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Voorzitters

In gesprek met voorzitter
Kees Braat en zijn beoogde
opvolger Hanno de Joode
Maandag 8 oktober 2018 treedt Kees Braat na drie jaar af als voorzitter 
van v.v. Woudrichem. Hanno de Joode wordt voorgedragen door het 
bestuur aan de leden als de nieuwe voorzitter. Met toestemming van de 
leden zal vanaf 9 oktober het bestuur bestaan uit zes leden: Hanno de 
Joode (voorzitter), Andreas Nederveen (penningmeester), Remco Pronk 
(voetbalzaken), Martijn van den Heuvel (facilitaire zaken), Marjan Pullen 
(secretaris) en Dirk Pellicaan (sponsorzaken). 

Hanno de Joode (49) stelt zich tijdens de Algemene Vergadering graag 
kandidaat voor het voorzitterschap. “Drie jaar geleden heeft Kees mij 
al eens gepolst maar was ik er nog niet klaar voor. Ik voetbalde zelf nog 
met veel plezier in het 5e, was een bedrijf aan het opstarten en wilde er 
zijn voor mijn dochters. Kees ambieerde bovendien zelf de functie van 
voorzitter, iets wat hij uitstekend heeft gedaan. Alle activiteiten zijn in 
beeld gebracht en de organisatiestructuur staat als een huis. Met Leon 
Elands hebben we zes mooie jaren beleefd en ons sportpark ziet er top 
uit. Inmiddels ben ik gestopt met voetballen, zijn de meiden wat ouder en 
loopt het bedrijf goed.”

Verenigen
Kees Braat is verheugd dat Hanno ‘ja’ heeft gezegd op de kandidatuur. 
“Hanno is een Woerkummer, een voetballer en heeft als directeur-eige-
naar van Amari Metals de kwaliteiten om een vereniging te leiden. Dat 
vind ik belangrijke aspecten. Daarnaast is Hanno nog jong en verjonging is 

iets wat we nastreven binnen het bestuur. Ik wens hem net zoveel succes 
toe als dat het mij gebracht heeft.”
Voor Hanno is er ook een persoonlijke reden. “Het is mijn club. Ik ben 
net als Kees al 43 jaar lid van de vereniging. Mijn opa is bij de oprichting 
van v.v. Woudrichem betrokken geweest in 1932 en mijn vader is tien jaar 
voorzitter geweest. Ik heb daarom altijd al het gevoel gehad dat ik ook 
voorzitter zou worden. Verder heb ik ruimte gekregen om de vacatures 
van penningmeester en facilitaire zaken in te vullen. Met Andreas Neder-
veen en Martijn van den Heuvel heb ik jaren gevoetbald en kan ik goed 
overweg. Verenigen wil ik overigens in alle geledingen binnen de club. 
Iedereen moet zich prettig en veilig voelen op de vereniging. Het streven 
is ook om zelfstandig te blijven als club en met het 1e elftal zo hoog 
mogelijk te acteren.”

Hanno de Joode kijkt voorzichtig al vooruit en heeft zijn visie en missie 
paraat. Kees Braat kijkt na zijn penningmeesterschap en het secretariaat 
terug op drie succesvolle jaren als voorzitter waarin een kunstgrasveld is 
gerealiseerd, nieuwe kleedkamers, ledverlichting en een opgefriste club-
krant. Zonnepanelen is nog de enige wens die niet ingevuld is, maar als 
het aan Kees ligt wil hij zich daar de komende jaren voor inzetten. Met zijn 
netwerk en de goede relatie die hij heeft opgebouwd met de gemeente 
hoopt hij ook op het punt van verduurzaming iets te kunnen betekenen 
voor zijn vereniging, want het is ook zijn vereniging. Hanno rekent op 
hem, want 26 jaar bestuurservaring laat je niet zomaar vertrekken.
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VoorzitterHoofdtrainer Piet Saaman
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Piet Saaman stond al op zijn zevende op de grasmat van v.v. Woudrichem. 
Als jeugdtrainer zag hij alle jeugdelftallen van de club wel een keer pas-
seren en ondertussen bouwde hij een indrukwekkende voetbalcarrière 
op als (semi)prof bij diverse clubs. Als geboren en getogen Woerkummer 
heeft de club nog altijd een speciaal plekje in zijn hart. Geen wonder dus 
dat hij het aanbod om de nieuwe hoofdtrainer van het eerste elftal te 
worden niet kon afslaan.

