
Presentatiegids
seizoen 2020-2021



Het gat in de markt!
Producten van geperforeerd plaatmateriaal zijn niet 
meer weg te denken uit het dagelijks leven. In zowel 
de industriële omgeving, de openbare ruimte als de 
huiselijke sfeer wordt geperforeerd materiaal steeds 
meer gebruikt. Perfo Tech zet uw ideeën feilloos om 
in een halffabrikaat plaat of een compleet 
afgewerkt product. Door uitstekende contacten met 
toeleveranciers van plaatmateriaal, en de bereidheid 
om altijd een stap extra te zetten, is Perfo Tech in 
staat geperforeerd maatwerk te leveren in een groot 
scala aan materiaalsoorten tegen scherpe prijzen en 
levertijden.

Op onze site vindt u meer informatie over onze 
mogelijkheden. Heeft u specifieke vragen? 
Neemt u dan contact met ons op. 
We geven u graag vrijblijvend advies.

HET ADRES VOOR HET PERFOREREN,
RICHTEN EN STREKKEN VAN PLAATMATERIAAL

Producten

• Hekwerken

• Balkon-en Gevelbeplatingen

• Roosters

• Filters en zeven

• Traptreden

• Winkelinrichtingen

• Plafondplaten

Trotse hoofdsponsor
van v.v. Woudrichem

2e Industrieweg 8 • 4147 CT Asperen
T. + 31 (0) 345 61 15 22 • F. + 31 (0) 345 63 27 86

info@perfotechasperen.nl • www.perfotech.nl
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Als kind kon Martijn van den Heuvel vanuit zijn ouderlijk huis bijna 
kruipend naar het voetbalveld. Na al die jaren loopt hij er nog steeds 
rond. Als voetballer, lid van ‘De Vrienden Van’ en sinds twee jaar als 
bestuurslid Facilitaire Zaken. En al vindt hij zelf dat hij in een gespreid 
bedje terecht kwam, er is in die tijd veel gerealiseerd op het sport-
complex en er staat nog meer op de rol. Martijns motto daarbij: alles 
wat je realiseert moet uiteindelijk minder werk opleveren.

Het springt meteen in het oog als je het sportcomplex op komt. Een 
spiksplinternieuw hoofdveld. Zo nieuw, dat het tegen het eind van 
het jaar pas voor het eerst gebruikt mag worden voor trainingen van 
de allerkleinsten. Naar verwachting kan het eerste elftal er in de loop 
van het voorjaar op spelen. Martijn: “Dankzij vrijwilligers en de grote 
inzet van ons erelid Ben van Eeden. Een supervent die de onder-
houdsploeg dagelijks aanstuurt. Hij heeft de kar getrokken, inclusief 
papierwerk, offertes, bestek en planning. De gemeente Altena was 
zo te spreken over de plannen dat we het project in eigen beheer 
mochten uitvoeren. Ben neemt heel veel dagelijks werk uit handen, 
wat mij een hoop tijd scheelt.”

Voetbalvereniging Woudrichem investeert veel in het sportpark. 
Martijn: “Beslissingen die we als bestuur nemen op facilitair gebied 
moeten duurzaam zijn en onze onderhoudsploeg ontlasten. De ge-
middelde leeftijd loopt door de late pensioenleeftijd ieder jaar op. 
Door de automatische beregening van het hoofdveld hoeven vrij-
willigers nu niet meer in de brandende zon slangen handmatig uit te 
leggen, de pomp rond middernacht aan te zetten en om vijf uur ’s 
ochtends weer uit te doen. Dit gaat voortaan via een app die in con-
tact staat met het nieuwe pomphuis. Voor de andere velden moeten 
we nog wel terugvallen op de onderhoudsploeg.”

Het verlanglijstje van het bestuur is nog lang. Een robotmaaier aan-
schaffen bijvoorbeeld. “Scheelt minstens twee keer per week twee 
uur maaien voor alleen het hoofdveld”, zegt Martijn. “Een appa-
raat om lijnen te trekken is voorlopig onbetaalbaar. Zonnepanelen 
moeten de uitgaven voor energie met minstens vijfentachtig procent 
verminderen. We zijn een gezonde vereniging, maar door de on-
zekerheden rond corona houden we de hand nog even op de knip 
als het om grote bedragen gaat. Wel hebben we de oude kleedka-
mers onlangs gerenoveerd en gaan we binnenkort het speeltuintje 
opknappen. Er is pas iemand van de KNVB geweest in het kader van 
het project ‘De groene club’. We gaan aan de slag met zijn suggesties 
en kijken hoe we nog duurzamer met energie kunnen omgaan en 
geld kunnen besparen.” 

“Samen met onze vrijwilligers houden 
we de kosten beheersbaar”

Het volgende grote project wordt volgens Martijn de renovatie van 
de kantine. “Er is nog geen compleet plan, maar hopelijk kunnen we 
binnen een jaar of twee aan de slag. Door zoveel mogelijk vooruit te 
plannen, kan iedereen vast nadenken wat hiervoor nodig is. Bijvoor-
beeld sponsors zoeken voor materialen, vrijwilligers mobiliseren die 
helpen bij de voorbereiding en uitvoering. Zo kunnen we de kosten 
beheersbaar houden.” Martijn is er zichtbaar trots op dat er zoveel 
mensen altijd als vrijwilliger klaar staan, maar hij ziet ook een gevaar: 
“We moeten voorzichtig zijn dat we niet altijd een beroep doen op 
dezelfde mensen. Daarom vinden we het altijd heel fijn als er zich 
nieuwe mensen aanmelden om hier de handen uit de mouwen te 
steken.”

Bestuurslid Martijn van den Heuvel 
gaat voor een duurzaam en 
onderhoudsvriendelijk sportpark

Bestuurszaken



Romantisch En stiJLVoL is de coLLEctiE van nu

Kerkstraat 29 • 2971 AK Bleskensgraaf • www.la-romance.nl • tel. 0184 - 693 446

Bruidsboutique
La Romance

In– en verkoop van bedrijfswagens en getrokken materiaal. 
Verkoop van nieuwe en gebruikte DAF onderdelen.

Hoge Giessen 4, 4223 MB Hoornaar
Telefoon: 0183-582515 FAX: 0183-581288

www.verspui.nl

Collega’sgezocht!

Prinses Louisepolder 1 | Postbus 96, 4926 ZH | Lage Zwaluwe
Tel. 0168 48 28 50  | info@dubbelman.nl | www.dubbelman.nl

Dubbelman en Zonen
beton- en metaalbescherming bv

•	Betonreparaties
•	Ucrete	en	Kunststof	vloerafwerking
•	Staalconservering
•	Injecteren
•	Voegafdichting
•	Slijtlagen
•	Groutings	windturbines	en	infra	werken
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Penningmeester Andreas Nederveen:
“Sponsoren zien wij echt als 
onderdeel van onze club”
De penningmeester van v.v. Woudrichem is een tevreden mens. In de 
twee jaar dat Andreas Nederveen nu in het bestuur zit, heeft hij de 
bankrekening gestaag zien groeien. “Hoogtepunt was natuurlijk het 
afsluiten van een driejarig hoofdsponsorcontract met Tom Braad van 
Perfo Tech Asperen.”

