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Eind vorige eeuw hanteerde Jan de Joode tien jaar lang de voorzit-
tershamer. Vandaag de dag is zoon Hanno de preses van onze club. 

“Besturen zit wel in ons bloed”, trapt de inmiddels 76-jarige Jan af. 
“Mijn vader Arie (Aai) was op 11 maart 1932 een van de oprichters 
van de club. Er werd in Woerkum in de jaren ’20 al volop gevoetbald, 
ook door mijn vader. Excelsior, Oudendijk, SDO en DOSB waren en-
kele voorbeelden van nog niet echt goed georganiseerde voetbal-
clubjes. Onderling werd gevoetbald en natuurlijk ook vriendschap-
pelijk tegen omliggende dorpen. Ook tegen het grote Unitas, met 
Frank en Gerard Wels als tegenstanders, werd de strijd aangebon-
den. Natuurlijk mag ik de militairen uit ons stadje en Stormvogels, 
waarvan het embleem nog steeds is terug te vinden in ons logo, niet 
vergeten te noemen.”

Echt veel tijd om te voetballen op het eerste veld net buiten de ves-
ting, had de groenteman niet. “Maar vanwege zijn talent wilden ze 
Aai er wel graag bij hebben en schoten veel mensen hem op zaterdag 
te hulp.”

Zijn zoon Jan zat ruimer in zijn tijd. Vol trots slaat hij de clubkrant 
open. “Afgelopen jaar hebben we in verband met het 90-jarig be-

staan een reünie gehouden met het elftal, dat in 1964 de finale haal-
de van de landelijke beker. “Helaas verloren we met 4-3 van het iets 
sterkere Huizen, maar het is wel een van de hoogtepunten in ons 
bestaan”, verzekert Jan. 

Een mud aardappels
Ook het hoogtepunt in zijn korte voetbalcarrière. “Ik kreeg steeds 
meer last van mijn rug, ongetwijfeld veroorzaakt door het sjouwen 
van een mud (70 kilo!) aardappels naar de zolder van een klant van 
de winkel van mijn ouders.”

Met zijn gezin verhuisde hij vanwege ‘woningnood’ naar Gorinchem, 
waar Jan een blauwe maandag tenniste. Eenmaal terug in Woudrichem 
en een voetballende zoon Hanno, was Jan van lieverlee weer te zien 
op Het Bolwerk. 

Hanno (53) gaat in gedachten terug in de tijd. “Ik ging voetballen en 
kwam in de E3 terecht bij trainer Jan Ruis met daarin Frans en Hans 
Vonk. Hans verkaste naar Unitas en werd later zelfs profvoetballer 
bij Heerenveen, Ajax en stond ook in Zuid-Afrika onder de lat. Zo’n 
mooie loopbaan heb ik niet gehad. Als verdedigende en spijkerhar-
de middenvelder heb ik in alle senioren elftallen gespeeld. Waarvan 
twaalf jaar in het tweede. Ik debuteerde op 28-jarige leeftijd in het 
eerste, waarin ik een half jaar heb mogen spelen.”

Zijn vader was inmiddels voorzitter van de club. “Ik was plaatselijk 
op verschillende fronten actief. Ook omdat mijn baan als accountant 
toeliet overdag als vrijwilliger weleens op pad te zijn. Eigenlijk was 
ik mijn tijd ver vooruit. Thuiswerken heeft na Corona zijn intrede 
gedaan, ik deed niet anders.”

Als voorzitter stelde hij orde op zaken. “Na een moeilijke start, er 
moest afscheid worden genomen van enkele leden, zijn we in tien 
jaar tijd weer een echte club geworden. Financieel gezond, de ac-
commodatie kreeg een update en op sportief gebied kropen we weer 
uit het dal. Met dank aan trainers als Joop van Linstee, Ad van den 
Broek en Philip den Haan.”

Eigengereid
Hanno knikt. “Met dank aan het voorwerk van mijn vader en al mijn 
voorgangers. Woudrichem is een aparte vereniging, met een bijzon-
der karakter. Dat beseffen we met z’n allen heel goed. Van oorsprong 
zijn we vissers, die liepen altijd met een mes op zak en met het hart 
op de keel. Eigengereid is misschien het goede woord. Die identiteit 
wil ik graag behouden. Met en voor elkaar. In vreugde en zeker ook 
verdriet. De deuren van ons complex staan altijd open. Niet alleen 
voor onze 600 leden. Maar ook de scholen, de Oranjevereniging, de 
zang, de bridgers en zelfs de leden van de blaaskapel zijn regelmatig 
te gast op Het Bolwerk.”

De huidige voorzitter heeft zijn wensen. “Een nieuwe kantine zou 
mooi zijn, maar dat is zeker niet prioriteit 1. We moeten vooral eerst 
een verduurzamingsslag maken. Om te beginnen met het leggen van 
zonnepanelen op het dak van de te renoveren kleedlokalen. Mis-
schien kan de oven, waarin de ruim 20 kilo vis tijdens de thuiswed-
strijden wordt gebakken, een stukje duurzamer. Want gebakken vis 
blijven we eten in Woerkum.”

Oud-voorzitter Jan ontmoet 
huidige voorzitter Hanno
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“En met de staart tussen de benen weer naar huis”, lachen Gerrie 
Schaap en Jan van Straten breeduit. Op de laatste trainingsavond 
voor de seizoensopening tegen Tricht, zit de kantine op Het Bolwerk 
lekker vol. Op het grote scherm is de Nations Leugue wedstrijd Po-
len-Oranje te zien, er wordt gedart en de selectie heeft voor een 
heerlijke maaltijd gezorgd. Niets te wensen, zou je denken..

“Nou, ik ben niet zo tevreden over de voorbereiding”, laat trainer 
Gerrie direct weten. De ervaren oud-prof van onder andere Heeren-
veen - waarmee hij de bekerfinale speelde tegen Ajax -,  Emmen, Top 
Oss en VVV kijkt bedenkelijk. “Door allerlei blessures en vakanties 
liep het eigenlijk pas in de laatste bekerwedstrijd tegen Rijsoord een 
beetje. We zijn duidelijk nog niet klaar voor de start van de compe-
titie. En we beginnen met een pittige reeks:; Tricht, Roda Boys, Pa-
pendrecht en Wieldrecht zijn geen makkies. In mijn ogen, samen met 
buurman GRC’14, favorieten voor de titel.” Jan van Straten knikt 
instemmend. “Als Woudrichem moeten we zorgen bij de eerste acht 
te eindigen. Maar door de versterkte degradatie denken alle veertien 
ploegen er zo over. Het wordt een zwaar seizoen.” Gerrie: “Kampi-
oen wil ik altijd worden, dat riep ik vorig jaar ook. Maar we moeten 
realistisch zijn.”

Vorig seizoen
We gaan met het technisch duo terug naar het voorbije seizoen, dat 
na twee door Corona niet afgemaakte edities, eindelijk wel tot een 
goed einde kon worden gebracht. Jan van Straten (54) was vorig 
voetbaljaar niet direct betrokken bij de hoofdmacht. “Klopt, zo’n 
tien jaar geleden ben ik begonnen als trainer. Met mijn ervaring als 
voetballer zag ik dat de B’tjes geen trainer hadden. Mijn vraag of ze 
niemand konden vinden, was snel beantwoord. ‘Jantje van Straten 
kan die taak mooi oppakken’. Vervolgens ging ik met de jongens 
mee naar de A1 en heb ik er een aantal mogen trainen in het tweede 
elftal. Met wisselend succes. Het eerste jaar haalden we de nacompe-
titie, om het voetbaljaar daarop te degraderen. In het derde seizoen 
pakten we het verloren terrein weer terug en werden we kampioen. 
Na twee coronajaren en het afgelopen seizoen was ik van plan om te 
stoppen. Maar toen de spelers van het eerste vroegen om de over-
stap te maken, kon ik niet weigeren”, vindt Jan, die bij de reserves 
wordt opgevolgd door good old Huib Apituley.

Gerrie Schaap (57) is maar al te blij met die beslissing. “Ik heb overal 
gewerkt met assistenten vanuit de club. Belangrijk, want zij weten de 
ins en outs als geen ander. Vorig jaar was broer Fred mijn assistent, 
en die zal dit ook dit seizoen blijven doen. Tevens blijft hij actief als 
leider. Daar is tie ook goed in, dingen organiseren en regelen. Jan is 
meer de trainer.”

