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Van de voorzitter
Voetbalvereniging Woudrichem heeft een mooi seizoen achter de 
rug. Veel mensen hebben zich daarvoor ingezet en een steentje bij-
gedragen. Commissies zijn versterkt, financieel zijn we gezond, de 
velden liggen er fantastisch bij en ook op sportief gebied zijn we 
positief gestemd. Geen prijzen dit jaar, maar ons eerste elftal heeft 
een prachtig resultaat neergezet en tot het eind meegedaan om een 
periodetitel.

In mijn eerste jaar als voorzitter viel mij vooral de betrokkenheid op 
binnen de club. Dank aan alle vrijwilligers en sponsoren! We hebben 
met elkaar kunnen genieten van veel voetbal, een fijne en veilige 
accommodatie, maar ook van veel leuke activiteiten. Denk aan de 
beach party, bingo, muziek tijdens thuiswedstrijden van het eerste, 
een Zwarte Pieten training voor de jeugd, een dagje naar de Drunen-
se Duinen en de Afsluitdag. Activiteiten om de teamgeest te verster-
ken en plezier te hebben met elkaar. 

Komend jaar gaan we nog meer inzetten op de jeugd. Aljan Dekker, 
keeper van het 1e, vormt samen met Gerrit Jasper de Opleidings-
commissie. Zij gaan de kwaliteit van de jeugdopleiding monitoren en 
trainers begeleiden, zowel met trainingsschema’s als op sociaalpe-
dagogisch vlak. Compleet is ook de Raad van Advies. De afgelopen 
jaren heeft v.v. Woudrichem flink aan de weg getimmerd met onder 
andere een kunstgrasveld, nieuwe kleedkamers, een digitale kassa en 

WiFi. De komende tijd gaat onze aandacht uit naar zonnepanelen, 
het hoofdveld en een gezondere kantine. Om onze ambities op een 
verantwoorde manier te realiseren is het prettig om te kunnen reke-
nen op de expertise en ervaring van de leden van de RvA. Verderop 
in deze presentatiegids stellen wij ze aan u voor.

Onze doelstelling voor het seizoen 2019-2020 is om nog meer sa-
men te doen. Plezier staat voorop, maar uiteraard streven we naar 
sportieve successen. Het damesvoetbal ontwikkelt zich, het vijfde 
elftal is terug in de competitie en voor de kleintjes is er nu Kabou-
tervoetbal. Ik verwacht veel van de JO19 die zich versterkt hebben. 
Spelers van het eerste gaan die jongens nog meer betrekken bij de 
trainingen, om talenten te ontdekken en ervoor te zorgen dat ze de 
aansluiting vinden met de senioren.

Ik wens iedereen een mooi, nieuw voetbalseizoen. Let op elkaar en 
geef eens wat vaker een compliment. 

Graag tot ziens!

Hartelijke groet,

Hanno de Joode
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Hoofdtrainer Piet Saaman

Presentat iegids v.v. Woudrichem  2019-2020 | 5

Zongebruind na een weekje Bulgarije treffen we Piet op sportpark 
“Het Bolwerk”. Terwijl een aantal selectiespelers zelfstandig hun 
conditie op peil houden en hun schotvaardigheid testen, gaan wij 
in gesprek over het afgelopen en komend seizoen. Voor diegenen 
waarbij Piet misschien nog niet zo bekend is, geven we nog even een 
kort overzicht van zijn carrière: in de jeugd bij Woudrichem, Sleeu-
wijk, NAC als semiprof, diverse Belgische clubs, Alem en uiteindelijk 
weer terug naar Woudrichem. Misschien vergeten we wat, maar dat 
vraagt u maar een keer aan hemzelf. 

Hij werd trainer en zijn laatste club vond het niet leuk dat hij naar 
Woudrichem ging, maar op voorspraak van de spelersgroep werd hij 
de uitverkoren trainer. In het eerste jaar was zijn ambitie om de groep 
technisch te verbeteren en vooral ook zonder bal het juiste te doen. 
Vóór dit interview sprak ik een aantal spelers en zij beaamden dat 
dit zeker gelukt is. Heel veel trainen met de bal, passen, aannemen 
en vrijlopen zonder bal. Balbezit houden, geen domme trappen naar 
voren, tenzij dit echt nodig is. Allemaal heel normale dingen die bij de 
basisbeginselen van het voetbal horen, maar het moet wel uitgelegd 
worden en vooral getraind. Na de training gaan sommige spelers nog 
een kwartiertje door met het nemen van vrije trappen. Een wapen 
van Woudrichem waar we al veel punten mee hebben binnenge-
haald. Ze willen nog zuiverder en beter worden. Mooi is dat!