Op de shirtjes van het eerste elftal prijkt vanaf september het logo 
van Perfo Tech Asperen, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het per-
foreren, richten en strekken van plaatmateriaal. Andreas vindt het 
een mijlpaal dat Tom Braad bereid was om als hoofdsponsor met de 
vereniging in zee te gaan. “Daarmee levert hij een belangrijke bijdra-
ge aan het realiseren van onze ambities. Sponsoren zijn sowieso heel 
belangrijk. Zij zorgen, net als alle vrijwilligers die acties organiseren, 
subsidiegevers, leden en onze kantinemedewerkers, voor een gezon-
de financiële basis. Wederkerigheid in de relatie met onze sponsoren 

staat voor ons voorop. Dat proberen we bijvoorbeeld te bereiken 
door ons netwerk voor hen in te zetten.”

Andreas Nederveen geeft aan dat het sponsorgeld goed besteed wordt. 
“Het is niet de bedoeling dat wij geld oppotten. Kijk maar wat we met 
hulp van de gemeente Altena hebben gerealiseerd met het hoofdveld. 
Onze ambitie is echter dat het hele complex er van achteren naar vo-
ren top gaat uitzien. Van de renovatie van de oude kleedkamers, het 
vernieuwen van de speeltuin tot de plaatsing van zonnepanelen en op 
termijn renovatie van de kantine. We hebben er vertrouwen in dat we 
dit binnen een paar jaar allemaal kunnen realiseren dankzij de inzet van 
een grote groep vrijwilligers, betrokken leden, ouders van jeugdleden 
die sponsoren of hun netwerk inzetten om materialen te regelen en 
onze trouwe sponsoren. Er is veel positivisme en betrokkenheid binnen 
onze vereniging en dat koesteren wij als bestuur.”

Bestuurszaken
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Familie Kant

Silvia Kant had nooit zoveel met voetbal tot haar zoons lid werden 
van v.v. Woudrichem. “Ik vind het leuk om ze bezig te zien en pro-
beer er altijd te zijn als ze moeten voetballen. Soms is dat lastig als ze 
alle drie tegelijkertijd spelen, maar met Patrick en opa en oma staat er 
altijd wel iemand langs de lijn.” Silvia rijdt al ruim 10 jaar met plezier 
naar uitwedstrijden, bekommert zich om wasmanden vol met voet-
balspullen, maar is vooral supporter van haar jongens. “Het voelt 
beslist niet als een plicht. Het is altijd gezellig op het sportpark, ieder-
een kent elkaar. Na een uitwedstrijd rijden we vaak nog door naar 
de vereniging waar de selectie speelt. De jongens kijken graag bij 
wedstrijden van het eerste - uit en thuis - maar ook bij de trainingen. 
Vooral Noah, die woont bekant op het Bolwerk. Als hij een dagje ziek 
is sta ik op het punt om Piet te bellen om te zeggen dat hij iemand 
anders moet vinden om de ballen uit de sloot te halen… haha.”

Patrick Kant voetbalde tot zijn 27e in het eerste van de Rijswijkse 
Boys tot hij in een ongelukkig duel zijn kruisband afscheurde. Een tijd 
lang vermeed hij voetbalverenigingen want het was pijnlijk, letterlijk 
en figuurlijk. Maar het spelletje was te leuk om altijd maar thuis te 
blijven zitten, dus vanaf het moment dat Senna ging voetballen is hij 
jeugdteams gaan trainen. Silvia: “Patrick is erg leuk met kinderen, 
altijd positief, maakt grapjes tussendoor, brengt rust in het team en 
kan luid en duidelijk coachen.” Inmiddels laat hij de trainingen aan 
anderen over, maar hij is nog wel altijd bereid om in te vallen waar 
nodig. “Ik ga een tweede termijn aan de slag als lid van de Technische 
Commissie Jeugd met focus op de bovenbouw. Ik houd me onder 
meer bezig met de indeling van de jeugdteams, organiseer keeper-
strainingen, bespreek probleemgevallen en probeer samen met Aljan 
Dekker te zorgen voor een kwalitatief goede jeugdopleiding. Ik vind 
het leuk om iets te doen voor de vereniging en Fred zegt dat ik ver-
stand van voetbal heb… haha”.

Senna Kant (17) start in september met de opleiding Bedrijfskunde 
aan de Avans Hogeschool in Breda. Hij gaat een pittige studie tege-
moet, wil tijd vrij maken voor zijn vriendinnetje Isa, maar zal niet snel 
een voetbaltraining of wedstrijd overslaan. Zeker niet nu hij de kans 
heeft gekregen om stage te lopen bij het eerste. “Twee jaar geleden 
heb ik mijn debuut gemaakt in het 2e, als middenvelder, en sinds 

vorig seizoen train ik al regelmatig mee met de selectie. Het is een 
niveautje en tempo hoger, maar dat vind ik een leuke uitdaging.” Pa-
trick is blij voor hem, maar ziet ook dat zijn zoon het fysiek nog lastig 
heeft. “Die gasten zijn veelal steviger gebouwd dan Senna, maar hij 
heeft een goede techniek, inzicht en is geen opgever.” Senna Kant 
hoopt over een paar jaar basisspeler te zijn in het eerste van Woud-
richem en wie weet komt hij ooit uit voor een club in de hoofdklasse 
of eerste klasse. Voorlopig geniet hij nog van het voetballen met zijn 
vrienden in de JO19, de stageperiode en traint hij de JO14-2.

Zijn broertje Noah is ook zeker zes dagen per week op het Bolwerk 
te vinden. “Ik speel komend seizoen samen met Senna in de JO19. 
Daarnaast train ik de JO11-1 en -2 en assisteer ik bij de JO14.” Hij 
denkt dit prima te kunnen combineren met de Bouwschool in Har-
dinxveld waar hij in september gaat beginnen. Gaat hij zijn vader 
achterna als allround timmerman? “De studie bestaat uit 4 dagen 
werken en 1 dag school. Noah werkt graag met zijn handen. Afge-
lopen zomer heeft hij vakantiewerk gedaan bij het bedrijf van Henk 
van Giessen en dat beviel erg goed.” Patrick leert het vak graag aan 
zijn middelste zoon, die op het voetbalveld al net iets verder is dan 
zijn leeftijdsgenoten. “Noah is laatste man. Hij coacht zijn teamgeno-
ten op een goede en positieve manier en heeft een harde en zuivere 
trap in zijn benen. Hij zou zomaar eens de opvolger kunnen zijn van 
Wilty Schaap!”

De jongste telg van de familie Kant is Mika (13). Hij speelt komend 
seizoen in de JO14-1 als verdedigende middenvelder en is assis-
tent-trainer bij de JO8-2. Ook al een druk baasje. “Ik zit in Havo 
2 op het Altena College en houd ook van vissen.” Maar voetballen 
doet hij toch wel het allerliefste, en niet onverdienstelijk. Broer Sen-
na: “Mika is spelverdeler en doet dat erg goed. Hij moet het hebben 
van zijn passes, niet zozeer van zijn snelheid. Voordat hij de bal aan-
neemt weet hij al waar de bal heen moet.” Moeders ziet het allemaal 
glunderend aan, maar weet ook dat Mika slecht tegen zijn verlies 
kan. “Mika wil altijd winnen. Hij is verder leergierig, de raderen staan 
nooit stil.” Pa en ma zijn supertrots op hun kinderen. Patrick: “Ho-
pelijk zie ik ze ooit alle 3 tegelijkertijd in het eerste spelen!” Of die 
droom uitkomt… als het aan de boys ligt wel.