Als Piet Saaman ergens een hekel aan heeft zijn het trainers die zichzelf 
enorm belangrijk vinden. Hij is een man van weinig woorden die precies 
weet waar het als voetbaltrainer om draait: het beste uit ieder individu 
en uit het team als geheel halen. “Een trainer is zo goed als de jongens 
die hij in zijn team heeft. Als trainer in het betaalde voetbal en bij de 
amateurs moet je soms een beetje gek zijn om eraan te beginnen. Bij 
een verlies krijgt de trainer altijd de schuld. Ik kan daar inmiddels mak-
kelijk overheen stappen. Niet alleen de stand in een wedstrijd bepaalt 
of je goed of slecht hebt gespeeld. Ik kijk naar de kansen die we hebben 
gecreëerd en analyseer ons spel.”

Iedere dinsdagavond bespreekt Piet met het team de resultaten van de 
vorige wedstrijd. “Dat doe ik beslist niet meteen, want dan zit iedereen 
hoog in de emotie en kunnen er dingen worden gezegd waar mensen 
later spijt van krijgen.” Ook zoon Tim, die in het eerste speelt, krijgt het 
dan net als de anderen te horen als er in het veld iets fout is gegaan. 
“Thuis spreek ik hem daar nooit op aan. Net zoals we het samen nooit 
over andere spelers hebben. Onze samenwerking is eigenlijk heel 
natuurlijk. De jongens uit het team ken ik ook al jaren, dus ik sta hier nu 
met een voorsprong het elftal te trainen.”

Geen autoritaire trainer
Goed kunnen passen, de bal kunnen aannemen én vrijlopen zonder bal: 
dat zijn volgens Piet de belangrijkste onderdelen van voetbal waar hij 
in zijn trainingen veel aandacht aan schenkt. “Ik train heel veel met de 
bal en probeer altijd het uiterste uit iemand te halen. Maar ik ben geen 
autoritaire trainer. Ik geef de jongens handvatten waarmee ze zichzelf 
beter kunnen maken. Het is belangrijk dat ze weerbaar worden en dat je 
ze uitdaagt om zelf na te denken. Daarom stel ik ook altijd open vragen. 
Zo leren ze tactisch denken. Ik eis wel van ze dat ze in de rust van een 
wedstrijd precies kunnen vertellen welk systeem de tegenstander speelt 
en hoe ze daarop kunnen inspelen. We hebben een ploeg waar veel voet-

bal in zit en we hebben al laten zien dat we kansen kunnen creëren. Nu 
nog laten zien dat we die kansen kunnen benutten. Zolang we goed met 
elkaar omgaan, plezier hebben in voetbal en iedere keer weer een stapje 
verder komen, is het leuk om trainer te zijn.”

“We hebben een team
waar veel voetbal in zit”
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Assistent- en jeugdtrainer Stef van Steenis               

Stef van Steenis aan de bak 
bij zijn club v.v. Woudrichem

Hij is 23 jaar, woont samen met Elsbeth uit de Vrouwen 1 in Veen, heeft 
Aardwetenschappen gestudeerd aan de universiteit en is momenteel 
werkzaam als Junior Bodemadviseur. De maatschappelijke carrière van 
Stef van Steenis is net gestart, in tegenstelling tot zijn voetbalcarrière. 
Stef: “Ik ben op mijn 5e begonnen met voetballen in Woudrichem en 
heb in de F getraind onder Piet Saaman. In de E2 ben ik gescout door 
RKC waar ik vier jaar heb gespeeld. Terug in Woudrichem kwam ik weer 
te trainen onder Piet wat ik heel leuk vond. Zijn trainingsaanpak spreekt 
me erg aan. De focus ligt op het team, hij wil spelers continu triggeren en 
beter maken. Toen ik later een andere trainer kreeg, miste ik de uitdaging 
en ben ik bij Kozakken Boys gaan voetballen. Ik heb daar drie seizoenen 
gespeeld en ben met de A1 kampioen geworden. Ik had het goed naar 
mijn zin, maar om in het eerste elftal te komen is moeilijk. Ik kampte 
bovendien met een heupaandoening, iets wat in de familie zit.” 