In het nieuwe seizoen wil Piet 1 of 2x per maand een extra training 
inlassen, juist voor de speciale zaken zoals vrije trappen en spelmo-
menten. Nog even over het vorige seizoen waar we nipt de periode 
misten. Hij baalt nog steeds van Nivo-Sparta tegen Zwaluwe die het 
al een kwartier voor tijd op een akkoordje gooiden en Altena die 
uiteindelijk de periodewedstrijd niet gespeeld heeft. Erg jammer en 
een behoorlijke kater.

De jeugd wordt regelmatig ingepast. Juist vanwege de smalle selectie 
is dat nodig. Ze zijn het afgelopen jaar gegroeid en kunnen goed 
mee. Er komen ook weer jongens aan die nu nog junior zijn, maar zij 
trainen elke dinsdag al met de selectie mee. Zij zullen echter toch zelf 
moeten bewijzen dat ze het niveau aankunnen. Trainen, af en toe 
een kwartiertje meedoen zijn belangrijke factoren om bij de selectie 
te komen.

De huidige selectie is nog redelijk jong en we kunnen hopelijk nog 
lang van ze blijven genieten. De 2e klasse is een mooie, uitdagende 
klasse met mooie wedstrijden in de regio.

Hopelijk gaan we weer genieten zoals de laatste jaren. Het publiek 
zal Woerkum 1 blijven steunen en als ze presteren dan komt het 
resultaat ongetwijfeld. 

Tweede seizoen van 
hoofdtrainer Piet Saaman
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Jeugdtrainer Pieter den Bok
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We hebben voor het seizoen 2018-2019 een JO-12 team gemaakt 
bestaande uit de meest talentvolle jongens van ongeveer gelijke 
fysieke gestel en uit 4 geboortejaren (2006, 2007, 2008 en 2009). 
Biobanding noemen ze dit. In andere Europese landen gebeurt dit 
al meer. Hierdoor bereik je meer ontwikkeling op basis van techniek 
en inzicht in plaats van fysiek wat bij de jeugd nog minder belangrijk 
moet zijn. Daarnaast biedt het voor Woudrichem de mogelijkheid 
om de talentjes beter te ontwikkelen omdat er meer voetbal in komt.
 
Met een relatief jong team hebben we dus een prachtig jaar be-
leefd. De jongens hebben veel plezier gehad. Jonge jongens heb-
ben zich kunnen optrekken. Ook de oudere jongens ontwikkelen 
verder, want vaak kunnen ze met talentvollere jonge spelers in een 
hoger speltempo spelen en op hoger niveau uitgedaagd worden. 
Op het hoogste niveau is dit normaal gesproken alleen weggelegd 
voor de grote amateurverenigingen met soms wel 10 teams per 
geboortejaar.
 
Begin juni heeft de JO-12 meegedaan aan een groot internationaal 
voetbaltoernooi bij SBV Excelsior in Rotterdam. In een veld van maar 
liefst 48 deelnemers, waaronder ploegen als PSV, AZ, Excelsior, Spar-
ta, NAC en internationale namen als Juventus, Olympique Lyon, Inter 

Milan en vele anderen wist onze JO-12 zich prima staande te hou-
den. Vijf keer moesten ze het onderspit delven, waaronder een 0-1 
tegen Juventus en een 0-1 tegen Excelsior. Daartegenover stonden 
echter ook vijf winstpartijen, een Bulgaarse en Noorse BVO werden 
aan de zegekar gebonden en ook drie amateurploegen waren niet 
sterk genoeg voor onze jeugd. Van de belevingen van onze JO12-1 
tijdens dit toernooi is een schitterend filmpje gemaakt wat te zien is 
via de website van v.v. Woudrichem. 

Zaterdag 15 juni was de JO-12 actief op het NK JO-12 dat in Wage-
ningen werd gehouden. 24 teams hadden zich via het districtskampi-
oenschap of een wilcard voor deze spannende en leerzame eindstrijd 
geplaatst, waaronder dus onze JO12-1.

Zo kun je als kleine club toch behoorlijk aan de weg timmeren met 
ontwikkeling van de jeugd. Wat nog meer gaat helpen: de KNVB 
gaat met ingang van het nieuwe seizoen ook meer ondersteuning 
bieden. Jongens die fysiek gemiddeld genomen wat achterlopen in 
hun groei mogen zonder dispensatie in een jonger team voetballen.

Voor het komende seizoen komt er weer een JO-12 team op niveau. 
Supporters zijn altijd welkom!

v.v. Woudrichem pakt door 
met selectieteam jeugd
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Raad van Advies

Raad van Advies gaat v.v. Woudrichem 
links en rechts bijsturen
Voetbalvereniging Woudrichem heeft de afgelopen jaren flink aan de 
weg getimmerd met onder meer een kunstgrasveld, nieuwe kleedka-
mers, een vertrouwenspersoon en nieuwe enthousiaste bestuurders. 
Ook op sportief gebied zijn er successen geboekt. Er wordt geïnves-
teerd in jeugdopleidingen en de inzet van vrijwilligers is ongekend. 
Om deze lijn door te trekken en de overige ambities van v.v. Woudri-
chem op een verantwoorde manier te realiseren is een nieuw orgaan 
binnen de club gecreëerd: de Raad van Advies, bestaande uit Peter 
van Ballegooijen, Willem Leushuis en Jan Kolff. 