Silvia Kant heeft een echt voetbalgezin
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Postbus 21 4284 ZG Rijswijk (NB) Telefoon: 0183 - 85 04 04
Website: www.twinwind.nl   E-mail & offertes: info@twinwind.nl

Voor nulmetingen vooruitlopend 
op: nieuw- en of verbouw,
sloopwerkzaamheden of

rioleringswerkzaamheden.
Ons systeem geeft grip

op een claim.

Rijkswal 30, 4285 AD Woudrichem
Tel: +31(0)183 – 702364    Mob: +31(0)6 – 22 39 38 36
john@vandenelshoutbv.nl        www.vandenelshoutbv.nl

Taxatie Advies

Deskundige Expertise

Ruim 35 jaar actief in de grond- weg- en waterbouw

Woudrichemseweg 26
4286 LB  Almkerk
Tel. 0183 401559
Fax 0183 404047
Mobiel  06 24274863

www.vandersteltinfra.nl
vandersteltgww@planet.nl

• aanleg riolering • bouw- en woonrijp maken • bestratingen • tuinaanleg
Ook voor al uw particuliere werkzaamheden!

WWW.PULLEN-PARTNERS.NL |  RAAMSDONKSVEER |  0162 571 640

Martijn Koremans Marc Pullen

Haarstraat 122 • 4201 JD Gorinchem • 06 81 93 60 36

Altijd feest!



Official Teamwear Partner
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Dillis de Vries & Jamy Goemaat: 
ploeggenoten en studiegenoten

Twee studiebollen, één team

Paspoort:
Naam:  Jamy Goemaat
Leeftijd:  31 jaar
Relatie:  Vriendin Melany + zoontje Raf 
 (1 jaar en 9 maanden)
Studie:  Business & IT Management aan de 
 Avans Hogeschool Breda
Werk:  Teammanager Financiële Administratie bij 
 VGZ in Eindhoven
Hobby’s:  De kleine man en muziek
Positie op het veld:  Centraal verdedigende middenvelder

Naam:  Dillis de Vries
Leeftijd:  26 jaar
Relatie:  Vriendin Romy
Studie:  Business & IT Management aan de
 Avans Hogeschool Breda
Werk:  Systeembeheerder bij We Are You in Tuil
Hobby’s:  Padel, footgolf
Positie op het veld:  Aanvaller

Dillis, wat is Jamy voor type speler?
“Waar moet ik beginnen.. hij is de opa van het elftal haha. Jamy is 
aardig allround, zet het goed weg op het middenveld, heeft overzicht 
en een goede pass in zijn poten. Het is een tandenbijter en zet het 
team goed neer. Daarom is hij ook reserve aanvoerder.”

Jamy, wat voor type speler in Dillis?
“Dillis is een typische buitenspeler, een aanvaller. Al is hij beter in een 
vrije rol. Qua spel is hij dreigend vanuit het centrum en hangend aan 
de zijlijn erg gevaarlijk. Dillis is namelijk razendsnel. Hij wordt dan 
ook regelmatig getackeld, omdat tegenstanders hem niet bij kunnen 
houden.”

Jamy, wat maakt Woudrichem 1 een sterke tegenstander?
“Toen ik nog in Gorinchem woonde deed ik aan veldvoetbal en zaal-
voetbal. Het veldvoetbal wilde ik laten schieten toen ik in Woudri-

chem kwam wonen. Ik vroeg Leon Elands wel of ik gewoon voor de 
lol mee mocht trainen, maar verder wilde ik graag zaalvoetballen. 
Alleen bleek de sfeer zo goed te zijn dat ik het omgedraaid heb. Het 
is een leuke, talentvolle groep. We geven gas voor elkaar en willen 
leuk voetbal laten zien.”

Dillis, zijn er verbeterpunten?
Acht jaar geleden zat v.v. Woudrichem in een dal. Langzaamaan zijn 
we omhoog gekropen. Onder Leon Elands en met nieuwe jongens 
als Jamy, Yoeri, Lex en Tim is het team gegroeid en staat het nu als 
een huis. We weten wat we aan elkaar hebben en werken hard. Het 
is een vriendenteam wat daarmee ook meteen onze valkuil is. Het 
acceptatievermogen kan verbeterd worden.”

Jamy, wat verwacht jij van komend seizoen?
Ik verwacht dat we komend seizoen weer meedoen om plek 5. Ver-
zorgd en leuk aanvallend voetbal spelen, zeker op ons mooie nieuwe 
hoofdveld straks! Afgelopen jaren hebben we steeds om een perio-
detitel meegedaan, dus daar gaan we dit jaar weer voor. Zitten een 
paar goede talenten aan te komen vanuit de jeugd die steeds vaker 
meetrainen en spelen. Dus de toekomst ziet er goed uit.

Jamy heeft nog een vraag voor Dillis: Hoe zie jij de toekomst?
“Als je vraagt of ik nog een stap wil maken, nee, mijn toekomst 
ligt hier in Woudrichem. Ik heb het goed naar mijn zin, het is lekker 
dichtbij huis, mijn familie en vrienden kunnen altijd komen kijken. 
Daarnaast vind ik het leuk om mezelf ook op andere vlakken bij de 
club in te zetten, zoals het beheren van de website en een bijdrage te 
leveren aan de sponsorcommissie.”

Een vraag van Dillis voor Jamy: Wanneer zijn we van je af??
“Haha… ik verwacht nog wel 6 of 7 jaar mee te kunnen draaien in 
het eerste. Vanaf volgend jaar, als we afgestudeerd zijn, ook weer 2x 
per week trainen. Daar kijk ik wel naar uit. Ik merk dat de vorm beter 
wordt naarmate ik meer train. Nu trainen we maar 1x per week mee 
vanwege de studie. Het is overigens wel fijn dat we daar de ruimte 
voor krijgen.”
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R. VAN WIJNGAARDEN
BESTRATINGEN

Bel of mail voor een
vrijblijvende offerte

Robbert van Wijngaarden
rvanwijngaardenbestratingen@hotmail.com

Baarsplein 23 - Woudrichem
0183 - 76 00 61 / 06 - 41 52 86 15

Jan Spieringweg 1a, 4285 WN  Woudrichem
Telefoon: 0183 - 30 10 52 Mobiel: 06 - 22 29 41 17

info@vanpelthengelsport.nl



Grensrechter Job van Rookhuizen en 
materiaalman Wouter van Steenis 
willen niet ruilen 
Zowel bij thuis- als uitwedstrijden van de selectie staat Job van Rook-
huizen (23) langs de lijn te vlaggen. “Zelf voetballen was leuk, maar 
na 15 jaar in de spits vond ik het wel welletjes. Al haal ik mijn voet-
balschoenen graag tevoorschijn als ze bij het 4e een keer iemand 
tekortkomen. Toen ik de kans kreeg om grensrechter te zijn bij het 
eerste elftal zei ik geen nee, want ik miste het voetbal in wedstrijd-
verband wel. Bovendien zijn het leuke gasten en is het altijd gezellig. 
Ook al voetbal je niet, je bent onderdeel van de groep. Ik ben bij 
teambesprekingen en help de keepers vaak met warm schieten. Voor 
de wedstrijd heb ik ook altijd overleg met de scheidsrechter voor wat 
betreft de regels en wat er van me verwacht wordt.”