Stef raakte in gesprek met Leon Elands en speelde af en toe in het eerste 
elftal van Woudrichem, met zijn vrienden van vroeger, maar moest van-
wege zijn blessure na een jaar stoppen met voetballen. “Het was een leuk 
team, want Dillis de Vries was ook teruggekomen, net als Wim Holster. 
Toen de vraag kwam of ik trainer wilde worden, heb ik een basiscursus 
Junioren gevolgd. In Sleeuwijk kreeg ik de kans om ook mijn trainers-
licentie te halen. De club bood me een contract aan voor twee jaar en 
benoemde me als trainer van de JO15. Ik was fanatiek, soms streng en 
liet de jongens bijvoorbeeld opdrukken bij een verloren partijtje. Het is 
iets wat ook in het eerste elftal gebeurt, maar bij v.v. Sleeuwijk zagen ze 
mijn trainingsaanpak soms als straftraining.”

Het contract werd niet verlengd. Stef van Steenis keerde vorig jaar terug 
op het Bolwerk en assisteerde Fred van Straten. In de zomerstop hield hij 
spelers van het 1e elftal fit met conditietrainingen en komend seizoen 
gaat hij de JO17 trainen, samen met Mark van Bavel en Stefan Baks. “De 
2e klasse is een uitdaging, maar het is leuk om de ontwikkeling te zien bij 
jongens van die leeftijd zodat ze misschien de overstap gaan maken naar 
het eerste elftal. Motivatie en inzet vind ik het belangrijkste. Eerst hard 
werken, dan voetballen. We streven naar handhaving in de 2e klasse en 
hebben het idee dat de jongens er ook 100% voor willen gaan.”

Behalve jeugdtrainer is Stef komend seizoen assistent trainer van de 
nieuwe hoofdtrainer Piet Saaman met wie hij duidelijk een klik heeft. 
Met keeper Aljan Dekker kan hij goed sparren. Ze hebben dezelfde cursus 
gevolgd. Kortom, mooie ingrediënten voor de start van een mooi voet-
balseizoen bij zijn club v.v. Woudrichem.
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Jeugdzaken met Martin Schaap                                                
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Martin Schaap coacht, fluit en 
zet de lijnen uit voor de jeugd
Bram Schaap is 11 jaar oud en speelt komend seizoen in de JO13. Al 
vanaf de mini’s is zijn vader de trainer van zijn team. Martin Schaap is 
behalve jeugdtrainer lid van de technische commissie en scheidsrechter. 
Daarnaast heeft hij enkele jaren het zaalvoetbal voor de jeugd gecoördi-
neerd tijdens de winterstop. De redactie zocht de enthousiaste vrijwilli-
ger op.

Martin Schaap werd 46 jaar geleden lid van v.v. Woudrichem. “Na de A 
kwam ik in het tweede elftal te spelen. Veel ambitie om bij de selectie 
te horen had ik niet en vanwege ploegendienst kwam ik snel in het 3e 
elftal. Dat was precies goed. We hadden een aantal jaar een leuk team 
met mensen als Hanno de Joode, Fred en Jan van Straten, Jerry Schaap, 
André van Vugt, Joop Viveen, Corjo en Pierre Secreve en Marcel de Vries. 
Twintig jaar lang heb ik met veel plezier in het derde gevoetbald en 
daarna nog een paar jaar in het 6e van Woudrichem.”

De Woerkummer ging minder vaak voetballen toen zijn zoon lid werd. 
“Toen Bram een half jaar op voetbal zat, werd ik trainer van zijn team, 
samen met Pieter de Bok. In de huidige J13 zitten geen uitzonderlijke 
talenten, maar met elkaar is het een leuk voetballend ploegje. In het 
verleden zijn we wel met de J10 kampioen geworden. Het mooiste is 
wel om de ontwikkeling bij die jongens te zien. Dat de KNVB nu ook 
competities voor de JO8 en JO12 heeft gemaakt vind ik een goede zaak. 
Elk kind speelt zo altijd tegen leeftijdsgenoten. Op die leeftijd kan een 
jaar verschil namelijk heel veel uitmaken.”

Als zijn zoon niet hoeft te voetballen, loopt Martin Schaap te fluiten bij 
wedstrijden op het Bolwerk. “De rol van scheidsrechter vind ik leuk. Het 
is een uitdaging om de wedstrijden zonder opstootjes, zonder kaarten 
en zonder blessures door te komen. Voetbal is emotie, maar ik vind het 
fijn als de mensen na afloop tevreden van het veld gaan. Hoe hoger het 
niveau, hoe beter dit lukt. Belangrijk is om de wedstrijd aan te voelen en 
vanaf het begin duidelijk te zijn.”