Lastig
Inmiddels is de oefenmeester al aardig ingeburgerd bij onze club. 
“Toen ik vorig jaar de advertentie las op Regio-voetbal ben ik binnen 
mijn netwerk een beetje gaan rondbellen. Mijn zoon Frenk was het 
duidelijkst. ‘Altijd lastig om tegen te spelen. Veel strijd en opgejut 
door fanatieke supporters. Maar na afloop wel gezellig.’ Hij bleek 
volkomen gelijk te hebben. Woudrichem is een ontzettend gezellige 
club en inderdaad, in het veld met veel strijd de tegenstanders pro-

beren te verslaan. Vorig seizoen heb ik dat helaas niet elke wedstrijd 
gezien. De eerste periode hadden we nodig om fit te worden. Toen 
we eenmaal zover waren, kwam de zoveelste lockdown en konden 
we in februari weer opnieuw beginnen. Het bleef spannend in onze 
klasse. Drie wedstrijden voor het einde deden we nog mee voor pro-
motie, maar het degradatiespook waarde ook nog rond. We hebben 
het gered. Met pieken en dalen, maar al met al was het een zeer leer-
zaam jaar. Dat moeten we meenemen naar dit seizoen”, zegt Gerrie.

Een nieuw seizoen, zonder de gestopte Jamy Goemaat en Bart van 
Andel. “Wilty Schaap en Alberto Klop zijn we door zware knieblessu-
res ook nog wel even kwijt. We hebben de selectie kunnen aanvullen 
met jongens uit het tweede en enkele van de JO19 overgehevelde 
talenten”, weet Jan, die deze voetballers heel goed kent. Gerrie vult 
aan: “Maar zoals ik al zei, het elftal staat nog niet helemaal. Vergelijk 
het met vorig seizoen, toen we ook niet fit genoeg waren. Eigenlijk 
met weer dezelfde redenen als een jaar geleden. De druk op de eer-
ste wedstrijden is groot, dat beseffen we met z’n allen heel goed. Een 
paar puntjes uit de eerste vier wedstrijden zou mooi zijn, want als het 
in de vijfde wedstrijd tegen GJS al moeten wordt…”

Op zun Woerkums
Jan heeft een duidelijke visie om dat scenario te voorkomen. “Op 
zun Woerkums moeten we power leveren. Met passie en strijdlust de 
tegenstanders opvreten. Niet alleen hier op Het Bolwerk, maar ook 
als we uit spelen. Niet ordinair schoppen, maar samen achter elkaar 
staan en ervoor gaan.”

Welk systeem er gespeeld moet worden, maakt het technisch duo 
niet veel uit. “Het valt of staat bij de uitvoering en vooral de inzet. 
4-3-3 is het meest logisch, maar met 4-5-1 moet het ook lukken. 
We gaan niet op zeker, maar we gaan wel zekerheidjes inbouwen. 
Met Danny Schaap en Tim Saaman als mijn vooruitgeschoven posten 
hopen we te kunnen putten uit een fitte, brede selectie. Dat zou 
leuk zijn voor ons, kunnen kiezen welke spelers in de basis begin-
nen en welke hopelijk teleurgesteld genoegen moeten nemen met 
een keertje een plaatsje op de bank. Om vervolgens ons ongelijk te 
bewijzen. Dan nemen we er na afloop lekker een paar biertjes op in 
de kantine.”

‘Met een dun streepje in de broek’
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Hoe Woerkums wil je het hebben? Jerry kwam éénenvijftig jaar ge-
leden ter wereld op de ark in haven ’t Gatje en heeft de vestingstad 
nooit verlaten. Tegenwoordig is hij woonachtig aan de Drossaard, 
waar hij maar één keer hoeft te struikelen en dan staat hij op ’t Bol-
werk. Vrij handig voor iemand die vanaf zijn zesde levensjaar op onze 
vereniging te vinden is. Ook komend seizoen zullen de mensen hem 
met grote regelmaat op het voetbalveld tegen het lijf lopen. 

In het dagelijks leven is Jerry werkzaam als mechanical inspecteur bij 
Shell Moerdijk en trotse vader van Marit. 

Naast zijn drukke werkzaamheden springt hij graag op de mountain-
bike, speelt hij af en toe samen met zijn dochter een footgolf toer-
nooi en trekt hij tijdens de zomer met zijn boot erop uit. Natuurlijk 
wordt ook tijd vrijgehouden voor v.v. Woudrichem. Dit seizoen is 
hij als vrijwilliger verantwoordelijk voor alle trainingsmaterialen en 
de training -en wedstrijdballen. Daarnaast is hij reserve-grensrechter 
voor het eerste en tweede elftal. En als het echt gezellig wordt in de 
kantine, is hij ook niet te beroerd om achter de bar bij te springen. 

Door de jaren heen vervulde Jerry de nodige andere vrijwillige func-
ties. Het begon ooit op éénentwintig jarige leeftijd met het lassen van 
de stalen doelen en andere onderhoudswerkzaamheden. Daarna was 
hij actief voor de Club van 50, wat nu bekend is als de Vrienden van 
v.v. Woudrichem. Vervolgens nam hij plaats in de technische jeugd-
commissie en gaf hij ook tien jaar lang samen met Monique Leijssen 
en Kees van Straten training aan het meidenteam waar dochter Marit 
actief in was. Zijn vrijwilligerswerk combineerde Jerry lange tijd met 
zijn inspanningen tussen de lijnen, want vanaf zijn éénentwintigste 
tot zijn éénendertigste speelde hij in het eerste elftal om vervolgens 
nog enkele jaren in het derde elftal af te bouwen. 
Over waarom Jerry zich al bijna dertig jaar inzet als vrijwilliger is hij 
duidelijk: “Geen vereniging kan draaien zonder vrijwilligers, daar-
om is het van belang dat iedereen op z’n eigen manier een steentje 
bijdraagt. Mensen zijn druk, dus vrije tijd is ook belangrijk. In mijn 
ogen moet je dan ook voor een gezonde combinatie zorgen.” Dit is 
ook één van de redenen dat Jerry door de jaren heen verschillende 
functies heeft vervuld. Op dit moment vindt hij het heerlijk om op 
vrijdag alles klaar te leggen voor de zaterdag en om dit op de zon-
dag weer op het gemak op te ruimen. Ook de andere werkzaam-
heden kan hij flexibel uitvoeren wat perfect past in zijn dagelijkse 
leven. Daarbij hoeft de inzet op het gebied van vrijwilligerswerk 
niet steeds veel tijd te kosten. “In mijn huidige functie hebben we 
de trainingsmaterialen en faciliteiten geüpgraded. Met een investe-
ring in nieuwere ballen en de verbetering van de coördinatie maken 
we al een serieus verschil.”

Vragend naar zaken die hem het meest zijn bijgebleven tijdens zijn 
activiteiten binnen onze vereniging, brandt hij los: “Als speler is dat 
natuurlijk de promotie met het eerste elftal naar de eerste klasse met 
uitsluitend Woerkumers in de ploeg. Als vrijwilliger is dit het organi-
seren van de twee weken durende feestweek met een grote tent op 
de parkeerplaats. Dit was echt een unicum met twee weken lang één 
groot feest!” Mooie herinneringen om op terug te kijken en waarin 
duidelijk wordt dat we het als Woerkumers met elkaar moeten doen. 
Wat dat betreft ziet hij de toekomst rooskleurig in. “Momenteel zet-
ten veel mensen zich als vrijwilliger in. Ik heb alle vertrouwen dat de 
jeugd het goede voorbeeld van de huidige vrijwilligers blijft volgen. 
Op die manier kunnen wij het langste genieten van onze prachtige 
vereniging.” 

Jerry Schaap, al dertig jaar 
vrijwilliger bij zijn Woudrichem
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Senna Kant & Rick Naaijen, 
de benjamins van Woerkum 1
Als op de training een rondo wordt gespeeld, dan mogen Senna en 
Rick als jonkies standaard in het midden beginnen. Met hun negen-
tien jaar behoren zij tot de jongste lichting van het huidige eerste 
elftal. Een gegeven waar ze beiden trots op zijn en waar zij stiekem 
van jongs af aan al over droomden. Dag en nacht waren de twee 
vrienden met voetbal bezig. Wanneer er niet zelf tegen een bal werd 
getrapt op het voetbalveld of de plaatselijke trapveldjes en school-
pleinen, dan stonden zij op zaterdag bij het eerste elftal langs de 
lijn. Met veel plezier kijken de jongens dan ook terug op het voet-
ballen in de jeugd. Vanzelfsprekend deden zij dit vanaf de mini’s in 
het groen-witte tenue van Woudrichem. Om het seizoen maakten 
zij deel uit van hetzelfde team en zo werden samen ook de nodige 
herinneringen bij elkaar gespeeld. 

Momenteel staat de dagindeling niet meer in het teken van een bal-
letje trappen. Rick werkt vier dagen in de week bij Vos Kunststoffen 
in Veen en volgt op donderdag de HBO-opleiding Logistiek manage-
ment op de Hogeschool InHolland te Dordrecht. Voor Senna, student 
Bedrijfskunde aan de Avans Hogeschool in Breda is de week gevuld 
met zijn stage bij P. van der Nat transport in Giessen. De dinsdag -en 
donderdagavond plus de zaterdagmiddag staan gelukkig volledig in 
het teken van hun favoriete spelletje. Bij Senna nog eens extra, hij is 
namelijk ook trainer van de JO13. De trainingen van dit team vinden 
altijd plaats voor zijn eigen training bij het eerste elftal en hij bege-
leidt de jongens ook op de zaterdag. 