Job werkt als consultant bij Confianza Select, een detacheringsbu-
reau in Hardinxveld met de focus op de houtbranche. In zijn vrije tijd 
doet hij aan footgolf, terwijl Wouter menig uurtje in de week binnen 
doorbrengt in de sportschool. Nog even is hij monteur bij Jack Oos-
terwijk Aanhangwagens in Sleeuwijk, want hij heeft de keuring bij 
Defensie goed doorstaan en start binnenkort met een opleiding tot 
militair bij de landmacht. 
Op zaterdag is Wouter van Steenis (24) op het Bolwerk te vinden 
als materiaalman. “Ik verzorg het materiaal voor de selectie, zoals 

kleding, ballen, hesjes en de pionnen voor de warming-up. In de 
kleedkamer leg ik alle tenues netjes klaar, het shirt met rugnummer 
zichtbaar aan de kapstok. Als ze uit spelen, rij ik een kwartiertje eerder 
weg om daar alle spullen klaar te leggen.”

Net als Job miste Wouter het voetbal toen hij een paar jaar geleden 
stopte. “Na de jeugdelftallen voetbalde ik in het 3e, als middenvelder 
en later in de verdediging. Maar toen viel het team uit elkaar en heb 
ik twee jaar niets gedaan. Toen Fred vorig jaar vroeg of ik als materi-
aalman aan de slag wilde zei ik daar enthousiast ja op. Ik was er toch 
eigenlijk altijd al bij, zeker bij de teamuitjes.. haha.”

Voetbalvereniging Woudrichem is een uitlaatklep voor clubmensen 
als Job en Wouter. Eerst als speler en nu in functie. De één als grens-
rechter, de ander als materiaalman. Of ze een keer willen ruilen? Job: 
“Mooi man, vlaggen is een harstikke mooie taak!” Wouter: “Pff.. al 
dat geslenter langs de lijn. En je krijgt op je kop als je het niet goed 
doet.” Job: “Inderdaad, soms krijg je het voor je kiezen als grens-
rechter. Laat inderdaad maar. Ik zie mezelf al honderd keer heen en 
weer lopen naar dat hok voor spullen… haha.”

Technische staf
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Iedere werkdag om vijf uur op en eerst flink hardlopen. Dat zegt 
wel iets over hoe fanatiek Michael Koedam is. De kersverse ver-
zorger van het eerste elftal werkt fulltime als verzorger en condi-
tietrainer bij FC Dordrecht, maar kan niet wachten om daarnaast 
bij zijn ‘eigen cluppie’ aan de slag te gaan. “Ik heb hier zelf ook 
gevoetbald en ben al meer dan vijfentwintig jaar lid. Het is echt 
een familievereniging waarvoor ik altijd een warm hart heb ge-
houden.”

De band van Michael met de vereniging gaat ver terug. Twaalf 
was hij toen hij in Woudrichem kwam wonen en voor het eerst 
op het voetbalveld stond. Hij was o.a. keeper, supporter, scheids-
rechter bij de jeugd en later ook jeugdtrainer, voetballer in het 
vriendenteam ’t vierde en verzorger. De kinderen van jeugdvrien-
den komt hij nu weer op het veld tegen. “Dat weerhoudt mij 
er niet van om ze aan te pakken als het nodig is”, zegt Michael 
lachend. “In Dordrecht heb ik twee gezichten. Als verzorger en 
vertrouwenspersoon ben ik heel benaderbaar en houd ik wel van 
een lolletje, maar zodra ik als conditietrainer op het veld sta, moe-
ten ze gewoon luisteren. Dan kan ik soms een hork zijn. Dat heb 
ik echt overgehouden aan mijn tijd bij het Korps Mariniers.”

Ook hoofdtrainer Piet Saaman kent hij al lang. Michael: “De klik 
was er gelijk weer. Piet is geen prater, maar ik weet vaak meteen 
wat hij wil. Ik heb daarom alle vertrouwen in onze samenwerking. 
Hier ben ik echt verzorger, hoewel mijn specialiteit conditietrainer 
is. Maar je moet natuurlijk wel onderscheid maken tussen betaald 
voetbal en amateurs. Met Piet heb ik nu afgesproken dat ik de 
jongens ga monitoren met hartslagmeters en kijk wat iemand op 
individueel niveau nodig heeft. Ik heb gemerkt dat er veel jongens 
zijn die last hebben van spierblessures. Die zijn te voorkomen met 
een goede warming up, dus daar ga ik ook mee aan de slag. 
Core- en krachttraining zijn ook heel belangrijk. Zodra je rug-, 
bil- en buikspieren goed traint, heb je zestig procent minder kans 
op spierblessures.”

Kennis delen
Michael Koedam heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel 
voor ‘zijn jongens’. “Als ik zeg dat er gewisseld moet worden na 
een incident en het gebeurt niet, dan pak ik mijn spullen en ben 
ik meteen weg. Dat heb ik ook aangegeven. Als ik het niet ver-
antwoord vind om door te spelen, dan ga ik ervan uit dat ik seri-
eus wordt genomen. Ook als de wedstrijd nog maar tien minuten 
duurt of als dat betekent dat het team met tien man verder moet. 
Ik ben liever iets te voorzichtig dan dat iemand ergens heel lang 
last van heeft omdat ik de verkeerde beslissing heb genomen.” Er 
komt ineens een speler van het tweede elftal aanlopen met een 
van pijn vertrokken gezicht. Hij is geblesseerd geraakt tijdens de 
training. Michael is meteen alert. Hij duwt wat aan de pijnlijke 
elleboog, trekt, geeft aanwijzingen en stelt vragen om al snel tot 
de conclusie te komen dat het om een botkneuzing gaat. “Beetje 
ijs erop doen, blijven bewegen en goed in de gaten houden.” 