Samen met Pieter de Bok vertegenwoordigt hij de pupillen van de bo-
venbouw in de technische commissie. “We stippelen het beleid uit, ma-
ken de teamindelingen, overleggen met trainers en zijn aanspreekpunt 
voor vragen of problemen. We kunnen helaas niet iedereen tegemoet 
komen, maar we doen ons best om de jeugd met leeftijdsgenoten van 
hun eigen niveau in te delen.”

Martin Schaap is zeker drie dagen per week op het voetbalveld te vinden 
en altijd met veel plezier. “Net als ik zijn er veel mensen die vrijwillig iets 
voor de club doen, maar toch zie je vaak dezelfde namen. Het zou mooi 
zijn als meer leden of ouders van jeugdleden zich melden voor taken, al 
is het maar een keer koffie schenken. Je hoeft echt niet elke week iets te 
doen, maar we moeten het wel met zijn allen doen.”
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Woudrichem 1 seizoen 2018-2019
Zaterdag tweede klasse F - Zuid 1



Bovenste rij van links naar rechts: Fred van Straten (leider), Piet Saaman (trainer), Harjo Ruis,  Danny van der Matten, 
Nick van Giessen,  Jamy Goemaat, Yoeri Duyzer,  Dillis de Vries, Wilty Schaap, Job van Rookhuizen (grensrechter) Peter Ippel (verzorger)
Onderste rij van links naar rechts: Corne Nijhof, Bori Secreve, Swen  Weusthof, Martijn Manschot, Roy van Sonsbeek, Thom van Ballegooijen,
Aljan Dekker, Luca Kamp, Jori van Ballegooijen, Aron Timmer, Danny Schaap, Tim Saaman. Ontbrekend op de foto: Stefan van Steenis (assistent)
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De aanvoerder en nieuwkomer                                                 

“Over vijf jaar eerste klasse.. het 
moet maar een keer gebeuren dan!”

Aljan Dekker
•	 28	jaar
•	 Woont	in	Hoornaar,	relatie	met	Fleur	van	Bavel
•	 Gymleraar	in	Den	Haag
•	 Met	ingang	van	dit	seizoen	keeper	van	Woudrichem	1
•	 In	Woudrichem	terecht	gekomen	door	Fleur	die	hij	6	jaar	geleden	op	

een feestje leerde kennen bij VVAC in Ottoland, waar haar vader Cees 
van Bavel op dat moment trainer was. 

•	 Was	eerder	keeper	bij	SteDoCo,	VVAC,	SVW	en	Almkerk

Wilty Schaap
•	 27	jaar
•	 Woont	in	Woudrichem,	samen	met	Carline	Gelderblom	(Vrouwen	1)	
 en zoon Muck
•	 Accountmanager	Sales	bij	Amari	Metals	b.v.
•	 Vanaf	zijn	5e	jaar	lid	van	v.v.	Woudrichem,	maakte	op	zijn	16e	zijn 

debuut in Woudrichem 1 dat toen onder leiding stond van Cees van 
Bavel (1-0 winst thuis tegen TEC).

•	 Trainer	geweest	van	C1,	B1	en	A1,	lid	van	De	Vrienden	van…	
•	 Met	ingang	van	dit	seizoen:	aanvoerder	en	laatste	man
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Wat is de kracht van v.v. Woudrichem?
WS: “Voetbalvereniging Woudrichem is een hechte vereniging met een 
goede sfeer. Een warm bad als je hier terecht komt. Ik ben een jongen van 
de club. Ik heb aanbiedingen gehad, maar ben daar nooit op ingegaan. 
Eigenlijk heb ik altijd alles gespeeld, behalve twee jaar geleden door een 
knieblessure en door een schorsing af en toe. Ik heb met mijn broer Arjon 
samen gespeeld en met mijn broertje Danny, maar helaas nooit met zijn 
drieën tegelijk.”
AD:  “Mijn eerste indruk is heel positief, al was ik laatst wel heel laat thuis. 
Van nature ben ik geen drinker, maar ik word hier gewoon mee getrok-
ken…	haha.	Het	is	een	echte	dorpsclub,	iedereen	kent	elkaar	en	kan	goed	
met elkaar overweg. We hebben een hechte, gezellige groep met jongens 
die elkaar allemaal graag mogen.”