Willem Leushuis is een voormalig professioneel voetballer en jaren-
lang trainer geweest in het betaald voetbal, in binnen- en buitenland. 
Op zijn cv zien we onder meer Kozakken Boys, Willem II en clubs in 
Koeweit en Abu Dhabi. Met ingang van komend seizoen is hij hoofd-
trainer van OJC in Rosmalen, een zondag amateurclub. Ook gaat hij 
daar jeugdtrainers opleiden. Op zaterdag kijkt hij graag bij de wed-
strijden van zoon Mats in de JO7-2. Willem is met zijn uitgebreide 
voetbalkennis en 20 jaar ervaring in het onderwijs, als gymleraar, een 
waardevolle bron van informatie. De technische commissie mag bij 
hem aankloppen voor advies, maar hij zal zelf ook aan de bel trekken 
als hij dingen signaleert die verbeterd kunnen worden. 

Jan Kolff is melkveehouder en woont met zijn vrouw Caroline en 
ongeveer 50 koeien in Oudendijk. Hun drie dochters zijn het huis 
uit, maar helpen nog regelmatig mee op de boerderij. Jan is actief in 
de internationale topfokkerij en bijzonder succesvol in de keurings-
ring. Sinds de aanschaf van de melkrobot vijf jaar geleden heeft hij 
wat meer vrije tijd en zien we hem regelmatig langs de lijn bij thuis-
wedstrijden van het 1e elftal. Jan Kolff beschikt over een flinke dosis 

bestuurlijke ervaring en niet alleen in relatie tot diverse landbouwor-
ganisaties. Hij zat jarenlang in de gemeenteraad van Woudrichem, is 
bestuurslid van de Oranjevereniging en kan op bestuurlijk vlak dus 
een aardig woordje meepraten. Maar ook als het gaat om dingen als 
de velden besproeien is Jan van waarde, want van beregenen van 
grasvelden heeft hij als boer uiteraard veel verstand.

De RvA zal gevraagd en ongevraagd het bestuur van v.v. Woudri-
chem adviseren op bestuurlijk, financieel en sportief vlak, maar ook 
bijvoorbeeld waar het facilitaire zaken betreft. Peter van Ballegooijen 
is eigenaar/bedrijfsleider van Albert Heijn in Sleeuwijk en al jaren een 
trouwe sponsor van de club. Samen met Marleen heeft hij vier voet-
ballende zoons op het Bolwerk en is hij regelmatig op zaterdagmiddag 
aanwezig als supporter van Woerkum 1. Hij wil graag zijn bijdrage aan 
de club leveren vanuit zijn jarenlange ervaring opgedaan in diverse be-
sturen. Toen Hanno hem benaderde voor de RvA zei hij dan ook gelijk 
ja. Peter wil zijn rol in de RvA wat meer verbreden door het bestuur 
waar mogelijk aanvullende ondersteuning te bieden in de dagelijkse 
gang van zaken, dit vanuit zijn kennis als ondernemer. 

Drie totaal verschillende mensen die met elkaar beschikken over een 
schat aan maatschappelijke kennis en ervaring waar v.v. Woudrichem 
zijn voordeel mee kan doen. Buitenstaanders met een frisse blik die 
de club een warm hart toedragen en naar een hoger niveau willen 
tillen. Een klankbord voor als het bestuur vastloopt, nieuwe trajecten 
wil uitzetten of grote investeringen wil doen. Hun doelstelling: kennis 
delen en samen met het bestuur en alle vrijwilligers streven naar het 
behoud van onze bloeiende vereniging en waar mogelijk te verbete-
ren met slimme oplossingen.
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Links Peter van Ballegooijen en rechts Jan Kolff. Door verplichtingen langs de lijn ontbreekt Willems Leushuis op de foto. 
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Familie Van Straten
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Het is een feestje om met Jan van Straten (senior) en zijn zonen Jan (ju-
nior) en Fred te praten over voetbal in het algemeen en v.v. Woudrichem 
in het bijzonder. Ze zijn verknocht aan de vereniging. Net als opa Jan 
van Straten trouwens, die maar liefst zeventien jaar penningmeester 
was. En oma, die kaartjes verkocht en de winterbazaar organiseerde. 
Geen wonder dus dat ze op zaterdag altijd trouw op het voetbalveld 
te vinden zijn.