Sinds het seizoen 2021/2022 hebben de talenten een vaste plek in 
de A-selectie en binnen één seizoen zijn de nodige nieuwe herin-
neringen samen al gemaakt. Wat te denken van Rick zijn officiële 
debuut in de competitiewedstrijd thuis tegen ASV Arkel. Het werd 
een debuut om nooit te vergeten. Door het openingsdoelpunt op 
zijn naam te schrijven, leverde hij een belangrijke bijdrage aan de 
3-2 winst. Deze goede lijn wist Rick vanaf de linksbuiten positie ge-
durende het seizoen door te trekken. Met onder andere vijf goals in 
vier dagen, een tweetal goals tegen Sleeuwijk en een hattrick tegen 
GJS was Rick de runner up met zeven goals achter topscoorder Tim 
Saaman. Hoe je scoort tegen Sleeuwijk had Rick goed afgekeken van 
zijn maatje. In de uitwedstrijd tegen onze buren wist Senna met een 
droge knal de belangrijke gelijkmaker op het scorebord te zetten. De 
allrounder had op dat moment al een respectabel aantal wedstrijden 
in de verdediging en op het middenveld achter de rug en noteerde 
hiermee ook zijn eerste officiële goal. 

Met de kwaliteit en het talent lijkt het dan ook goed te zitten. On-
danks dat het een lastig seizoen was, praten Rick en Senna vol trots 
over het afgelopen jaar onder trainer Gerrie Schaap. Ook komend 
seizoen voorzien de mannen weer een lastige klus. De selectie is we-
derom uitgedund, met als gevolg dat er in de voorbereiding vanuit 

het tweede spelers zijn doorgeschoven. Daarbij is het even wennen 
aan elkaar, maar de jongens weten wel hoe het komende seizoen kan 
worden aangepakt. Rick geeft aan dat het zaak is om met z’n allen fit 
en compleet te blijven. “Op die manier kan de selectie elkaar helpen 
naar een hoger niveau te groeien. Nieuwe en jonge spelers kunnen 
op deze manier de bepalende spelers gaan ontlasten en het algeme-
ne niveau binnen de ploeg verbeteren.” Senna voegt toe: “Het is 
belangrijk om week in week uit als team te blijven spelen en positief 
te blijven. Als we dan compleet zijn, kunnen we iedere tegenstander 
een lastige dag bezorgen”.

Wanneer hun eigen rol ter sprake komt, zijn de verwachtingen in 
ieder geval duidelijk. Zowel Senna als Rick willen in de toekomst een 
bepalende speler voor Woudrichem 1 worden. Rick op zijn vaste plek 
als linksbuiten. Senna ziet zichzelf, net als in de jeugd, graag op de as 
van het veld terecht komen. Of dit dan als laatste man of controleur 
is maakt hem niet veel uit. Dat de vrienden elkaar gaan steunen om 
hun doelen te behalen, is één ding wat zeker is. Gevraagd naar hun 
sterke punten en verbeterpunten zijn de talenten in ieder geval open 
en eerlijk naar elkaar toe. Rick trapt af: “Senna zijn kwaliteiten liggen 
aan de bal. Met zijn passing en spelsnelheid kan hij zich onderschei-
den. Wel mag hij daarin brutaler worden. Dit geldt ook voor zijn ver-
dedigende duels.” Senna volgt: “Met zijn actie en sterke linkerbeen 
heeft Rick echt een wapen in huis. Als hij positief blijft wanneer het 
even niet lukt en zijn koppie omhooghoudt als het even tegenzit, 
gaat hij snel richting de 15 goals per seizoen.” 

Hiermee zet Senna gelijk een mooie uitdaging voor Rick op papier. 
Eentje die Rick durft aan te gaan, mits Senna hem dan wel weer 
ouderwets van de nodige assists gaat voorzien. Rick is niet de enige 
die wordt uitgedaagd. Senna gaat verder: “Op dertienjarige leeftijd 
maakte ik met Dillis de Vries de afspraak, dat hij niet eerder zou stop-
pen bij het eerste voor dat ik vast bij de selectie zou zitten. Inmiddels 
is dit het geval, alleen heb ik door het recente blessureleed van Dillis 
nog niet veel samen kunnen spelen. Hopelijk wordt hij dan ook snel 
weer fit, zodat we nog een aantal seizoenen samen kunnen knallen 
in Woerkum 1”. 

Knallen willen de jonkies sowieso komend seizoen, al is het alleen 
al voor de supporters langs de lijn. Bij vrijwel alle wedstrijden staan 
familie, vrienden en bekenden langs de lijn om de jongens aan te 
moedigen. Een uniek gegeven waar Senna en Rick beiden veel 
waarde aan hechten: “Thuis of uit maakt voor de supporters niet uit, 
want er staat altijd veel volk langs de lijn. Hoe mooi is het dan om 
na de wedstrijd de kantine in te lopen en een praatje te maken met 
de oudere supporters over hoe de wedstrijd is verlopen of om een 
biertje te doen met onze vrienden. En die smaakt veel lekkerder na 
een goede pot voetbal.”



Kandt b.v. Hoogeveenenweg 21, 2913 LV  Nieuwerkerk aan den IJssel      

t 0180 - 633 048      e kandtbv@kandtbv.nl      www.kandtbv.nl
- SINDS 1978 -

Bij Kandt kunt u onder meer terecht voor het leveren, aanbrengen en eventueel weer verwijderen van uw (verankerde of gestempelde) 

damwandconstructie en het trillen, heien of boren van paalconstructies (al dan niet in spoorse omstandigheden). 

Veel van het materieel is geschikt om in een omgeving te werken met een hoogtebeperking.

Oplossingen
door maatwerk.

U KUNT ONLINE RESEVEREN:

WWW.PHILLIS.NL 

M A U D  &  S O R A Y A

PHILLI ’S

Kapsalon
Postweide 135, 
4285 DV Woudrichem
info@phillis.nl
0183 501 071

Telefoon & WhatsApp: 06 - 16 08 20 69
E-mail: info@fietsenmakerijwoudrichem.nl

JE RIJBEWIJS HAAL JE
BIJ RIJSCHOOL RAHAT

3 Meerdere rijinstructeurs
3 Auto, motor, bromfiets en theorie
3 Gratis proefles
3 Hoog slagingspercentage
3 Gratis theoriecursus bij lespakketten Ultimate en Garant
3 Betalen in termijnen
3 Flexibel
3 Persoonlijke begeleiding
3 Thuis opgehaald en afgezet
3 Coronaproof werkwijze
3 Meer dan 15 jaar ervaring

Voor meer informatie: 06 - 28 25 34 60 of
info@rijschoolrahat.nl  |  www.rijschoolrahat.nl
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Een verrassende kop voor een interview met de tweeëndertig jarige 
keeper van het eerste elftal. Alhoewel, ondanks zijn ervaren leef-
tijd lijkt Aljan Dekker duidelijk aan zijn tweede jeugd begonnen. Met 
katachtige reflexen en sterke één-op-één acties weet hij ons vlag-
genschip regelmatig op de been te houden. Komend seizoen wordt 
alweer het vijfde jaar dat de inwoner van Gorinchem voor Woerkum 
1 keept. Tussen de palen is hij niet meer weg te denken en dat geldt 
ook voor zijn andere rol binnen onze vereniging. Als Hoofd Jeugd 
Opleiding (HJO) legt Aljan uit over hoe men binnen de jeugd van v.v. 
Woudrichem te werk gaat.  

Sinds wanneer zet jij je voor het jeugdvoetbal in en in het bijzonder 
de Woudrichemse jeugd? 
“Bijna vijftien jaar geleden ben ik bij mijn toenmalige vereniging 
VVAC in Ottoland begonnen als jeugdtrainer om vervolgens de ta-
ken van jeugdcoördinator op mij te nemen. Na mijn eerste seizoen 
als speler bij v.v. Woudrichem heb ik ook als trainer de overstap ge-

maakt. Het seizoen 2019-2020 heb ik de JO13 onder mijn hoede 
gehad. Vanaf 2020-2021 kwam daar de taak als HJO bij. Inmiddels 
ligt mijn volledige focus daarop, aangezien ik dit seizoen niet meer 
vast een team train.” 

Je treedt in dienst als HJO, wat zijn dan de eerste stappen die wor-
den gemaakt?
“Een goede voorbereiding in de vorm van een jeugdplan is een pré. 
Daar horen duidelijke doelstellingen en ambities bij, die samen met 
andere betrokkenen zijn vastgesteld. Belangrijke pijlers zijn: spel-
plezier, persoonlijke ontwikkeling, minimaal 2e klasse niveau en het 
opleiden van de trainers. Inmiddels start mijn derde jaar als HJO en 
hebben we mooie stappen gezet.” 