Het seizoen is geslaagd als… 
WS: “Als we ons wederom handhaven in de tweede klasse. De top 5 is al 
wel redelijk bekend, maar een 6e of 7e plaats zou mooi zijn of misschien 
wel een periodetitel.” 
AD: “Als we ons als een vechtmachine opstellen en gaan knokken voor elk 
punt. Voetballend zullen we misschien niet altijd de bovenliggende partij 

zijn en het tweede jaar in een bepaalde klasse is doorgaans zwaarder. 
Andere clubs kennen je inmiddels.”

Wilty: “Aljan, waar staan we over vijf jaar?”
AD: “Als team hebben we ons plafond nog niet bereikt. We hebben een 
jong team dat kan groeien en nog jaren mee kan. We hebben geen brede 
selectie, maar als iedereen fit is en blijft kunnen we ver komen. We zijn al-
leen	ook	afhankelijk	van	wat	andere	clubs	doen.	Gaan	die	meer	investeren	
en meer betaalde spelers aantrekken? Nou goed, over 5 jaar eerste klasse. 
Het moet maar een keer gebeuren dan.” 

Aljan: “Wilty, wanneer ben jij rustiger geworden?
WS: “Rustiger? Ik ben nog steeds niet rustig. Ik ben een Schaap en soms 
iets te enthousiast haha en dan pak ik weer een rode kaart. Ik ben een 
harde werker en ga soms over de schreef. Vervelend dat ik mijn team 
daarmee benadeel, maar mensen vinden het wel vaak mooi om te zien.”

Aljan: “Wilty, wat verwacht je van jouw rol als aanvoerder?”
WS: “Ik help graag jongere spelers om beter te worden en hoop iedereen 
een leuke dinsdag- en donderdagavond en zaterdag te bezorgen.” 

Aljan in actie in zijn eerste officiële thuiswedstrijd Wilty en zoon Muck op sportparkt ‘t Bolwerk
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Vrijwilliger Cees van Vugt

Cees van Vugt: rustend lid, 
maar altijd bezig
We kopen al 15 jaar lootjes bij hem. Elke zaterdagmiddag als het eerste 
thuis speelt draait hij aan het rad en maak je kans op die welbekende 
vleesschalen. De loterij van Cees van Vugt is wijd en zijd bekend – te pas 
en soms te onpas wordt hem gevraagd naar lootjes - maar het is niet 
alleen de loterij. Ook op andere manieren zet hij zich in voor de financiële 
huishouding van de club. 

Cees van Vugt (66) heeft het goed voor met v.v. Woudrichem en is al 54 
jaar lid. “Op mijn twaalfde ging ik op voetbal. Vanaf de A jeugd heb ik 
op doel gestaan. Ik speelde in het 3e, het 2e en op mijn vierentwintigste 
debuteerde ik in het eerste elftal. Mooie herinneringen bewaar ik aan JPS 
uit in Tilburg waar ik 1 minuut voor tijd een penalty stopte en we twee 
punten mee naar huis namen. Wat me ook altijd bijgebleven is, is de wed-
strijd thuis tegen Beatrix uit Den Bosch. Ik stond op doel op veld 2, maar 
door een blessure stond ik de tweede helft te keepen op veld 1. In totaal 
heb ik 12 jaar bij de selectie gezeten.” 

In 1972 trouwde Cees van Vugt met zijn Aak. Ze kregen twee kinderen, 
dochter Nelleke en zoon André. Bij v.v. Woudrichem werd Cees keeper-
strainer en was hij nog tien jaar reservekeeper bij het eerste. “Mijn zoon 
was inmiddels ook toegevoegd aan de selectie en de vaste keeper. Bij-
zonder moment was wel toen ik hem een keer moest vervangen wegens 
een blessure. Tricht uit, ik vergeet het nooit meer. André is momenteel 
hoofdtrainer	bij	ONI	in	’s	Gravenmoer.	Als	Woudrichem	1	niet	thuis	speelt	
ga ik wel eens kijken bij hem of bij een andere voetbalclub. Ik ben nooit 
thuis op zaterdagmiddag.”