Uren en uren steken Jan en Fred wekelijks in het voetbal. Fred als 
leider van het eerste elftal, lid van de technische commissie en vorig 
seizoen als trainer van de JO11-1. Jan als trainer van het tweede elftal. 
Fred: ‘Dat heeft met clubliefde te maken. Die tijd zou ik nooit in een 
andere vereniging willen steken.’ De Jannen knikken. Jan sr.: ‘Ik ben op 
mijn negende lid geworden, heb het pupillenvoetbal hier opgezet en 
toen ik achttien was trainde ik al elftallen. Tot twee jaar geleden kende 
ik alle jeugd bij naam. Maar toen mijn heup het niet meer deed moest ik 
stoppen en dan raak je er toch een beetje uit.’
Hij is zichtbaar trots op zijn zonen. Jan was zes toen hij begon met voet-
ballen, Fred vijf. En altijd waren ze met hun vrienden op straat te vinden 
met de bal. Hun vader: ‘Ze waren gewoon heel goed, dat durf ik gerust 
te zeggen.’  Jan reageert: ‘Ik heb alles eruit gehaald wat erin zat. Fred en 
ik hebben zestien jaar in het eerste elftal gevoetbald en dat is niet ieder-
een gegeven.’ Fred: ‘Ik heb er niet alles uit gehaald, maar dat lag vooral 
aan mezelf. Dat is ook de reden dat ik mijn drie meiden alle kansen wil 
geven als ze ooit worden gevraagd voor professioneel voetbal.’

Grote betrokkenheid
Het is niet zo dat ze dagelijks bij elkaar over de vloer komen, maar 
als ze elkaar zien gaat het natuurlijk over voetbal. ‘Wij durven kritiek 
van elkaar te accepteren. Dat is de kracht van onze vriendschap’, 
zegt Fred. Lachend: ‘De Van Stratens zijn best eigenwijs. Als iets niet 
lukt gaan ze net zo lang door tot ze het wel voor elkaar krijgen. Dat 
levert soms mooie discussies op.’ Jan jr.: ‘Als ik naar een wedstrijd 
van Fred kijk gebeurt het ook wel eens dat ik denk ‘dat zou ik nou 
nooit hebben gedaan’ en dan pakt het toch heel goed uit. Daar leer 
je ook weer van. Het leuke is wel dat we dezelfde voetbalvisie heb-
ben.’ Fred haalt een mooie herinnering op. ‘In 2004 promoveerden 
wij naar de eerste klasse. Toen we van de rondrit terug kwamen, 
waren mijn ouders net terug van vakantie. Op het parkeerterrein 
vielen wij drieën elkaar in de armen. Dan hoef je gewoon even niets 
te zeggen.’

Over een ding zijn ze het roerend eens: saamhorigheid en vriend-
schap zijn de bindende factoren van de vereniging. Jan sr.: ‘Er is maar 
één Woerkum. Wij Woerkummers hebben dikwijls commentaar, 
maar als we er voor moeten staan dan staan we er ook.’ Fred vindt 
de sfeer uniek. ‘Die supporters en het team, samen het maximale 
willen bereiken. Daar doe je het voor.’ Jan jr. knikt: ‘Het belangrijkste 
is dat je het als vereniging goed doet en het clubgevoel is de laatste 
jaren steeds sterker geworden. De betrokkenheid is groot. Met elkaar 
zorgen we ervoor dat het niveau steeds hoger wordt.’

Voetbal zit in het DNA van 
de familie Van Straten
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Woudrichem 1 seizoen 2019-2020
Zaterdag tweede klasse F - Zuid 1



Bovenste rij van links naar rechts: Peter Ippel (verzorger), Wouter van Steenis (materiaalman), Roy van Sonsbeek, Harjo Ruis, 
Yoeri Duyzer, Nick van Giessen, Thom van Ballegooijen, Sam van Giessen, Corne Nijhof,  Jamy Goemaat, Danny Schaap,  Wilty Schaap, 
Stef van Steenis (assistent), Piet Saaman (trainer).
Onderste rij van links naar rechts: Fred van Straten (leider), Swen  Weusthof, Bori Secreve, Aron Timmer, Danny van der Matten,
Aljan Dekker, Tim Saaman,  Jori van Ballegooijen, Dillis de Vries, Jesse van Oord. Ontbrekend op de foto: Job van Rookhuizen (grensrechter).
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ieDere ZOnDAG Open!!!



Eerste elftalspelers Harjo & Aljan

Harjo Ruis
30 jaar, woont in Woudrichem met Mariska en is accountmanager 
sales bij Amari Metals b.v. Hij is vanaf z’n 4de jaar lid van v.v. Woudri-
chem en maakte 7 geleden zijn debuut in het 1ste elftal. Na de kam-
pioenswedstrijd tegen Brakel haalde Leon Elands hem bij de selectie, 
als rechter verdediger.

Aljan Dekker
29 jaar, woont in Woudrichem met Fleur en is gymleraar in Den 
Haag. Sinds vorig seizoen is hij keeper van Woudrichem 1 en vanaf 
dit seizoen ook Hoofd Jeugdopleiding en trainer van de jeugd <14. 
Op vrijdagmiddag probeert hij de jongere jeugd de kneepjes van het 
vak bij te brengen.