Als je terugkijkt op de voorgaande seizoenen, met welke ontwikke-
lingen ben jij het meest content? 
“Vanaf het begin is het ons streven geweest om de voetbalvaardig-
heid van onze jeugd te laten groeien. Naast de druk bezochte re-
guliere trainingen hebben wij ook één keer in de vier weken op de 
vrijdagmiddag een extra training voor de jeugd t/m dertien jaar. De 
welbekende fun trainingen worden gemiddeld door meer dan dertig 
spelers gevolgd. Hierdoor zien we het algemene niveau bij deze spe-
lers omhoog gaan. Tevens ben ik ook zeer content met de invulling 
van de trainers. Zonder andere trainers tekort te doen, is het mooi 
om te zien hoeveel spelers uit het eerste elftal zich inzetten voor de 
jeugd. Op dit moment geven Wilty, Tim, Stefan, Senna, Thom en 
Swen training. Ook bieden wij alle trainers de mogelijkheid om via 
onze vereniging hun trainingspapieren te halen. Swen Weusthof en 
Corne Duijster zijn met het behalen van hun TC3 mooie voorbeel-
den.”

Welke doelstellingen hebben meer tijd nodig om te behalen? 
“Om met alle teams het tweede klasse niveau aan te tikken is een 
flinke uitdaging, vanwege de grootte van onze jeugdafdeling. Ieder 
seizoen is de jeugdcommissie druk bezig om elk team goed in te 
vullen. Dat verenigingen van buitenaf onze jongens en meiden be-
naderen, helpt daar ook niet aan mee. Wanneer spelers uit eigen 
beweging de stap maken of worden gevraagd door een BVO kan 
ik er natuurlijk mee leven, maar in alle andere gevallen remt het de 
groei van onze jeugdafdeling dusdanig.” 

Als laatste, hoe wordt de jeugd klaargestoomd voor het ‘echte werk’ 
in het eerste elftal? 
“Vanaf het moment dat de jeugdteams op een groot veld gaan spe-
len, geven wij de trainers mee om het tactisch weg te zetten in een 
4-3-3 formatie. Met twee centrale verdedigers spelend naast elkaar, 
een controleur ervoor, twee aanvallende middenvelders en een kap-
stok in de spits. Aan het begin ligt de nadruk nog niet zo zeer op hoe 
gevoetbald moet worden, maar dit wordt er per leeftijdscategorie 
ingeslepen. Hiermee willen wij vastigheid creëren en de stap vanuit 
de jeugd naar het eerste en tweede elftal vereenvoudigen.” 

Wie de jeugd heeft,
heeft de toekomst! 



06 - 41 20 04 61
stef.sthenos@gmail.com
www.stefsthenos.nl

Meld je
nu aan!

PERSONAL TRAINING
GROEPSTRAINING
LEEFSTIJLCOACHING

Op eigen kracht naar een fit en 
energiek lichaam! 

Doe nu een gratis proefles en kijk 
of het bij jou past!

Bistro de Heerlijckheid | Rijksstraatweg 115 te Sleeuwijk
0183 309699 | info@bistro-deheerlijckheid.nl 

www.bistro-deheerlijkcheid.nl

Reserveer nu ook online!

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

Cyclus trainingen

Meld je dan aan op: www.voetbalschoolvolta.comwww.voetbalschoolvolta.com

Hoi voetballiefhebber,

Wij gaan weer starten met de cyclus trainingen! De cyclus is een 
10 weeks traject waarbij je 1 keer in de week traint, op de vrijdag of 
zondag. Hier train je in een groepje van maximaal 8 kinderen en train 
je vooral je persoonlijke eigenschappen als voetballer. In deze cyclus 
zijn alle oefeningen nieuw, er is een nieuwe ‘Copa del Volta’ en we 
gaan weer allemaal nieuwe trucjes oefenen.

Prijslijst:
Hele cyclus: € 100,00
• beoordelingsformulier
• meedoen aan copa del volta 
• 10 trainingen 

Halve cyclus: € 50,00 
• 5 trainingen 

Losse training: € 12,50

Volta tenue: € 35,00
• shirt 
• broekje
• sokken
• persoonlijke bedrukking

Interesse in een 
prive/losse training? 
Neem contact op met 
06 24 84 58 37 of mail naar 
voetbalschoolvolta@gmail.com.

Volg ons ook op onderstaande 
platformen om up to date te 
blijven: 

vs_volta          vs_voltaAlle aspecten die je bij ons traint: 

-  techniek aan de bal
-  techniek tijdens het 

lopen/rennen
-  reactiesnelheid
-  1 tegen 1 aanvallen en 

verdedigen

-  conditie
-  discipline

Als je al deze vaardigheden 
bezit kun je het beste uit 
jezelf halen en vind je de 
sport nog leuker!
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Damian en Fabian 

Het interview wordt afgetrapt met een vraag die zo in de grote 
Woerkumse voetbalquiz terecht kan. “Hoeveel broers hebben sa-
men in het eerste gespeeld?” Ploeggenoten Wilty & Danny worden 
als eerste uit de mouw geschud in combinatie met Arjon, de oude-
re broer van het stel. De huidige leider en assistent-trainer Fred & 
Jan van Straten worden genoemd, gevolgd door Pascal & Corne 
Rooster. Natuurlijk kunnen Johan & Dick Wind niet ontbreken en 
als laatste komen Rick & Erwin de Jong nog aan bod. In een verder 
verleden, voordat Damian en Fabian zelfs langs de lijn stonden te 
kijken bij het eerste elftal zullen er hoogstwaarschijnlijk nog genoeg 
andere broers actief zijn geweest in het vlaggenschip van onze ver-
ening. Eén ding is zeker, vanaf dit seizoen kunnen ook de namen 
van de gebroeders Groenevelt aan dit illustere rijtje worden toege-
voegd. 
De mannen zijn gewend om samen te spelen. Vanaf het moment 
dat de jongste van het stel Fabian (23 jaar) de stap vanuit de jeugd 
naar de senioren maakte heeft hij meerdere seizoenen samen met 
Damian (26 jaar) in het tweede elftal gespeeld. Hier kwam een ein-
de aan toen de oudste van het stel in het seizoen 2020-2021 be-
sloot zijn ambitie om in een eerste elftal te spelen waar te maken bij 
BZC’14. Vanaf de eerste wedstrijden speelde Damian zich in de ba-
sis van de derdeklasser. Het eerste seizoen was het beruchte corona 
seizoen, dat na 6 wedstrijden werd stilgelegd. Het daaropvolgende 
jaar was ook geen succes. De competitie werd wel afgemaakt, maar 
BZC’14 degradeerde naar de vierde klasse.  
Met twee jaar eerste elftal ervaring op zak en enige heimwee naar 
zijn vrienden en familie in Woudrichem, was de tijd gekomen om 
terug te keren op ’t Bolwerk. Over zijn terugkeer was Damian al 

vroeg uit, aangezien de deal samen met aanvoerder Wilty Schaap 
werd beklonken tijdens Oud & Nieuw bij huidig ploeggenoot Harjo 
Ruis in de tuin. Na een gesprek met trainer Gerrie Schaap en lei-
der Fred van Straten werd de overschrijving officieel een feit. Het 
vooruitzicht om terug te keren bij zijn geliefde Woerkum werd nog 
mooier, omdat ook Fabian niet stil had gestaan in de afgelopen 
twee seizoenen. Zijn ontwikkeling werd tijdens het vorige seizoen 
beloond met zijn officiële debuut bij het eerste in de uitwedstrijd 
tegen Drechtstreek. Gedurende de tweede seizoenshelft wist de 
linksback deze lijn door te trekken en zetten hij een mooie reeks 
wedstrijden neer tijdens de periode waarin het eerste elftal zich vei-
lig wist te spelen in de tweede klasse F.

De broers kijken ernaar uit om weer samen ten strijde te trekken met 
de support van vader Henk en moeder Christa langs de lijn. Althans, 
dat is het geval wanneer Henk geen wedstrijd hoeft te fluiten of zelf 
op vijfenvijftigjarige(!) leeftijd nog in actie moet komen bij de recre-
anten. Om deze prestatie te evenaren hebben zijn zoons nog even te 
gaan. Zo ver is het echter nog lang niet, want de focus ligt volledig 
op komend seizoen. Voor Fabian zal dit voor de linksback positie zijn 
en Damian hoopt een plekje in het centrum van de verdediging te 
bemachtigen. Mocht hier geen plek vrij zijn, dan kan hij ook nog op 
het middenveld uit de voeten. Samen met hun ploeggenoten willen 
de broers in ieder geval laten zien wat Woudrichem 1 in zijn mars 
heeft komend seizoen. Strijden voor elke meter en elkaar op de juiste 
manier bespelen moeten een mooie plek in de middenmoot gaan 
opleveren. Het liefste doen de gebroeders Groenevelt dat met mooie 
resultaten in de derby’s tegen onder andere GRC’14 en Altena.