“Ik houd ontwikkelingen in mijn vakgebied goed bij en ga veel naar 
nascholingen”, vertelt Michael. “Op een online platform deel ik kennis 
met sportfysiotherapeuten betaald voetbal van de KNVB. Er is onderling 
veel collegialiteit en het is fijn om een casus te kunnen delen. Ik weet 
ook niet alles. Omdat ik met Dordrecht een jaar in de eredivisie speel-
de, heb ik veel mensen bij grote clubs leren kennen. Ik heb nog wel de 
ambitie om ooit bij een topclub te werken, maar voorlopig zit ik aardig 
op mijn plek. Ik heb heel veel lol in mijn werk bij Dordrecht en nu bij 
Woudrichem. In het voetbal ben ik echt op mijn plaats.”
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Technische stafVerzorger Michael 
Koedam heeft 
zin in het nieuwe 
seizoen
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Naam: Jamy Goemaat
Leeftijd:  31
Positie:  Middenvelder

Naam: Nick van Giessen
Leeftijd:  26
Positie:  Verdediger

Naam: Tim Saaman
Leeftijd:  26
Positie:  Middenvelder

Naam: Harjo Ruis
Leeftijd:  31
Positie:  Verdediger

Naam: Corne Nijhof
Leeftijd:  29
Positie:  Verdediger

Naam: Danny v/d Matten
Leeftijd:  26
Positie:  Verdediger

Naam: Swen Weusthof
Leeftijd:  20
Positie:  Middenvelder

Naam: Mike Viveen
Leeftijd:  18
Positie:  Verdediger

Naam: Thom v Ballegooijen
Leeftijd:  20
Positie:  Keeper

Naam: Aljan Dekker
Leeftijd:  30
Positie:  Keeper

Naam: Sam van Giessen
Leeftijd:  22
Positie:  Keeper

1 21 19

Naam: Wilty Schaap
Leeftijd:  29
Positie:  Verdediger

3

15 2 5 17

16 8 6 7

C
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Naam: Yoeri Duyzer
Leeftijd:  28
Positie:  Aanvaller

Naam: Bori Secreve
Leeftijd:  26
Positie:  Aanvaller

Naam: Dillis de Vries
Leeftijd:  26
Positie:  Aanvaller

Naam: Stefan de Bok
Leeftijd:  19
Positie:  Aanvaller

Naam: Roy van Sonsbeek
Leeftijd:  27
Positie:  Aanvaller

Naam: Danny Schaap
Leeftijd:  24
Positie:  Middenvelder

Naam: Mike van Wouwen
Leeftijd:  19
Positie:  Aanvaller

Naam: Tom Molegraaf
Leeftijd:  19
Positie:  Middenvelder

Naam: Bart van Andel
Leeftijd:  23
Positie:  Middenvelder

4 18 9

13 10 14 12

20

11



  
 

Productiestraat 11 
4283 JM Giessen  
 
 

Boll Engineering 
Build & Construct BV 
Specialist in custom-made-
staal- en machinebouw 
 
Productiestraat 11 
4283 JM Giessen  
 
Gecertificeerd 
EN 1090-1 EXC 3 
ISO 3834-2 

WWW. BOLLENGINEERING.NL 

Burgemeester van de Lelystraat 21
4285 BH, Woudrichem | 0183-304064

info@autobedrijfdegraaf.nl
www.autobedrijfdegraaf.nl

Telefoon 0183 - 63 29 30
www.dehypotheekweter.com

De onafhankelijke specialist
voor uw nieuwe of 

bestaande hypotheek.

Niemand adviseert
u beter!

Dorpsstraat 37, 4268 GE Meeuwen
G.J. Hattinger 06 - 20 04 64 75 

J. van der Hooft 06 - 81 46 60 85
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Naam: Piet Saaman
Leeftijd:  55
Functie:  Hoofdtrainer

Naam: Fred van Straten
Leeftijd:  50
Functie:  Leider

Naam: Michael Koedam
Leeftijd:  47
Functie:  Verzorger

Naam: Job Rookhuizen
Leeftijd:  23
Functie:  Grensrechter

Naam: Wouter v Steenis
Leeftijd:  24
Functie:  Materiaalman

VAN STRATEN
SHEET METAL B.V.

Specialist in Plaatstaal,
         Roestvaststaal en
  Aluminiumplaat

Meer info bel!
0183 30 32 53

VAN STRATEN

Meer info bel!
0183 30 32 53

Pluspunten Van Straten
Sheet Metal BV:
• Hoge service door persoonlijke 

benadering
• Snelle reactie op aanvragen en 

opdrachten
• Door uitgebreid netwerk zeer 

concurrerende prijzen

Kerkstraat 22 • 4285 BB  Woudrichem • Telefoon: 0031 183 303253 • Fax: 0031 183 307035
E-mail: Fred@vanstratensheetmetal.nl • Internet: www.vanstratensheetmetal.nl • Sav. Lohmanstraat 46 4207 NT • Gorinchem • 06-145 29 712

• leon@madeby-elands.nl • www.madeby-elands.nl

IN DE REGIO
www.madeby-elands.nl

Wij verzorgen voor u: • brochure • poster • fl yer • logo • huisstijl 
• advertentie • voetbal in de regio • catalogus • reclamedoeken
• roll-up banners •  drukwerk • magazine • kranten • website • enz.

Vissekoppen van de afgelopen vijf jaar

Dillis de Vries 15/16 Danny Schaap 16/17 Tim Saaman 17/18 Aljan Dekker 18/19 Wilty Schaap 19/20
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Ze vormen een hechte vriendenclub en noemen zich De Voetbal-
maten. Thuis of uit, weer of geen weer, als het even kan staan ze 
iedere wedstrijd van het eerste elftal langs de lijn. Uit liefde voor 
de club, maar zeker ook omdat het altijd gezellig is. Jan Baardman, 
Pleun Blom, Steef Joosten en Daan Potters vertellen met de nodige 
humor waarom ze zulke trouwe supporters zijn.

Eigenlijk weet niemand meer hoe hun supportersclubje precies is 
ontstaan. Daan: “Je kent elkaar, gaat klitten tijdens de wedstrijden, 
drinkt na afloop een biertje en nog een biertje. En allemaal wonen we 
in een straal van honderdvijftig meter rond het voetbalveld.” Geen 
van allen hebben ze zelf bij v.v. Woudrichem gevoetbald, al is Pleun 
maar liefst tweeëntwintig jaar leider van het tweede elftal geweest 
en heeft ook Steef zijn sporen als leider verdiend. Steef en Jan zijn 
bovendien al jarenlang vrijwilliger in de onderhoudsploeg. Jan ver-
telt dat hij vroeger op korfbal zat, waarop Daan gekscherend zegt: 
“Maar je doet altijd net of je verstand van voetbal hebt.” Iedereen 
barst in lachen uit, maar Jan zegt onverstoord: “lk was zes jaar hoor 

toen ik al met mijn vader mee ging naar het voetbal in Sliedrecht.” 
Die humor en ook hun relativeringsvermogen is tekenend voor de 
vriendenclub.
Sinds Daan er een jaar of negen geleden bij is gekomen, rijdt hij zijn 
vrienden naar alle uitwedstrijden. “Drie jaar geleden is onze voet-
balmaat en vrijwilliger Izaäk van Vuuren helaas overleden. Hoewel 
we met z’n vijven wat krapjes in de auto zaten, zouden we er alles 
voor over hebben als hij er nog bij kon zijn.” Ook ‘uit’ blijven ze altijd 
hangen voor ‘de derde helft’. “In het verleden liepen er wel eens 
agressieve supporters van de tegenpartij rond”, vertelt Steef. “Die 
moest je dan niet aanspreken, want anders had je een tik te pakken.” 
Jan vult aan: “Dan gaan we daar geen biertje drinken.” Steef: “We 
hebben ons nooit bedreigd gevoeld, maar het is wel eens voorgeko-
men dat supporters van de tegenpartij ons opwachtten en van alles 
tegen ons zeiden. Daar moeten wij dan gewoon mee dealen, al keu-
ren we het niet goed. Maar over het algemeen valt het tegenwoordig 
allemaal erg mee.”
 