Op een zonnige donderdagavond treffen we beide heren in trainings-
kleding. Raar, want het is vakantietijd. Het blijkt dat diverse spelers 
van 1 en 2 op dinsdag/donderdag en zaterdag onderling wat trainen 
en hun conditie op peil houden. Over ambitie gesproken!! Zowel 
Harjo als Aljan zijn regelmatig van de partij. Vorig seizoen werd door 
Aljan uitgesproken om de top 5 te eindigen. Een vooruitziende blik 
want een 4de plaats was geweldig en Harjo treurt nog steeds over 
de gemiste periodetitel. 

De vraag aan beiden: Zijn we onder trainer Piet Saaman beter 
geworden of anders gaan voetballen?
Harjo: “Qua techniek zijn we zeker verbeterd over de hele linie. Veel 
trainen op passing en vrijlopen zonder bal.”
Aljan: “Het vertrouwen wat ik heb gekregen is ontzettend belangrijk. 
Eigen keuzes maken kan. Is geen probleem.”
Harjo en Aljan: “We zijn in de loop van de afgelopen competitie 
geduldiger geworden en probeerden meer op balbezit te spelen.”

Zien jullie de selectie nog wat breder worden met aanvulling door 
de jeugd bijvoorbeeld? 
“De jeugd sluit dinsdags aan bij de training en dat is belangrijk voor 
de jeugd zelf. Zij moeten het uiteindelijk toch zelf doen om bij de 
selectie te komen en te blijven.”

Wat vinden jullie van de club zelf?
Aljan is in een warm bad terecht gekomen. “Ik vind het een super 
gezellige club. Boven verwachting. Ik heb een stel mooie mensen 
leren kennen en er wat vrienden bijgekregen.”
Harjo is heel blij dat hij hier kan voetballen bij deze fantastische club 
en hoopt het nog even vol te houden. De verwachting van beiden 
is om toch weer een plaats bij de eerste 5 te bereiken en hopelijk nu 
wel een periodetitel. “Dat moet lukken als we er weer met z’n allen 
in geloven en het publiek massaal achter ons blijft staan.”

“Nog steeds een gezellige club, 
zowel in als buiten het veld.”
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Nieuwkomer in Woerkum: 
Jesse van Oord
Hij is 24 jaar, woont in Werkendam en is accountmanager bij Kontakt 
Mediapartners voor de regio Altena. Voetbal is zijn passie. Hij is 
middenvelder en maakt dit seizoen de overstap naar Woudrichem.

Jesse was vijf toen hij op voetbal ging en bleek talent te hebben. Hij 
wist het ver te schoppen bij Kozakken Boys, maar het 2e elftal was 
het hoogst haalbare in Werkendam. “Ik trainde wel eens mee met 
het 1e, maar het lukte niet om me bij de selectie te spelen. Ik heb 
een jaartje in Sleeuwijk gevoetbald, maar de mentaliteit daar is toch 
anders. Dus toen ben ik teruggegaan naar Kozakken Boys waar ik de 
afgelopen jaren in het 4e heb gespeeld, een vriendenteam, tot het 
fout ging in december en ik mijn enkel en kuitbeen brak. Het herstelt 
goed allemaal en ik verwacht op tijd fit te zijn.”

Jesse van Oord wil graag nog een keer op het hoogste niveau in 
Altena voetballen. “Corné Nijhof wist dat ik op zoek was naar een 
nieuwe uitdaging en zei: ‘kom toch bij ons spelen!’ Ik heb het idee 
dat Woudrichem wel bij mij past. De winnaarsmentaliteit spreekt mij 
aan, maar ook de gezelligheid. Ik ken heel het team met uitzondering 
dan misschien van een paar jonge jongens. Met Tim heb ik gevoet-
volleyd en zo ken ik ook zijn vader Piet Saaman, de trainer. Woudri-
chem kan goed mee in de 2e klasse en heeft kans om ook dit seizoen 
weer hoog te eindigen. Ik denk een 4e, 5e of 6e plek.”
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Betrokken Woerkummer: 
Leon van der Meer
De 39-jarige Leon van der Meer is speler van het 4de elftal, met heel 
veel plezier. Hij is iemand die zich inzet tijdens de wedstrijd en ook wel 
eens commentaar levert en krijgt, maar na de wedstrijd hoort daar een 
gezellig biertje bij met z’n allen en is alles weer vergeten en vergeven.