Damian en Fabian Groenevelt zijn 
herenigd en klaar om zich te laten 
zien in het eerste elftal



• Sav. Lohmanstraat 46 4207 NT • Gorinchem • 06-145 29 712
• leon@madeby-elands.nl • www.madeby-elands.nl
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Van Giessen Ambachtelijke Bouw is verder gespecialiseerd
in verbouwingen en het plaatsen van overkappingen 
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Aljan Dekker Thom van Ballegooijen Senna Kant Wilty Schaap Danny Schaap

Woudrichem 1 seizoen 2022-2023
Zaterdag tweede klasse H - Zuid 1

1

Tristan Kant Tim Saaman Swen Weusthof Thijs van Rookhuizen Yoeri Duyzer

Bori Secreve Rick Naaijen Stefan de Bok Dillis de Vries Roy van Sonsbeek

19 2 3 4

5 6 7 8 9

10 11 12 13 14
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Nick van Giessen Mike van Wouwen Harjo Ruis Casper van Kleef Damian Groenevelt

Fabian Groenevelt Mark van Bavel Alberto Klop Trainer:
Gerrie Schaap 

Assistent-trainer:
Jan van Straten

Leider:
Fred van Straten

Keeperstrainer:
Geron van Wijk

Grensrechter:
Job van Rookhuizen

Verzorger:
Michael Koedam

Materiaalman:
Wouter van Steenis

15 16 17 18 20

21 22 23



Deel uitmaken van ons 
dynamisch bedrijf? 
Check dan career.damen.com

Hier afgebeeld: 
Amels Limited Edition 171

Addiction

Hier afgebeeld: 
RSD E 2513 - Sparky

Telefoon 0183 - 63 29 30
www.dehypotheekweter.com

De onafhankelijke specialist
voor uw nieuwe of 

bestaande hypotheek.

Niemand adviseert
u beter!

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

 06 27 38 87 79

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

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

Sportsperformance

06 - 23 50 04 31



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

van Sonsbeek
Schilderwerken

Brasserie & Terras

Feesten & Partijen

Cafetaria

Catering & bezorgen

Jagerspad 30  |  4283 GM  |  Giessen  |  0183 - 441 260
info@brabantseland.nl  |  www.brabantseland.nl

(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

Vloerverwarming en -koeling

www.multitherm.nl

Transportstraat 34
4283 JL Giessen
Tel. 0183-513 573

Vloerverwarming en -koeling

www.multitherm.nl

Transportstraat 34
4283 JL Giessen
Tel. 0183-513 573



Het elftal van trouwe supporter 
Jan Rooster

Als geboren en getogen Utrechter woont Jan Rooster (68) samen 
met zijn vrouw Joke al zesenveertig jaar samen aan het Waalplein 
in Woudrichem. Een jaar later kwam dochter Wendy ter wereld, 
gevolgd door zoons Corne (44) en Pascal (38). In die tijd speelde 
Jan zelf ook nog voetbal. Dit heeft hij gedaan bij o.a. Giessen, 
Rijswijkse Boys, SC Gorkum en v.v. Woudrichem. Vanaf zijn acht-
entwintigste deed hij dit in combinatie met badminton, de sport 
die hij nog steeds beoefent. Een logisch gevolg was dat dochter 
Wendy ging badmintonnen en zijn zoons lid werden bij v.v. Woud-
richem. 

Corne, de oudste van het stel, begon op zijn zesde met voetballen 
en behoorde vanaf het begin tot de lichting met Dico Gremmen, 
Raymond Nelis en Andre van Vugt. Jongste zoon Pascal begon 
rond zijn tiende met voetballen. Tot welke lichting Pascal behoor-
de kan Jan zich niet goed heugen, niet heel vreemd aangezien hij 
tijdens de jeugd nooit bij de jongens kon kijken. Zaterdag was als 
marktkoopman namelijk de drukste dag. Samen met zijn personeel 
en in totaal zestien meter lange kraam vol met snoep, koek, choco-
la, drop en gebak trok hij er dan op uit. Later kwam Jan samen met 
zijn vrouw Joke in de beveiliging terecht en was er eindelijk meer 

(078) 691 23 18
info@rikxoort.nl 

Rijshaak 18    
3371 KC Hardinxveld-Giessendam

RIKXOORT adv 92 x 135 mm 220927.indd   1 27-09-2022   16:49
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Pascal Rooster
stoomde continu op en 

kwam je 3x tegen

Jamy Goemaat
fantastisch inzicht en 

sterk aan de bal

Wilty Schaap
echte knokker die de 

duels niet schuwt

Pierre Secreve
harde verdediger die niet 

te passeren was

Wim Holster
geweldige gozer en
fantastische speler

Corne Rooster
een echte spelverdeler met
een gruwelijke linkervoetDanny Schaap

doorzetter met
voetballend vermogen

Dico Gremmen
handenbindertje met een 

goede passeeractie

Fred van Straten
goaltjesdief en doorzetter

Raymond Nelis
pijlsnel met een kiezelhard schot 

Andre van Vugt
betrouwbare keeper 

met duidelijke 
coaching

tijd om bij de jongens te gaan kijken. Corne en Pascal speelden 
inmiddels samen in het eerste elftal, hoe mooi wil je het hebben 
als vader? 

Zijn vrouw gaf helemaal niks om voetbal en Jan weet daar nog een 
mooie anekdote over te vertellen: “Toen wij als beveiligers in de 
Koninklijke Munt werkten, stond op een dag Johan Cruijff naast 
haar. Alle collega’s waren door het dolle heen, behalve Joke. Die zei 
heel nuchter tegen Cruijff dat ze niet van voetbal hield en dus hem 
ook niet herkende.” Ondanks dat zijn vrouw niet veel om het spel-
letje geeft, hoefde Jan niet bang te zijn om alleen naar het veld te 
gaan. Vanaf het begin gaat hij te voet samen met zijn vriend John 
Baas, die een paar huizen verderop woont, richting ’t Bolwerk. Ook 
bij uitwedstrijden zijn de heren altijd van de partij, dan rijdt John 
meestal. Dit houden de trouwe supporters al ruim twintig jaar vol. 

In deze periode is Jan voor jong en oud een bekend gezicht langs 
de lijn geworden. Steevast zoekt hij met John een plek op de tri-
bune. Tegenwoordig gaat dit met minder bombarie, dan een aan-
tal jaren terug. Wanneer hij vroeger de tribune op kwam vond de 
geboren grappenmaker het namelijk leuk om luid en duidelijk aan 
de hele tribune een mop te vertellen. Jan vertelt hierover: “Dan 
stapte ik de tribune op en vroeg ik of de mensen wisten wie er in 

het ziekenhuis lag. Als reactie kreeg ik dan ‘ik zou het niet weten 
Jan’, waarop mijn grapje was dat ik het ook niet wist en diegene 
dan maar zelf moest gaan kijken.” Dikwijls lag heel de tribune in 
een deuk van het lachen. Daarop vult hij nog aan: “In sommige 
gevallen wanneer op dat moment het spel dicht bij de tribune was, 
stonden er zelfs spelers in het veld mee te lachen”.

Jan is niet alleen bekend door de moppen, maar ook om de grote 
zak drop die hij dikwijls mee nam en heel de tribune over ging. 
Naast de moppen en de drop had Jan gelukkig nog tijd om een 
potje voetbal te kijken. Dit deed hij altijd met gepaste trots als zijn 
twee zoons samen ten strijde trokken voor Woerkum 1. Ook toen 
Corne en Pascal stopten met voetbal bleef hij het eerste elftal aan-
moedigen en dat doet hij nu al ruim twintig jaar met veel plezier. 
Daarbij draait het niet alleen om voetbal, want een biertje gaat er 
tijdens de pauze en na de wedstrijd ook altijd in. Om vervolgens bij 
GRC’14 nog een potje te kaarten. 

Op de vraag of Jan zijn favoriete Woerkum elftal op kan noemen 
met spelers die hij zelf heeft zien voetballen in zijn tijd als supporter, 
reageert hij: “Dat wordt een leuke uitdaging, aangezien ik samen 
met mijn maat John niet zo goed in namen ben. Wij roepen vaak 
‘kijk daar gaat die lange’ of ‘daar heb je die rappe speler weer’.”



WWW.E-VERHUURBRABANT.NL

Familieuitje • Groepsuitje • Vriendenuitje • Bedrijfsuitje • Teamuitje • Weekenduitje • Vrijgezellenuitje
Geruisloos • Actieradius 60km

BIESBOSCH ROUTE 3 of 6 uur FORTENTOCHT 3 uur HISTORISCHE ROUTE 3 of 6 uur

Transportbedrijf
J.C. van Dijk & Zn.

Lexmond
Telefoon: 0347 - 341 306

www.jcvandijkzn.nl

VAN STRATEN
SHEET METAL B.V.