De Voetbalmaten zijn trouwe
supporters en trots op ‘hun club’

Supporters



Nooit schelden
Zelf zijn ze keurige supporters zeggen ze keihard lachend. “We ma-
ken ook wel eens een praatje met gemoedelijke mensen van de te-
genpartij”, vertelt Daan. Steef: “Maar we schelden nooit op het veld 
en spreken mensen aan die dat wel doen. Het ergste dat we ooit ge-
zegd hebben is ‘pannenkoek’ tegen een grensrechter die er helemaal 
naast zat. En hoewel het niet altijd wordt gewaardeerd, durf ik gerust 
te zeggen dat een overtreding van Woerkum bestraft moet worden 
met een gele kaart.”
De meest supporters gaan volgens de vrienden na een uitwedstrijd 
meteen naar huis. Pleun: “Maar napraten hoort er voor ons altijd bij. 
Het grappige is dat de ploeg vaak naar ons toe komt. We spreken 
ze ook aan en hoewel we vaak positief zijn, durven we ook kritische 
vragen te stellen en te zeggen wat wij ervan vonden. We maken ook 
wel eens een praatje met de trainer.” 
Allemaal vinden ze het belangrijk dat een trainer aan supporters kan 
uitleggen waarom hij een bepaalde beslissing heeft genomen. Jan: 
“Waarom hij bijvoorbeeld een bepaalde wissel heeft toegepast.” 

Steef valt hem bij: “Je hebt als trainer wel verantwoording af te leg-
gen. Aan de spelers, maar ook aan ons. Natuurlijk lukt niet alles, 
maar het is voor ons wel belangrijk om te weten welke bedoeling de 
trainer met een bepaalde actie had.”
 
Sterk fundament
Ondanks dat ze soms kritisch zijn, overheerst de trots voor de club en 
het voetbalveld dat er in hun ogen mooier bijligt dan dat van menig 
andere vereniging. Ze voelen echt binding met de club. “We hebben 
ons gehecht aan de vaste groep jongens hier”, zegt Jan. Daan: “Die 
komen uit Woudrichem of hebben een binding via hun vriendin, krij-
gen niet betaald en staan hier toch maar mooi iedere week hun best 
te doen. Dat stellen we zeer op prijs.” Ook Pleun is er trots op dat het 
team voor het grootste deel uit ‘eigen kweek’ bestaat. “Andere ver-
enigingen ‘kopen’ vaak hun jongens en dat is allemaal korte termijn 
politiek.” Steef: “Als een grote sponsor dan ineens afhaakt, heb je 
geen bestaansrecht meer. En samen met al die mensen die hier vrij-
williger zijn en de supporters vormt dat het fundament van de club.”

Supporters

(SPORT)BLESSURES 
BEHANDELEN?

OF DEZE ZELFS VOORKOMEN?

DAT IS DE KRACHT 
VAN OSTEOPATHIE!

A N N E K E  V A N  S A S
I N G E  B O O N

K A R I N  D R E X E L E R
D I R R Y  V A N  B E N N E K O M

P R A K T I J K  V O O R
O S T E O P A T H I E

Woudrichem  

Gorinchem

T (0183) 820243

E praktijk@osteopathievansas.nl

www.osteopathievansas.nl

advertentie-92x135-vansas.indd   1 17-09-19   12:32

Hoofdgraaf 69a  |  4281 NN Andel  |  0183 - 441841  
info@tankens.nl   |  www.tankens.nl 

PEFC/30-31-242

Voor Duurzaam 
Bosbeheer

www.pefcnederland.nl

DE GROENE 
AANNEMER

TANKENS ANDEL B.V.
www.tANkENs.NL • 0183 - 441841

PEFC/30-31-242

Voor Duurzaam 
Bosbeheer

www.pefcnederland.nl

DE GROENE 
AANNEMER

TANKENS ANDEL B.V.
www.tANkENs.NL • 0183 - 441841
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Pierre Secrève,
een man
van de club



Jayne van Vuuren richt zich op 
blessurepreventie

Clubmensen

Bloedfanatiek… als speler, jeugdtrainer, darter en supporter van Ajax. 
Pierre Secrève (55) is een man van de club en gek van voetbal. Hij 
doorliep de gehele jeugdopleiding in Woerkum en maakte op zijn 
16e deel uit van de selectie. De ingrediënten voor een profcarrière 
waren beslist aanwezig, toch besloot Pierre in zijn geboorteplaats te 
blijven voetballen: “Voor de mensen”. 

Voetbalvereniging Woudrichem is zijn tweede thuis. Pierre speelde 
twintig jaar lang in het eerste. Hij was de aanjager in het veld, vooral 
op linkshalf, maar voorin kon de trainer hem ook goed gebruiken. 
Later was hij een vaste waarde achterin met al zijn inzicht en erva-
ring, buffelen en aansturen. Zijn moeder hield alles bij, plakboeken 
vol, vanaf de allereerste keer dat de krant over hem schreef. Pierre 
was de uitblinker, maar fel en op het randje. Geschorst is hij nooit, 
maar zelfs een enkele supporter heeft het moeten ontgelden. 

Ondertussen haalde hij zijn scheidsrechtersdiploma en trainerspapie-
ren. Pierre wilde de jeugd beter en sterker maken, technisch en tac-

tisch maar ook met vechtlust en soms doldwaze acties. De jongens 
vonden het prachtig en werden meerdere malen kampioen. Daar-
naast zat hij in de organisatie van het stratenvoetbal, de zeskamp 
en de feestweek en was hij lid van de club van 50. Tegelijkertijd was 
Pierre actief als darter, ook niet onverdienstelijk. Met zijn team ‘De 
Vissekoppen’ schopte hij het tot de eerste klasse.

Pierre Secrève is een man van de club. Zijn opa, Piet Hartman, was 
medeoprichter van v.v. Woudrichem en zijn vader Jan maakt deel uit 
van de onderhoudsploeg. Zelf regelt hij met plezier materiaal. Als 
zelfstandig ondernemer en specialist in gevelrestauratie heeft hij al-
tijd wel een steiger ter beschikking. Komend seizoen staat hij natuur-
lijk weer langs de lijn bij het eerste, als hij zelf niet hoeft te spelen met 
het 3e. Het fanatisme is iets afgenomen, al wil hij nog steeds altijd 
winnen. Het moet gezegd worden, Pierre is ook een goede verliezer. 
Na afloop van een verloren wedstrijd drinkt hij gewoon gezellig een 
biertje mee en zegt hij geen ‘nee’ tegen een potje kaarten.
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Voetbalvereniging Woudrichem is een bloeiende vereniging. Op alle 
gebieden heeft de club zich de laatste jaren ontwikkeld tot een plek 
waar plezier in het voetbal voorop staat, recreatief en prestatief. Be-
halve enthousiaste trainers en een mooie, veilige sportaccommodatie 
is begeleiding van spelers iets waarin v.v. Woudrichem zich onder-
scheidt in Altena.