Leon is getrouwd, vader van drie kinderen en werkzaam bij de Ra-
bobank regio Leiden/Haaglanden. In de jeugd voetbalde hij bij ONI 
in ’s Gravenmoer, maar inmiddels alweer heel wat jaar in Woerkum. 
Vanwege zijn actieve rol als trainer/leider van Woerkum 4, maar ook 
allerlei andere activiteiten waar hij zijn bijdrage levert, zoals de BBQ bij 
de afsluitdag, de rommelmarkt en zijn aandeel bij de kascontrolecom-
missie, kon het niet uitblijven of hij werd gevraagd als lid van de Tech-
nische Commissie, speciaal ter ondersteuning van de lagere elftallen 
3, 4 en 5. Het 5e elftal is een jaartje weggeweest, maar Dani Dekker 
heeft de draad weer opgepakt. Rob Stoute gaat het 3e begeleiden en 
Leon blijft zelf het 4e voor zijn rekening nemen. Zaak compleet zou je 
zeggen. “Mijn doel is om de lagere senioren elftallen meer een ‘groep’ 
te laten zijn en niet individuele teams. Ik hoop dat er vanuit de elftallen 
meer beroep op elkaar gedaan kan worden wanneer er binnen één 
ploeg een keer te weinig spelers zijn. Als we meer groepsverband cre-
eren hoop ik op minder afzeggingen en wanneer er onverhoopt veel 
afzeggingen zijn op een stuk aanvulling vanuit andere elftallen.”

Nieuwkomer & Vaste Kracht 



Woerkummer in hart en nieren
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Op zijn 6e liep hij de grassprietjes plat op het voetbalveld in Woud-
richem. Nu heeft Dico Gremmen een zoon van die leeftijd, evenals 
een succesvol eigen bedrijf op het gebied van hypotheken en verze-
keringen. Al jaren is de HypotheekWeter een gewaardeerde sponsor 
van v.v. Woudrichem, want alhoewel Dico werkt en woont in Gorin-
chem… Woerkum zit in zijn hart.

Nadat hij alle jeugdteams had doorlopen speelde hij tot zijn 30e in 
het eerste van Woudrichem. “Wat ik me vooral herinner is mijn pa 
die ons trainde in de C en op doel gestaan heeft en later de gezellig-
heid onderling, met mannen als Fred en Jan van Straten, Pierre Se-
creve. Naar wedstrijden en uitslagen moet je me niet vragen.. haha.”

Toen was het mooi geweest en wilde Dico meer tijd investeren in 
zijn maatschappelijke carrière én in een andere sportieve bezigheid. 
Hij was al jaren daarvoor verhuisd naar Den Haag om als het even 
kon met zijn surfplank naar zee te gaan. Inmiddels woont hij alweer 

heel wat jaren in Gorinchem, met vrouw, dochter en zoon die nu 
waarschijnlijk ook op voetbal gaat. Bij hen om de hoek, niet in Woud-
richem. Uit het oog uit het hart? “Zeker niet! Af en toe kom ik nog 
kijken op het Bolwerk en voor sponsoring sta ik open. Voetbalvereni-
ging Woudrichem is een actieve vereniging met veel vrijwilligers en 
een sociale functie. Dat dorpse karakter spreekt me erg aan.”

Deze zomer heeft de HypotheekWeter een groter pand betrokken in 
Gorinchem, in de Walstraat. U kunt er binnenlopen voor advies over 
financiële producten en diensten, zoals hypotheken, pensioen en 
lijfrente, levensverzekeringen en spaarrekeningen. Voor het openen 
van de welbekende Zilvervloot rekening kunt u terecht in de andere 
vestiging van Dico Gremmen, Regiobank in Leerdam. Collega onder-
nemers nodigt hij uit om eens kritisch na te denken over hun bedrijfs-
verzekeringen. Een specialist komt graag langs om de situatie in kaart 
te brengen en advies te geven, persoonlijk en op maat. Dico heeft 
veel klanten uit Woudrichem. “Het is leuk als ze aan je denken!” 

Eén van onze gewaardeerde
sponsoren: de HypotheekWeter
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Spelersvrouwen in actie
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Ze spelen bij Dames 1, zijn 28, vriendinnen, wonen in Woudrichem 
én hebben allemaal een man die in het eerste elftal speelt. Maar 
Melany van der Matten, Carline Gelderblom en Mariska Klijn hebben 
nog meer gemeen: hun passie voor voetbal én de jarenlange clublief-
de voor VV Woudrichem. Ze hebben nog lang geen plannen om te 
stoppen, want ‘er is geen andere sport zo leuk als voetbal.’

Vanwege de zwangerschap van Mariska en Carline en het prille moe-
derschap van Melany staat het voetballen even op een laag pitje, 
maar de dames zijn als een vis in het water op het voetbalveld. Ze 
zitten op hun gemak op een picknickbank, vrienden worden gegroet 
en als de fotograaf ze op het grote veld laat poseren hoor je van-
af de zijlijn hun schaterlach. De gezelligheid en saamhorigheid bij 
Woudrichem zijn belangrijke redenen dat ze hier nu al hun dertiende 
voetbalseizoen in gaan.