Kerkstraat 22 • 4285 BB  Woudrichem
Telefoon: 0031 183 303253 

E-mail: Fred@vanstratensheetmetal.nl
Internet: www.vanstratensheetmetal.nl

Stadshaven 6
4285 AZ
Woudrichem
0183 – 30 70 17

Volg ons ook 
op social media

Openingstijden
Maandag:  gesloten
Dinsdag:  12:00 – 15:00
Woensdag:  12:00 – 22:00
Donderdag:  12:00 – 22:00
Vrijdag:  12:00 – 22:00
Zaterdag:  12:00 – 22:00
Zondag:  11:00 – 17:00

Kom gezellig bij ons langs
Op ons terras heeft u een prachtig uitzicht over het water. U kunt hier tot 
rust komen en genieten van een kopje koffie, high-tea, high-wine, diner of 
één van onze verschillende arrangementen. Het aloude stadje Woudrichem en 
door velen ‘’Woerkum’ genoemd. Is gelegen langs de Maas, Waal en Merwede. 
Het heeft veel oude monumenten, waaronder de Historische Stadshaven 
waar ons restaurant is gevestigd.
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Van jongs af aan was voetbal hun sport en v.v. Woudrichem hun 
club, tot ze in aanraking kwamen met footgolf: een combinatie van 
voetbal en golf, op de golfbaan, met de bedoeling om in zo min 
mogelijk trappen de bal in de 18 (extra grote) holes te krijgen en het 
parcours af te leggen. Thijs van Rookhuizen en Marit Schaap werden 
in 2020 allebei Nederlands kampioen en hebben meegedaan aan 
internationale toernooien, maar het voetbal willen ze niet missen.

Thijs van Rookhuizen (30) is vanaf zijn 6e jaar lid van v.v. Woudrichem. 
Na alle jeugdelftallen te hebben doorlopen kwam hij op zijn 19e bij het 
eerste waar hij vier jaar gespeeld heeft. Daarna speelde hij vijf jaar in 
het tweede, omdat hij in die tijd ook ging footgolfen. Marit Schaap 
(18) heeft ook de hele jeugd doorlopen bij v.v. Woudrichem tot aan 

Vrouwen 1, als verdedigende middenvelder. Het voetbal is haar met 
de paplepel ingegoten. Opa Ben en vader Jerry hebben allebei actief 
gevoetbald. Toen ze drie jaar geleden tijdens een uitje met haar 
voetbalteam ging footgolfen bleek ze aanleg ervoor te hebben. “Het 
is een gezellige wereld en een heel leuke sport, want je doet alles zelf. 
Je kan het alleen jezelf aanrekenen als het niet loopt. Ik wil me dan ook 
steeds weer verbeteren en aan mezelf werken.” Ze is trots op de titel 
die ze op het Nederlandse Kampioenschap in 2020 behaalde, maar ook 
op de 6e plaats op het Europees Kampioenschap in Hongarije in 2021.

Verslaafd
Ook Thijs weet nog goed wanneer hij voor het eerst footgolf speelde. 
“Dat is zes jaar geleden nu, toen ik een keer meeging met Wilty 
naar een footgolftoernooi in Almkerk. Ik vond het meteen leuk en 
ben verslaafd geraakt. Footgolf is een combinatie van inzicht, kracht, 
techniek en concentratie. Verder moet je mentaal sterk zijn.” Thijs 
bleek te beschikken over al deze kwaliteiten. Hij wilde het footgolf 
eerst nog wel combineren met het voetbal, maar merkte al gauw 
dat het niet lekker paste in zijn agenda. Hij besloot zich volledig 
toe te leggen op het footgolf en behaalde vijf keer het podium op 
het NK, werd in 2020 zelfs Nederlands kampioen en behaalde in 
teamverband de kwartfinale op zowel het EK in Frankrijk/Hongarije 
als het WK in Marokko. Individueel werd hij 58e van de wereld. “Een 
mooie prestatie, maar er had meer in gezeten.”

Thijs en Marit zijn allebei lid van FootGolf Brabant, één van de vijf 
footgolf verenigingen in Nederland. Marit vindt Thijs een complete 
speler. “Thijs beschikt over een geweldige traptechniek, binnen- 
en buitenkant, kan goed putten, heeft focus, is altijd rustig en 
behulpzaam. Hij heeft mij veel tips en adviezen gegeven en kan 
het beste in een ander naar boven halen.” Thijs ziet dat Marit ook 
veel talent heeft. “Op het NK was zij de beste, met name door haar 
traptechniek. Ze is mentaal sterk en kan zich herstellen als ze een 
hole verspeeld heeft. Ik zie heel veel groeimogelijkheden en kansen 
voor haar om ook internationaal prijzen te gaan pakken.”

Thijs van Rookhuizen heeft een succesvolle carrière in het footgolf, 
maar het voetbal laat hem niet los. “Omdat ik mijn doelen bereikt 
heb in het footgolf heb ik onlangs mijn footgolfschoenen in de wilgen 
gehangen en ben ik weer gaan voetballen. Waarom? Voetbal is een 
teamsport, gezellig met vrienden en ik heb plezier in het spel. Ik train 
mee met de selectie en heb al een paar wedstrijden gespeeld. Maar 
ik zeg niet dat ik nooit meer ga footgolfen.” Marit vraagt of Thijs dan 
niet naar het WK Footgolf in Amerika wil volgend jaar. “Zeker, maar 
dan moet ik wel een mega goede sponsor vinden.” Thijs is benieuwd 
waar Marit over drie jaar staat. “Ik wil heel graag naar het WK in 
Florida. De top 5 lijkt me een mooie doelstelling. En ik kom zeker 
weer in Woudrichem voetballen. Momenteel speel ik in Sleeuwijk, 
maar ik kom zeker terug naar v.v. Woudrichem.”

Thijs en Marit: selectiespelers
én wereldtoppers in het footgolf
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Perfo Tech Asperen B.V. voor het 
derde seizoen op rij shirtsponsor 
van het eerste elftal
In de zomer van 2020 zette eigenaar Tom Braad zijn krabbel onder 
het sponsorcontract. Hoog tijd dus voor een nadere kennismaking.

Als Braad uit zijn raam kijkt, kijkt hij aan de ene kant prachtig uit 
over de Brabantse weilanden. Aan de andere kant kijkt hij uit over 
het voetbalveld van v.v. Almkerk. Tel daarbij op dat hij hoofdsponsor 
is van v.v. Woudrichem en je zou direct kunnen concluderen dat we 
hier te maken hebben met een groot voetbalfanaat. Toch? ,,Nou, 
dat valt eigenlijk wel mee. Ik ben niet zo’n fanatiekeling eigenlijk”, 
vertelt Braad lachend.

Zo’n twintig jaar geleden nam Braad het bedrijf in Asperen over. 
Perfo Tech Asperen B.V. is gespecialiseerd in het perforeren van 
plaatmateriaal. In Nederland, maar ook veel in Duitsland. ,,Voor 
alle mogelijke toepassingen die je kunt bedenken. Denk maar aan 
zichtbare dingen zoals geperforeerde platen op balkons of bepaalde 
soort trappen. Maar we doen ook dingen die minder zichtbaar zijn, 
bijvoorbeeld in de voedselindustrie. Van klein naar groot en alles 
daartussen”, vertelt hij. Toen Braad werd gevraagd om met zijn 
bedrijf hoofdsponsor te worden, hoefde hij niet lang na te denken. 
,,We zijn goed door de coronatijd gekomen en ik vind v.v. Woud-
richem gewoon een leuk clubje, dat heb ik altijd gevonden. Het is 
een kwestie van gunnen.”

Hoewel hij in Almkerk woont en in Asperen werkt, is het geen toeval 
dat Braad juist hoofdsponsor bij v.v. Woudrichem is. ,,Ik heb vanaf 
mijn tweede tot en met vorig jaar in Woudrichem gewoond”, legt 
hij uit. Sportpark Het Bolwerk is hem eveneens niet vreemd. ,,Ik heb 
zelf in de jeugd bij v.v. Woudrichem gevoetbald en later ook nog in 

het vijfde elftal. Ik heb dus wel gevoetbald, ja. Op een bedenkelijk 
niveau, een glansrijke voetbalcarrière zat er niet in. Dat talent had ik 
niet.”

Navraag leert dat Tom Braad als speler een type bottenbreker was. 
,,Het vijfde elftal was een heel leuke tijd. Na de jeugd heb ik een 
tijdje niet gevoetbald, maar op mijn 25ste ben ik weer begonnen en 
ik heb het nog tot ongeveer mijn veertigste volgehouden. Het was 
altijd gezellig met die jongens. Mijn vader Hans was sponsor van ons 
team en ook mijn broertje Jeroen zat in het team. Die kon wel heel 
goed voetballen”, aldus Braad, die als spijkerharde verdediger dan 
ook regelmatig voor zijn broertje op moest komen. ,,Als hij een schop 
kreeg, dan was dat wel iets wat je bleef onthouden, haha.” Vader 
Hans en broertje Jeroen zijn meer dan hijzelf wel échte voetbalfana-
ten. ,,Mijn broertje is teammanager bij Kozakken Boys en mijn vader 
is vroeger altijd leider geweest bij Unitas-zondag. Zij zijn veel fanatie-
ker dan ik. Het Nederlands elftal vind ik nog wel leuk om te kijken als 
het echt ergens om gaat, maar eigenlijk heb ik inmiddels niet zo veel 
meer met voetbal. Ik ga nu op zaterdag liever golfen.” Desondanks 
vindt hij een bezoekje aan Het Bolwerk altijd weer een gezellige aan-
gelegenheid. ,,Ik ga wel eens kijken hoor, maar dat is niet per se om 
naar een mooie pot voetbal te kijken. Ik ga dan echt puur voor de 
gezelligheid. Heel veel van het voetbal zie je dan eigenlijk niet”, zegt 
hij lachend. ,,Ik golf bijvoorbeeld met jongens uit Heukelum en we 
zijn naar de wedstrijd tussen Woudrichem en Heukelum geweest. 
Dan is het absoluut niet ongezellig.”