Jayne van Vuuren is sportmasseur en anderhalf jaar verzorgster van 
Vrouwen 1 geweest. Ze bekommerde zich om de blessures, verzorg-
de de conditietrainingen en een goede warming-up. Maar Jayne 
was ambitieus en nog niet uitgeleerd. Ze volgde een cursus Herstel-
training, de opleiding Sporttherapie en staat sinds een half jaar als 
verzorgster langs de lijn bij het 2e. “Niet alleen meer de spieren los 
maken, maar kijken naar het totaalplaatje en de groep op een verant-
woorde manier begeleiden. Met trainer Jan van Straten heb ik nauw 
overleg over de verzorgingstaken en het team staat ervoor open. Ze 
spelend komend seizoen in de 2e klasse en willen er vol voor gaan. 
Dan is het belangrijk dat je fit bent en let op je lichaam. Ik ga me 
vooral richten op blessurepreventie zodat die mannen scherp en ge-
concentreerd kunnen trainen en pijnvrij wedstrijden kunnen spelen.”

Jayne heeft een goede mentor gevonden in Michael Koedam die 
vanaf dit seizoen verzorger is van de selectie. “Michael heeft ont-
zettend veel kennis en ervaring, onder andere van zijn tijd bij FC 
Dordrecht. Ik leer veel van hem, maar andersom wil hij ook met mij 
sparren. Ik vind het leuk om het geleerde in de praktijk te brengen 
en te kunnen meepraten over het vak. We houden elkaar continu op 
de hoogte en bespreken elke casus. Ook op school wordt kennis en 
ervaring uitgewisseld. Dat maakt de opleiding Sporttherapie in com-
binatie met het voetbal super interessant.”

Komend seizoen staat Jayne van Vuuren het 2e elftal opnieuw met 
raad en daad bij, maar ook op het gebied van ontspanning gaan we 
van haar horen. “Ik heb me vorig jaar aangesloten bij ‘de Vrienden 

van’ en help mee met het organiseren van activiteiten. Ik ben met 
een warm welkom ontvangen en terecht gekomen in een fijne groep 
mensen, boordevol creativiteit en gezelligheid. We gaan er een mooi 
jaar van maken!”



Burgemeester van der Lelystraat 4 • 4285 BL Woudrichem

Verse en diepgevroren vis

0183 - 30 13 33

Noordhoek 35 
3351 LD Papendrecht 
T: 078-6413335 F: 078-6412122
info@rivierendriesprong.nl
www.rivierendriesprong.nl

G E V E L R E S TA U R A T I E

 06 27 38 87 79

Schilder inschakelen?
Uw huis weer als nieuw? Uw tijd beter te besteden?

John Matheusen is een ervaren schilder voor advies en 
al uw schilderwerken.

Korenstraat 6 • 4273 CX Hank • 06 41 40 13 61
john-matheusen@hotmail.com • www.johnmatheusen.nl



Sponsor
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Wil je naar de zon, de sneeuw, een stedentrip, op safari, een cruise 
maken, een groepsreis organiseren of een vakantie op maat? Tra-
velXL ’t Woerkums Reisbureau is allround en verzorgt reizen naar alle 
hoeken van de wereld, van weekendjes weg in Nederland tot strand-
vakanties op Kaapverdië en expedities in Zuid-Amerika.

Al 21 jaar is Hans van der Matten directeur eigenaar van ’t Woer-
kums Reisbureau. Hij is vaak op het Bolwerk te vinden, als sponsor 
van v.v. Woudrichem maar ook als supporter. “Mijn dochter Fabien-
ne speelt momenteel in Vrouwen 1, net als mijn nichtje Melanie. Mijn 
neefje Danny zit bij de selectie en mijn oom Henk van Straten is het 
langstlevende lid van v.v. Woudrichem, 83 jaar is hij.”

Al jaren zet ’t Woerkums Reisbureau sponsoractiviteiten op touw 
voor v.v. Woudrichem. “Het is begonnen met een sponsorbord, pi-
onnen en ballen in samenwerking met ING. Een paar jaar geleden 
hadden we een sponsoractie voor leden van v.v. Woudrichem. De 
boekingskosten van elke reis die bij ons geboekt werd gingen naar 
de club. De leden mochten zelf bepalen aan welke team het bedrag 
gekoppeld werd. Het vijfde had toen veruit het meeste geld binnen-
gehaald, weet ik nog wel. En onlangs heb ik voor het 1e elftal plus 

technische staf een voetbaluitje georganiseerd naar Valencia, tegen 
een leuke korting.”

Hans van der Matten heeft een goede band opgebouwd met de 
sponsorcommissie van v.v. Woudrichem. “Ze hebben het goed op-
gepakt. De wisselwerking vind ik namelijk belangrijk. Behalve dat ik 
het de voetbalvereniging gun, vind ik het leuk als wij er iets voor 
terugkrijgen. Regelmatig zie ik leden van v.v. Woudrichem bij ons in 
het reisbureau om een vakantie te boeken. Een enkeling is inmiddels 
verhuisd naar het noorden van het land, maar boekt nog steeds bij 
ons. Ze geven de voorkeur aan het reisbureau of boeken via onze 
website, want de prijzen zijn hetzelfde als op internet en als er iets is, 
zoals nu met de coronacrisis, kunnen ze op ons rekenen met infor-
matie en advies. We hebben de nodige kennis en ervaring in huis en 
ontzorgen klanten waar mogelijk.”

TravelXL ’t Woerkums Reisbureau
‘t Rond 1b
4285 DE Woudrichem
E-mailadres: woerkums@travelxl.nl
Tel. 0183-307370

’t Woerkums Reisbureau, supporter 
en sponsor van v.v. Woudrichem



Uw adviseur op het gebied van:
Omgevingsmanagement in
de infra en energiesector
Bestemmingsplannen en
Ruimtelĳke onderbouwingen
Vergunningen(-management)
Interim en detacheringInterim en detachering

info@vdh-omgevingsadvies.nl
vdh-omgevingsadvies.nl

06 – 13 16 58 30Ravelĳn 10
4285 ED
Woudrichem

wij zijn een bedrijf gespecialiseerd in het onderhouden 
en repareren van kunststof- en aluminiumkozijnen.

Dok 8, 3371 ET Hardinxveld-Giessendam
Telefoon: 0184 - 61 64 41 of 06 - 53 56 93 06

info@kozijnbehoudbv.nl • www.kozijnbehoudbv.nl

VERHUUR

Hofwegen 29, Bleskensgraaf • 06 11 36 59 03

Bestratingen,
schuttingen plaatsen,

beschoeiingen en vlonders



Jeugdspelers en Nieuwkomer
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Voetbalvereniging Woudrichem plukt komend seizoen de vruchten 
van de investeringen die gedaan zijn in de eigen jeugdopleiding. 
Maar liefst vier eigen jeugdleden zijn direct doorgestroomd van de 
JO19 naar het eerste. Tom Molegraaf, Mike van Wouwen, Mike Vi-

veen en Stefan de Bok hebben inmiddels hun debuut gemaakt, net 
als Bart van Andel die overgekomen is van SVS’65. We stellen de 
jonge talenten graag voor.