Door een knieblessure en een armbreuk moest de sympathieke Woerkum-
mer, die overigens al sinds zijn trouwdag in Sleeuwijk woont, stoppen met 
voetbal. Maar voetbalgek als hij is, kon hij de club niet de rug toekeren. “Ik 
doe dingen die ik leuk vind, zoals de loterij. Toen ik net in het eerste elftal 
speelde liep ik al met Lotto blaadjes. Die verkocht ik in de wijk rondom de 
bioscoop. Ik was een hele avond bezig en kreeg gezellig hier of daar een 
borreltje. Ik heb ook klaverjastoernooien georganiseerd en veel gekaart 
met Jan van Veen en Cor Ottevanger. En nu dan de loterij, de wedstrijdbal-

len en af en toe andere vrijwilligers helpen met klussen. Allemaal dingen 
waar ik ben ingerold en die ik graag doe zolang het geen verplichting 
wordt.”

Momenteel is Cees heerlijk aan het genieten met zijn vrouw. Eerder dit 
jaar ging hij met pensioen en heeft hij de systeemplafonds gelaten voor 
wat ze zijn. “Ik zat al een tijdje in de ziektewet. Het is mooi geweest. Die 
vrije tijd bevalt me buitengewoon goed.” 
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Het eerste elftal van v.v. Woudrichem heeft dit seizoen Jori van Ballegooij-
en (20) aan de selectie toegevoegd. Zijn broer Thom (18, keeper) mag 
meetrainen met de selectie. Het zijn de oudste twee van vier broers Van 
Ballegooijen. Jasper zit in de JO17 en Thijmen in de JO15. Pa en ma zijn 
altijd langs de lijn te vinden, ook op deze zaterdagmiddag bij de beker-
wedstrijd van Woudrichem 1 tegen JEKA 1.

Met vier voetballende kinderen zou je denken dat het niet eenvoudig is 
om je tijd te verdelen, maar pa en ma Van Ballegooijen hebben nagenoeg 
alle wedstrijden van hun jongens gezien, al vanaf de mini’s. Met name 
moeder Marleen heeft vele kilometers gemaakt om haar zoons naar 
uitwedstrijden te rijden. “Peter moet vaak werken op zaterdag, maar 
ik heb het altijd graag gedaan en vind het leuk om bij mijn kinderen te 
kijken. Overigens kom ik hier al heel lang, want mijn broer heeft ook hier 
in Woudrichem gevoetbald. Het is gezellig en ook voor de kinderen een 
sociaal gebeuren waar vriendschappen ontstaan. Bij een thuiswedstrijd 
van het eerste lopen de jongens hier altijd rond.”

Peter van Ballegooijen is eigenaar en supermarktmanager van de Albert 
Heijn in Sleeuwijk en gewaardeerde sponsor van de plaatselijke v.v. maar 
ook van voetbalvereniging Woudrichem. “De winkel staat dan wel in 
Sleeuwijk, maar onze jongens voetballen allemaal in Woudrichem. Dat 

was overigens nog wel een punt van discussie toen ze gingen voetballen, 
omdat ik van kleins af aan in Sleeuwijk heb gewoond. Marleen had grote 
voorkeur voor v.v. Woudrichem, omdat het dichterbij huis is en zij al een 
band had met de club. Maar omdat zij altijd zou moeten rijden naar uit-
wedstrijden, was ik eigenlijk gewoon kansloos.. haha. Inmiddels voel ik me 
hier helemaal thuis hoor en is v.v. Woudrichem de beste keus geweest.”

Pa en ma Van Ballegooijen zijn trots op alle vier hun kinderen, maar dat er 
nu twee in Woudrichem 1 spelen is toch wel bijzonder. Peter: “Anderhalf 
jaar geleden had Jori nog niet die drive en was het eerste elftal geen doel 
op zich. Inmiddels is zijn instelling veranderd. Hij is gemotiveerd, enthou-
siast en laat nu op vrijdagavond een biertje staan om de volgende dag 
fris te zijn. Thom is altijd fanatiek geweest, gedreven en nooit bang in het 
doel. Ze zijn allebei leuk opgenomen in de groep en ook met de trainer 
klikt het goed. Het zijn pittige trainingen met ouderwetse sancties zoals 
opdrukken en rondjes rennen, maar die discipline ligt hen. Hopelijk mogen 
Jori en Thom veel speelminuten gaan maken.”