Melany: ‘Oké, soms regent het, soms is het te koud of te warm. 
Maar je bent in de buitenlucht, daar knap ik altijd echt van op. Ik vind 
het belangrijk dat voetbal een teamsport is, dat motiveert.’ Carline 
voelt zich ook verantwoordelijkheid voor het team. ‘Je laat elkaar niet 
in de steek. Maar het is vooral gezellig, we hebben veel lol samen.’ 
Mariska vult aan: ‘Wij zijn druk met werk, kinderen, doordeweekse 
verplichtingen. Maar juist door die anderhalf uur trainen op dinsdag-
avond spreek je elkaar weer even.’

‘We zijn écht een team’
Ze waren ongeveer vijftien toen er een oproep in de Bolwerkkoerier 
stond voor een open training vrouwenvoetbal met als doel om voor 
het eerst in jaren weer een dameselftal op poten te zetten. Carli-
ne nam meteen afscheid van de basketbal, Melany vertrok bij de 
voetbalvereniging in Giessen en Mariska bij die van Sleeuwijk. Van 
het oorspronkelijke team zijn ongeveer zes dames over. Melany: 
‘Het leeftijdsverschil is soms best groot, want er komen vooral jonge 
meiden bij. Maar we blijven écht een team en iedereen kan goed 
met elkaar opschieten.’ Alle drie vinden ze dat de tijd dat het vrou-
wenvoetbal nog een ondergeschoven kindje was echt voorbij is. En 
Mariska benadrukt dat de dames van het team ook altijd klaar staan 
voor de vereniging als er hulp nodig is. 
Dat ze nu even moeten stoppen en hun mannen door kunnen voet-
ballen, vinden ze niet erg. Carline hard lachend: ‘Over vijftien jaar 
moet er ook talent door stromen naar het eerste. In onze huiskamer 
liggen tig voetballen en ‘papa voetballen’ is het eerste dat ons zoon-
tje zegt als Wilty thuis komt.’ Ook voor Melany en Mariska staat het 
voetbal van Jamy en Harjo op de eerste plaats. En als het maar een 
beetje kan zijn ze tijdens een wedstrijd van het eerste elftal langs de 
lijn te vinden. ‘Bij andere clubs vertrekken spelers na het douchen 
vaak meteen naar huis’, vertelt Melany. ‘Hier is het gewoon veel ge-
zelliger. Onze jongens lopen niet voor zichzelf of voor het geld op het 
veld, maar voor elkaar. Dat voel je aan alles.’

De clubliefde van Melany,
Carline en Mariska 
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Aart Vink
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Iedere vrijdagavond voor een thuiswedstrijd van het eerste elftal staat 
Aart Vink op het voetbalveld. Mét 50 kilo vis. Je mag Aart gerust de 
koning van het visbakken noemen in zijn eigen bakkasteel Propjevol. 
Al zeventien jaar gaan zijn bakmakrelen, bakharingen, poontjes en 
kibbeling over de toonbank. Aart met glimmende ogen: ‘Ze likken 
hun vingers erbij af.’

Dat er in het huis van Aart echte Woerkummers wonen zie je in één 
oogopslag. De Woerkumse vlag hangt naast de deur, het naambord-
je is de metalen vis die Aart in 2004 kreeg als kampioen visbakken 
van Woerkum en in de tuin staat een grote vis. Aart: ‘Ik ging altijd 
met mijn schoonvader vissen. Bakken kon mijn schoonvader heel 
goed. Pannetje, gasstelletje, lekkere snoekbaarsjes, beetje boter erbij. 
Ik heb drie jaar gekeken tijdens de kampioenschappen visbakken in 
Woerkum en toen ben ik ook begonnen.’

De traditie van het visbakken op het voetbalveld is begonnen met 
Kees Viveen, die in het dorp Kees de Janbaars werd genoemd.  
Kleine visjes die hij over had nam hij mee om te bakken tijdens de 
wedstrijd van het eerste elftal. ‘Een jaartje nadat Kees was overleden 
heb ik aangeboden om vis te bakken’, vertelt Aart. ‘Mensen vroegen 
of ik dat wel kon, maar ik heb gezegd: ‘jongens ik ga het gewoon 
proberen’.’ Lachend: ‘Ze wisten natuurlijk niet dat ik in de achtertuin 
al had geoefend.’