Jonge talenten in Woudrichem 1

Naam:  Tom Molegraaf
Leeftijd:  19
Studie/werk:  1e jaars HBO student Integrale Veilig-

heidskunde in Breda en als bijbaantje 
werkzaam bij de Boon’s supermarkt

Hobby’s (behalve voetbal): chillen met vrienden, series kijken op 
Netflix en voetbal kijken

Relatie:  vriendin Annelie
Positie op het veld:  middenveld, vaak vanaf links
1e indruk:  pittig, maar een leuke uitdaging. Het is 

een hechte groep en voetballend sterk. 
Verwachtingen dit seizoen:  ik hoop veel minuten te mogen maken 

én doelpunten! Al vind ik het belang-
rijkste dat we als team winnen. Een pe-
riodetitel zou heel leuk zijn.

Ik kijk het meeste uit naar:  mijn debuut in de competitie, met 
 familie en vrienden langs de lijn

Naam:  Mike van Wouwen
Leeftijd:  19
Studie/werk:  3e jaars MBO student Manager Retail 

aan het KW1C in Den Bosch, na mijn 
examen wil ik een HBO opleiding 
Commerciële Economie gaan doen

Hobby’s (behalve voetbal):  hardlopen, met vrienden chillen
Relatie:  -
Positie op het veld:  aanvaller, op alle 3 de posities inzetbaar
1e indruk:  aardig niveau, hechte groep met een 

diversiteit aan spelers. Ik kan veel van 
ze leren.

Verwachtingendit seizoen:  Ik ga mijn best doen op de trainingen 
en hoop hele wedstrijden te mogen 
spelen. Anderhalf jaar geleden heb ik al 
mijn debuut gemaakt in het eerste. 

Ik kijk het meeste uit naar:  de derby met Sleeuwijk!



Schans 30, 4285 EC Woudrichem
Telefoon: 06 22 84 71 79

van Sonsbeek
Schilderwerken

Jettebosstraat 7 | 4285 XH Woudrichem
Telefoon:+31 (0)183 511 536

info@vansonsbeek-koerierservice.nl

(0183) 31 18 28 • info@varizon.nl

Bedrijfs- en Garagedeuren
www.vmdeurenmontage.nl

0183-304118

Bedrijfs- en Garagedeuren
www.vmdeurenmontage.nl • 0183-304118

Sportsperformance

06 - 23 50 04 31 Akkerseweg 17 • 5321 HG  Hedel • 073 - 599 42 36
info@vanmilstukadoors.nl • www.vanmilstukadoors.nl

� Spack- & latex spuitwerk
� Stukadoorwerk binnen
� Stukadoorwerk buiten
� Stukadoorwerk restauratie
� Metall-stud bouw & gipswanden



Naam:  Mike Viveen 
Leeftijd:  18
Studie/werk:  3e jaars student VeVa, een MBO oplei-

ding Defensie. Nog 1 jaar studie niveau 
4 en dan het Korps Mariniers, iets wat ik 
altijd al heb gewild.

Hobby’s (behalve voetbal):  Chillen met vrienden
Relatie:  vriendin Rebekka
Positie op het veld:  Centrale verdediger en soms rechtsback
1e indruk:  Leuk team, goede sfeer. Ze coachen en 

helpen me goed. Ik ben trouwens blij 
dat ik terug ben bij v.v. Woudrichem na 
een paar jaar Sleeuwijk. Ik heb er geen 
spijt van en heb veel geleerd, maar in 
Woudrichem is het toch gezelliger, ze-
ker met vrienden die ik al vanaf de mi-
ni’s ken.

Verwachtingen dit seizoen:  Geen idee. Het is ook nog even de 
vraag of ik in het 2e of 1e speel, af-
hankelijk van wat nodig is. Als ik maar 
speel, dan is het goed. Ik speel het liefst 
zoveel mogelijk.

Ik kijk het meeste uit naar: De derby en gezellig met het team na 
afloop de kantine in

Naam:  Bart van Andel
Leeftijd:  23
Studie/werk:  Ik werk bij VM Montage, verkoop en 

montage van garagedeuren in de 
 woningbouwtak
Hobby’s (behalve voetbal):  Formule 1
Relatie:  Vriendin Amber
Positie op het veld:  Op 10, maar ook centraal op het mid-

denveld
1e indruk:  Na 2 jaar pendelen naar Spijk heb ik 

gekozen om te voetballen in mijn ei-
gen woonplaats. Het is een leuke club 
en een gevarieerde groep. Ik ben goed 
opgevangen. 

Verwachtingen dit seizoen:  Ik speelde in de 4e klasse en nu dus in 
de 2e klasse, ben benieuwd. We willen 
voor een periode gaan en bovenin mee-
draaien.

Ik kijk het meeste uit naar:  De derby met Sleeuwijk schijnt sfeervol 
te zijn.. en verder kom ik oude beken-
den tegen als we spelen tegen Arkel en 
GJS waar ik in de jeugd heb gevoetbald.

Jeugdspelers en Nieuwkomer

Naam:  Stefan de Bok
Leeftijd:  19
Studie/werk:  Ik werk fulltime in het magazijn van 

Coolblue in Tilburg
Hobby’s (behalve voetbal):  Gezellig uitgaan met vrienden
Relatie:  Vriendin Isa
Positie op het veld:  Linksbuiten
1e indruk:  Een gezellige groep waar ik veel van 

kan leren
Verwachtingen dit seizoen:  Een basisplaats, hopelijk een periode 

pakken en gezellig een biertje drinken 
na de wedstrijd

Ik kijk het meeste uit naar:  Sleeuwijk thuis
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Colofon
Deze presentatiegids is een uitgave van 
Voetbalvereniging Woudrichem
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Made By Elands
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Van Giessen Ambachtelijke Bouw is verder gespecialiseerd
in verbouwingen en het plaatsen van overkappingen 

www.ambachtelijkchalet.nl  |  +31 (0) 6 572 758 30  |  info@ambachtelijkchalet.nl 



‘Dé ideale 
sparringpartner 

voor als het plaatje 
moet kloppen’

fotografie & film
marketing

communicatie
grafisch design

webdesign
vindbaarheid

brandrs.nl 
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Groot 
             (bouwkuipen)

Bodeminjecties, grondstabilisaties, bouwputlekkages, 
liftputten, optrekkend- en doorslaand vocht.

Klein 
(liftputten)>

Wij zorgen voor een droge basis om op te bouwen.
Op basis van expertise, vindingrijkheid en - natuurlijk - heel veel ervaring zorgen we ervoor dat onze opdrachtgevers 
maximaal kunnen profiteren van alle voordelen die bouwkundige bodeminjecties hebben te bieden.
De techniek, de middelen en de kennis om bouwkuipen desgewenst compleet ontgraven op te leveren en droge
liftputten te realiseren in bestaande gebouwen met een hoge grondwaterdruk. We weten wat daarvoor nodig is.

Marconiweg 4,
Industrieterrein de Biezen.
4131 PD Vianen.
Tel. 076-549 83 70
E-mail: info@soilid.nl