De zaterdag is een voetbaldag voor het gezin Van Ballegooijen, om te 
spelen en/of te supporteren, uit of thuis. We horen dat de wedstrijd wordt 
afgefloten	en	besluiten	dit	gesprek	met	een	familiekiekje…	alle	“Ballen”	
verzamelen!

Langs de lijn:
pa en ma Van Ballegooijen

Langs de lijn met de familie van Ballegooijen                        
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Als klein mannetje stond Rens Caspers al langs de lijn. Hij is inmiddels 30 
jaar oud, heeft 2 kleintjes thuis van 1 en 3 en een historie bij voetbalver-
eniging Woudrichem. “Van kleins af aan heb ik gevoetbald. Op mijn zes-
tiende debuteerde ik in het eerste van Woudrichem. Ik kwam uit de jeugd 
en vond het geweldig dat ik meteen in de basis stond, maar ik keek wel 
op tegen spelers als Corné Rooster en Leon van Loon. Het eerste jaar ging 
goed en handhaafden we ons in de 2e klasse. Vervolgens nog 4 jaar in de 

2e klasse gespeeld met een periodetitel als kers op taart. De jaren daarna 
ging het wat minder. Ondanks enkele periodetitels degradeerden we naar 
de 3e klasse en later naar de 4e klasse. Mooie herinneringen bewaar ik 
aan de promotie naar de 3e klasse in 2013, hoewel ik dat seizoen niet veel 
speelde doordat ik mijn enkelbanden scheurde.”

Rens Caspers maakte vijftien jaar deel uit van de selectie en speelt nu 
alweer vijf jaar in Woudrichem 2, voor veel jongens een springplank naar 
het eerste elftal. “Samen met de ‘oudere garde’ probeer ik de jongere 
jongens wat bij te brengen. Plezier en hard werken staat voorop en we 
vangen de jongens die uit de A komen zo goed mogelijk op. We vinden 
het mooi als ze vervolgens de stap maken naar het eerste elftal. Je ziet 
trouwens al gauw of ze de potentie en motivatie hebben of niet.” 

Woudrichem 2 heeft het afgelopen seizoen de nacompetitie weten te 
halen en gestreden voor promotie naar de 1e klasse. Helaas is dat niet 
gelukt. Seizoen 2018/2019 biedt weer nieuwe kansen en uitdagingen die 
Rens Caspers graag aangaat. “Ik voetbal altijd met veel plezier. Voetbal-
vereniging Woudrichem is een mooie vereniging, een vereniging om trots 
op te zijn. Ik hoop dat mijn zoon Lenn en zijn vrienden Muck, Dylan, Finn 
en Stef later ook gaan voetballen. Kunnen de ouders mooi een biertje pak-
ken langs de lijn.. haha.” 

De voetbalcarrière van 
Rens Caspers bij v.v. Woudrichem

De laatste competitiewedstrijd van het seizoen 2016/2017 mochten ze 
al even meedoen met de dames en afgelopen seizoen waren ze een vaste 
waarde in Vrouwen 1. Chiënne van Heukelum (18), Emma van der Beek 
(17) en Esther Haak (18) maakten vorig jaar de overstap van de MO17 
naar Woudrichem VR1. Ze vertellen over hun ervaringen in het eerste jaar 
als voetbalvrouwen en het verschil met het meidenvoetbal.

Chiënne: “Het was fijn om met zijn drieën die overstap te maken. Je komt 
toch in een nieuw team en je bent ineens weer de jongste, maar we zijn 
meteen goed opgenomen en het is erg gezellig. Binnen het team merk je 
van het leeftijdsverschil veel minder dan bij de meiden. Het voetbal is wel 
harder en feller.”

Emma: “Het is een hecht team, maar ze waren heel open naar ons toe 
en coachen ons in het veld erg goed. Nog voordat we deel uitmaakten 
van het team mochten we mee met een teamuitje naar Den Bosch. Onze 
trainer Henk gaat ook altijd mee met teamuitjes en evalueert tijdens de 
training de wedstrijden. Wat ging er goed, wat zijn de verbeterpunten. Dat 
vinden we goed.” 

Esther: “Het voetbal is anders dan in de jeugd. We zijn meer bezig met 
het spel en het samen spelen, dan alleen maar de bal weg schoppen. 