Benieuwd naar de werkzaamheden van Perfo Tech Asperen B.V.? 
Neem dan eens een kijkje op www.perfotech.nl.
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Girl Power in 
de MO-17
Tessa Kamerman, Maud van Andel, Shenna van der Pol, Lieke 
van Straten, Claudia den Hertog, Hannah van der Stelt, Fleur van 
Muylwijk, Roos van Straten, Lotte Ippel, Dayni Croes, Danique 
Brouwers, Bieke Westland, Indy de Deugd, Lieke van der Nat, 
Lonneke Verheij, Marian Verhoeven en Aisha Lievaart. Oftewel de 
MO-17 van v.v. Woudrichem in het seizoen 2022-2023, 2e klasse 
Zwaluwen Jeugd. 

De MO-17 is het hoogste meidenteam in de jeugd van v.v. 
Woudrichem en wordt dit seizoen getraind door Corné Duijster. 
Marijke Hartman, de moeder van Maud, is assistent-trainer en 
Roeline Bulthuis, de moeder van Lotte, is teammanager. De dames 
kennen elkaar al van kleins af aan en begeleiden de meisjes al jaren. 
Roeline heeft zelf ook gevoetbald bij v.v. Woudrichem. “Van mijn 8e 
tot mijn 15e, vijf jaar lang onder leiding van Arthur Manz.” Marijke 
heeft een blauwe maandag actief gevoetbald maar ging toch liever 
volleyballen. “Voetbal kijken doe ik wel heel graag. Toen Maud in de 
f’jes speelde, ben ik trainster geworden van haar team. Een gezellig 
team, leuke meiden die het allemaal goed met elkaar kunnen vinden. 
Er staat echt een team!” Roeline weet hoe dat komt. “Ze spelen al 
een hele tijd samen, zijn eigenlijk met elkaar opgegroeid.” Marijke 
heeft de meiden van dichtbij zien ontwikkelen. “De laatste jaren 
zijn ze hard vooruit gegaan, zowel in het spel als in hun techniek. 
Zeker nu ze onder Corné goed leren voetballen zie je ook het plezier 
toenemen.”

De dames hebben jarenlang zelf voor de groep gestaan, tot vorig 
jaar. Marijke: “Wij hebben wel hulp gehad van Marit Schaap 
bijvoorbeeld, maar we hebben geen trainersdiploma en wilden 
voor de meiden een volwaardige trainer die het team naar een 
hoger niveau kan brengen. Ik ben rond gaan vragen op de club en 
kwam in contact met Corné. Hij trainde eerst alleen op maandag, 
maar na de winterstop ook op woensdag. Natuurlijk was het eerst 
aftasten en wennen aan elkaar, zowel voor de meiden als voor de 
trainer. Meidenvoetbal is toch anders, denk ook aan het gegiebel, de 
hormonen en de jongenspraat.. haha. Maar het klikt goed. We zijn 
vorig jaar knap 4e geworden en hebben zin in het nieuwe seizoen.” 
Roeline en Marijke blijven graag nauw betrokken bij misschien wel 
het Dames 1 van de toekomst. “Het is die zaterdagfamilie en een 
vereniging heeft vrijwilligers nodig.”

Huib Apituley is terug waar 
het allemaal begon
Hij was 9 jaar toen hij voor het eerst een balletje trapte bij v.v. 
Woudrichem. Huib Apituley bleek talent te hebben en wist zich 
op zijn 17e in het eerste van Woudrichem te spelen. Hij stond 
linksbuiten en was later vaste keus op het middenveld. Huib was 
snel, behendig en technisch vaardig. Acht jaar lang maakte hij deel 
uit van de selectie tot het mis ging. “Tijdens een vriendschappelijke 
wedstrijd bij Madese Boys brak ik op twee plaatsen mijn enkel. Het 
is helaas niet meer goed gekomen, ik heb nooit meer op het hoogste 
niveau kunnen voetballen.”
 
Huib hield van het spelletje en kon het voetbal niet missen. Hij 
behaalde zijn trainersdiploma plus KNVB-licenties en trainde allereerst 
jeugdteams van v.v. Woudrichem. Daarna trainde hij de hoogste 
jeugdelftallen van achtereenvolgens Leerdam Sport, HSSC, Asperen, 
Haaften, Rijswijkse Boys, Almkerk, Wilhelmina en De Zwerver. 
Vervolgens werd hij trainer van seniorenelftallen, waaronder het 2e 
van v.v. Woudrichem, maar ook de eerste elftallen van Rijswijkse 
Boys, Well, Meerkerk, Noordeloos, Brakel en SV Capelle. Een 
hele waslijst. “Altijd met veel liefde en plezier, maar ik blijf steeds 
maximaal drie jaar verbonden aan een club. Ik merk dat het anders 
te eigen wordt en dat er automatismen insluipen. Ik ben dan weer 
toe aan een nieuwe uitdaging.” Hij typeert zichzelf als een trainer 
met inlevingsvermogen, communicatief sterk en iemand die in maar 
ook boven de groep staat. Dit seizoen traint Huib Apituley weer het 
2e elftal van v.v. Woudrichem. “De eerste indruk van de club is goed 
en ik heb een goede leider, Stefhan van den Hil. De selectie is alleen 
heel krap. Hopelijk komen er snel wat spelers bij om iedere week leuk 
te kunnen trainen en wedstrijden effectief te kunnen voorbereiden.”

Huib Apituley (66) is van Molukse afkomst, vader van drie zoons en 
een dochter èn opa, ook van drie jongens en een meisje. Zijn hele 
werkzame leven heeft Huib in de sales gezeten. Momenteel is hij 
accountmanager voor City Outdoor Signs, een specialist op het gebied 
van utilitaire bewegwijzering. Zijn hobby’s? “Carnavallen! Maar 
verder vooral gezellig thuis op de bank met een filmpje en regelmatig 
met Mary een weekendje weg. Ook kijk ik veel bij jeugdtrainingen, 
in Woudrichem maar ook bij andere voetbalverenigingen. De jeugd 
heeft immers de toekomst!”
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Een zaterdagochtend in huize Schaap

Hoewel Wilty (31) al een tijdje samenwoont met zijn Carline en ook 
Arjon (35) richting Zwolle is verhuisd, giert het enthousiasme nog 
altijd door de woonkamer op zaterdagochtend. Terwijl Danny (24) 
zich klaarmaakt voor de wedstrijd rennen kleine Muck (4) en Tommy 
(2) in Woudrichem-tenue door het huis van opa Wim (65) en oma 
Addy (60). Zaterdag is voetbaldag.

,,Ik heb gescoord!”, laat Muck vol trots aan de hele familie weten. 
,,Echte Schaapjes”, zegt Wilty over zijn zoontjes. Door zijn kruis-
bandblessure moet Wilty het voorlopig even doen met het enthousi-
asme van zijn zoontjes als het om voetbal gaat. ,,Het is weer dezelfde 
kruisband als toen ik 23 was, maar het kraakbeen is nu ook naar de 
haaien. Op 11 oktober word ik geopereerd”, legt hij uit. Hij denkt 
nog niet aan het einde van zijn voetbalcarrière. ,,Het hangt af van 
de revalidatie, maar als dat allemaal goed gaat, gaan ze me gewoon 
weer terugzien bij het eerste. Sommigen zeggen: ‘Ga lekker bij het 
vijfde voetballen’, maar dat kan ik niet. Het is alles of niets.”

Het is een karaktereigenschap die Wilty en Danny van vader Wim 
meekregen. ,,Schaapjes zijn doorzetters”, zegt Wim, die zelf tien jaar 
in het eerste speelde, maar ook leider, trainer, secretaris én voorzitter 
bij de club was. ,,Toen Wilty tegen SVW zijn kruisband afscheurde, 
zat ik thuis. Ik dacht nog: ‘Zal ik naar het voetbal gaan of niet?’ 
Uiteindelijk besloot ik toch even te gaan en las ik onderweg bij SVW 
op Twitter: ‘Spel ligt stil, zware blessure Woudrichem’. ‘Het zal toch 
niet?’, dacht ik nog. Ik loop verder en ja hoor… Net voordat ik arri-
veer, plaatst Woudrichem op Twitter: ‘Zware blessure Wilty Schaap’. 
Zaten we weer in het ziekenhuis.”