Visbakken is mijn drijfveer
Een jaar of negen was Aart toen hij voor het eerst ging voetballen 
bij Woerkum. Lekker fanatiek. Maar toen hij als vijftienjarige werd 
gepasseerd als keeper, was de lol eraf en stopte hij. Aart: ‘Henk Vink 
kwam aan de deur toen onze Vincent ging voetballen en hij zocht 
een trainer voor een elftal. Dat heb ik gedaan. Ook ben ik gaan 
voetballen in het zesde.’ Hij is nooit meer weggegaan. Trainer, leider, 
scheidsrechter, klusjesman (hij timmerde alle banken die op het voet-
balveld staan), je kunt het zo gek niet bedenken of Aart heeft het wel 
gedaan. Logisch, vindt hij zelf. ‘In Woerkum hebben we altijd moe-
ten roeien met de riemen die we hebben. We doen het met elkaar en 
laten ons niet kennen. Zo hebben we een gezonde club opgebouwd.’
Een geheim recept voor het beslag heeft hij niet. ‘Ik maak een luchtig 
papje, daar gaat de vis doorheen en als hij goed op kleur is draai ik 
hem om. Ik gebruik viskruiden van de visboer waar ik ook de vis haal. 
En olie verversen he? Makreel en haring mogen nooit in dezelfde olie 
worden gebakken als de kibbeling. Er komt echt wel veel bij kijken 
hoor. Gelukkig heb ik een paar leuke meiden om me heen die helpen 
bij de verkoop.’
‘Het allerleukste is de interesse van de mensen voor het visbakken’, 
vindt Aart. Stoppen is niet aan de orde. ‘Visbakken is echt mijn drijf-
veer. Zo lang ik het kan ga ik door. Machtig mooi als je ziet hoeveel 
vis ik soms verkoop op één dag. Dat zijn allemaal inkomsten voor de 
club en daar gaat het mij om!’

Zonder Aart Vink geen vis op zaterdag

Aart: ‘Als het een goede zaterdag is geweest voor het team en de muziek staat 
op, dan pak ik altijd de bezem en dan ga ik los met mijn luchtgitaar. Toen 
we 25 jaar getrouwd waren kregen we van ieder stel een als gitaar versierde 
bezem. We hebben er nog één. Die zal ik binnenkort eens in het bakhok hangen.’
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Ruim 35 jaar actief in de grond- weg- en waterbouw

Woudrichemseweg 26
4286 LB  Almkerk
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Fax 0183 404047
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www.vandersteltinfra.nl
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Bruis de Kock vindt 
sportfoto’s maken 
machtig mooi
Wie met Bruis de Kock over fotografie praat, kan daar gerust een 
avond voor uittrekken. Na een half uur ligt de keukentafel van de 
‘huisfotograaf’ van de club helemaal vol met edities van de Stormvo-
gel en krantenknipsels met (sport)foto’s die hij o.a. voor het Kontakt 
en het AD heeft gemaakt. De ene na de andere coverfoto komt voor-
bij en Bruis wordt steeds enthousiaster. ‘Kijk wat een dikke plaat. Fo-
tograaf is een fantastisch mooie vrijwilligersfunctie bij de vereniging.’

Wat heb je met fotografie?
Toen ik een jaar of veertien was wilde ik al fotograferen. Mijn broer 
Hunk is de beste fotograaf van Europa en super fanatiek. Toen de 
eerste betaalbare digitale spiegelreflexcamera op de markt kwam, 
heb ik die meteen gekocht. In het begin leg je de lat niet zo hoog. 
Hunk zei dat ik op de scherpte/diepte moest letten, op de lichtval, de 
witbalans. Het is dat ik er mijn brood niet mee kan verdienen, anders 
was ik nu fulltime aan het fotograferen.

Kon je goed tegen de kritiek van je broer?
Als je goed wilt worden, moet je wel luisteren. In iedere foto zie ik 
wel weer iets wat ik wil verbeteren. Dat houd je juist aan het foto-
graferen.

Wanneer maakte je je eerste voorpaginafoto voor de club?
In 2004. Erik den Hartog maakte voor het eerst de Bolwerkkoerier als 
tijdschrift en had een foto van mijn website gehaald. Een verrassing. 
Vanaf toen heb ik altijd de foto voor de voorpagina gemaakt. Ik be-
paal altijd zelf welke foto ik opstuur en lever hem zo aan dat er niet 
in gesneden hoeft te worden. Dan gaat de essentie verloren.

Het valt me op dat het bijna allemaal actiefoto’s zijn…
Die vind ik het mooist. Actie is niet in scene te zetten, al ontkom je 
daar niet altijd aan. Als ik de keeper moet fotograferen doe ik dat 
meestal tijdens de training en dan ga ik op mijn buik in het gras voor 
het doel liggen. En kijk deze. Ahhhh je ziet echt de emotie op het 
gezicht van deze speler tijdens die vuile tackle. Machtig mooi, want 
zo iemand schaamt zich natuurlijk de barsten. Maar een groepsfoto 
maken is ook altijd een uitdaging. Er is altijd wel iemand die zijn ogen 
dicht heeft of een gekke bek trekt. 

Bruis de Kock met het allereerste nummer van de Stormvogel met 
een door hem gemaakte voorpagina.                  Foto: Hunk de Kock

Wat motiveert jou het meest?
Dat de club en de jongens van het eerste elftal keidankbaar zijn. Kijk, 
zie je de foto’s van deze feestjes? Daar moet je natuurlijk bij zijn als 
clubfotograaf. En hier…zie je hoe die verzorger de trainer in de ar-
men valt na een doelpunt? Die emotie is zo machtig mooi he!
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