De trainer is heel duidelijk. Na de eerste bekerwedstrijden gaan we ons 
opmaken voor een Brabantse competitie. We hebben een groot team met 
wel 24 speelsters, maar door werk, zwangerschappen en blessures hebben 
we die wel nodig. We hebben er zin in!”

Chiënne, Emma en Esther maakten 
vorig jaar de overstap naar Vrouwen 1

V.l.n.r. Chiënne, Esther en Emma.
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De sponsorcommissie

Sponsorcommissie Woudrichem 
vol met ambities

Het is nog niet eens drie jaar geleden dat Dirk Pellicaan, Stefhan van Hill, 
Joram Verhagen en Dillis de Vries in het diepe sprongen met de oprichting 
van een sponsorcommissie voor v.v. Woudrichem. Yoeri Duyzer heeft 
recent de plaats van Joram overgenomen. Ze staan te trappelen om hun 
kersverse plan van aanpak uit te voeren, want over één ding zijn ze het 
helemaal eens: Woudrichem is een bruisende en levendige vereniging die 
het waard is om te sponsoren.

Advertenties werven voor de Stormvogel, wedstrijdballen laten spon-
soren, reclameborden langs de lijn verkopen, relatiebeheer, sponsors 
werven, de lijntjes kort houden met de activiteitencommissie, zorgdragen 
voor	de	organisatie	van	loterijen,	de	Grote	Clubactie	organiseren.	En	dat	is	
nog niet eens een volledige opsomming van hun werkzaamheden. Hoewel 
veel mensen zich binnen de vereniging inzetten om de clubkas te spekken, 

lopen alle lijntjes zoveel mogelijk via de sponsorcommissie. Dirk: “Er 
gebeurde wel veel binnen de vereniging, maar voor de komst van de spon-
sorcommissie zat daar nog te weinig structuur in. Wij hebben de eerste 
2,5 jaar van ons bestaan gebruikt om een goede basis neer te leggen. Met 
de aanschaf van het systeem Sponsit hebben we nu bijvoorbeeld inzichte-
lijk gemaakt wie potentiële sponsoren zijn, wanneer een sponsorcontract 
verlengd moet worden en welke sponsoren door wie benaderd zijn.”
Yoeri vult aan: “Dat kan in de toekomst voorkomen dat een bepaalde 
sponsor door drie personen van de club wordt benaderd met verschillende 
verzoeken. Het systeem maakt het mogelijk dat we onderling beter struc-
tureel kunnen samenwerken en we halen er inzichten uit waarmee we ons 
voordeel kunnen doen.” 

Maatschappelijke functie
Dirk: “De gunfactor is heel belangrijk bij sponsoren. Vaak gaat het om 
ouders van jeugdleden of betrokken familieleden die een band met de 
vereniging hebben en weten hoe belangrijk sponsorgelden zijn voor een 
vereniging. Maar ook bedrijven die wat verder weg staan van de vereniging 
ondersteunen ons.” Waarom? “We staan bekend als een sociale vereni-
ging die sportiviteit en onderlinge saamhorigheid hoog in het vaandel 
hebben staan”, vertelt Yoeri. “In die zin vervullen we ook een maatschap-
pelijke functie. Iedere euro komt bovendien terug in de faciliteiten van 
de vereniging, waardoor iedereen hier zorgeloos kan sporten. Alle teams 
profiteren zo van onze sponsorgelden.”

Dillis: “Je kunt ook extra dingen organiseren, zoals het jaarlijkse frietzak-
kentoernooi waar ook andere clubs voor worden uitgenodigd. Daarmee 
stimuleer je betrokkenheid en loyaliteit tussen kinderen, maar ook tussen 
hun ouders, bezoekers en de vereniging.” 

De heren hebben zichtbaar lol in wat ze doen. Yoeri: “We hebben de 
ambitie om het sponsorbeleid steeds verder uit te bouwen. Wij zetten 
duidelijker lijnen uit en er zijn dan altijd mensen die er in de uitvoering 
mee aan de gang gaan. Dat is wel bijzonder. Zo doen we het met z’n allen. 
We nodigen graag al onze sponsors uit om 6 oktober aanwezig te zijn op 
onze club als het eerste elftal speelt tegen Altena.”

Benieuwd naar de sponsormogelijkheden? 
Neem contact op via sponsorcommissie@vvwoudrichem.nl.
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