Zit pech een beetje in de familie?
Danny: ,,Arjon heeft ook zijn kruisband afgescheurd.”
Carline, zelf ook actief bij Woudrichem: ,,En weet jij nog toen je mee 
ging trainen bij de dames, Danny?”
Danny: ,,Ja, ik ging even keepen. Brak ik m’n pols toen ik een bal 
wilde stoppen.”
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Wim: ,,En Wilty die al eens met de ziekenwagen was weggebracht… 
En er lag er ook een keer eentje op de operatiekamer toen de dokter 
binnenkwam en zei dat het niet doorging…”
Wilty: ,,Haha, ja dat was ik. Er was een fout gemaakt. Ze zeiden dat 
m’n middenvoetsbeentje was gebroken. Ik liep al een week in het 
gips. Komt de dokter naar de operatiekamer, knipt het gips af en 
zegt: ‘Ga maar naar huis. Het is niet gebroken’.”

Waren jullie vroeger op zaterdagochtend net zo enthousiast als 
Muck en Tommy?
Wilty: ,,Zaterdagochtend was altijd een gekkenhuis. Ik had áltijd zin 
om te voetballen. Ik weet nog dat we vroeger een keer in het week-
end als verrassing werden meegenomen naar Disneyland Parijs. We 
reden de snelweg nog niet op of ik baalde al dat ik niet kon voet-
ballen. Niet voetballen op zaterdag? Wat deden ze ons aan? Maar 
goed, dan zie je Disneyland en denk je toch al snel: ‘Dat is toch ook 
wel leuk’. Muck en Tommy hebben nu precies hetzelfde. Als we op 
zaterdag niet naar de voetbal gaan, zeggen ze: ‘We moeten toch bij 
ome Danny kijken?’.”

Ome Danny herkent zichzelf wel in zijn neefjes. Zelf sliep hij vroeger 
in een volledig groen-witte Woudrichem-slaapkamer, inclusief kunst-
gras, shirts en vlaggen: ,,Ik had zelfs een dekbed met alle handte-
keningenen van de toenmalige spelers van het eerste. Die jongens 
slapen nu soms op die kamer.”

Het vervult Danny dan ook met trots dat hij vorig seizoen voor de 
tweede keer Vissekop van het Jaar werd.
Danny: ,,Hoe vaak heb jij ‘m al gewonnen Wilty? Oh wacht maar 
even, ik pak ‘m er even bij.”
Wilty lacht: ,,Vorig jaar had ik gewonnen.”
Triomfantelijk zet Danny de trofee neer: ,,Ik ben nu de enige die ‘m 
twee keer gewonnen heeft!”

Spelen jullie elke wedstrijd zo goed of waarderen de supporters 
jullie inzet vooral?
Wilty: ,,Ze vinden het mooi dat we voorop in de strijd gaan, maar 
het is niet dat we niet kunnen voetballen natuurlijk. Mensen in de 
regio zullen vast zeggen dat ‘die Schaapjes’ rotzakken zijn, maar ik 
denk dat we buiten het veld best lief zijn. En we incasseren ook. Het 
is geven en nemen in het voetbal.”
Wim: ,,Zij hebben dezelfde mentaliteit als de vereniging. Ik was vroe-
ger ook zo, al had ik ook een redelijk overzicht, net als Danny. En dat 
balletje diep van Danny had ik ook. Wilty is iets wilder.”

Zijn er kwaliteiten van elkaar die jullie zelf hadden willen hebben?
Danny: ,,Wilty geeft nooit op en kan goed leidinggeven. Hij kan heel 
goed koppen ook.”
Wilty: ,,Danny kan vanuit het niets versnellen en twee of drie man 
uitspelen, maar hij heeft ook een goed overzicht. Hij ziet vaak zijn 
tegenstander aankomen en draait dan weg.”

Letten jullie extra op elkaar in het veld?
Wilty: ,,Als hij een schop krijgt, zit ik er wel bovenop. Meestal zeg ik 
niks en pak ik diegene nog terug. Ik onthoud het altijd, tot de laatste 
minuut. Het is toch je broertje.”

Waar Danny en Wilty al jaren vaste krachten zijn bij Woudrichem, 
daar bleef het avontuur van Arjon in het eerste beperkt tot één sei-
zoen.
Danny: ,,Arjon was wel de beste van de drie volgens mij, maar die 
had gewoon andere interesses. Hij vindt fietsen leuk en had veel last 
van hamstringblessures.”
Wim: ,,Ik weet nog dat Arjon in de B-junioren tegen Roda Boys 
speelde. Won hij met 11-0 en maakte hij er negen.”
Wilty: ,,Ik heb met Arjon en Danny gespeeld, maar nooit met z’n 
drieën tegelijk. Alleen tegen Zuilichem zaten we een keer met z’n 
drieën bij de selectie. Ik stond erin en zij zaten op de bank. Toen 
verloren we.”
Danny lachend: ,,Omdat wij op de bank zaten natuurlijk.”

De broers hebben nog altijd een goede band. Wilty en Danny komen 
vrijdagavond steevast samen. ,,Dan praten we over voetbal. Hoe 
gaan we morgen spelen? Dat soort dingen. Vroeg naar bed? Dat 
moest vroeger wel van pa”, zegt Danny lachend. ,,Hij hield er niet 
van als we gingen zuipen op vrijdag. Zeker niet als we daarna ook 
nog slecht speelden.”
Wim: ,,Laatst tegen EBOH ben ik in de rust naar huis gegaan. Dan 
heb ik er nog steeds de pest in.”
Danny: ,,Als hij er na een slechte wedstrijd achter komt dat we de 
avond ervoor gezopen hadden, zegt hij het hele weekend niks meer.”

Hoe moeder Addy omgaat met de voetbalfanaten? ,,Ik vind het altijd 
leuk om die jongens te zien voetballen, maar ik heb er niet echt ver-
stand van. Ik luister er graag naar, maar ze vragen me niks hoor. Ja, 
of de kaart die ze kregen terecht was.”
Wilty: ,,En dat is best vaak.”
Wim: ,,Haha, ach, ik was vroeger ook een vervelend ventje in het 
veld qua praten.”
Danny: ,,Ja, ik voorheen ook. Ik had twaalf kaarten in een seizoen.”
Wilty: ,,Hahaha, ik ook.”
Danny: ,,Ik heb de kampioenswedstrijd tegen Brakel niet gespeeld, 
omdat ik de wedstrijd daarvoor oerdom een gele kaart pakte in de 
negentigste minuut.”

Carline: ,,Vertellen jullie ook even wie die kaarten betaalt?”
Wim: ,,Nou, niet alleen de kaarten hoor.”
Wilty: ,,Nee, het lidmaatschap ook. Anders hadden we natuurlijk al 
op een veel hoger niveau gespeeld.”
Wim: ,,Per kwartaal betaal ik de contributie, ook voor mezelf en Ar-
jon, want we zijn allebei nog lid. Dan betaal je voor iedereen bij wijze 
van spreken 15 euro en voor Wilty en Danny 70 of 80 euro omdat 
de kaarten erbij zitten. Ze hebben bij de club al mooie dingen kunnen 
kopen van hun contributie. Misschien moet ik er eens mee stoppen, 
kijken of ze zich dan een beetje inhouden.”
Wilty en Danny in koor: ,,Dat denk ik niet hoor pa!”
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Wim Holster zet binnen en
buiten het veld de lijnen uit
De vijfendertigjarige Wim Holster behoeft als voetballer geen in-
troductie. Op dit moment speelt hij met zijn vrienden in het derde 
elftal en heeft hij zijn sporen in eerste elftallen meer dan verdiend. 
Als vijftienjarige debuteren in Woerkum 1, promoveren via de na-
competitie en een vaste kracht zijn tijdens het seizoen in de eerste 
klasse was het begin van zijn voetbalcarrière. Daarna maakte de 
middenvelder uitstappen naar Achilles Veen (2x) en Roda Boys. 
Tussentijds kwam hij eenmaal terug om vervolgens in de vierde 
klasse bij v.v. Woudrichem definitief terug te keren. De rest is ge-
schiedenis. Als aanvoerder leidde Wim het eerste elftal met twee 
kampioenschappen naar de tweede klasse om na één seizoen op 
dit niveau afscheid te nemen. Op éénendertig jarige leeftijd ging de 
focus volledig op zijn baan bij Tankens en het doorbrengen van zijn 
vrije tijd met z’n gezin. 

Wim bleek op het veld een onmisbare kracht, gezien zijn rentree 
tijdens het afgelopen seizoen in het eerste elftal. Ook in zijn werk-
zaamheden als verantwoordelijke voor de tekenafdeling bij Tankens 
gaat dit op. Al bijna 15 jaar is hij werkzaam in Andel. “Tijdens mijn 
studie HTS Bouwkunde liep ik stage bij Tankens en na mijn studie 
ben ik daar direct aan de slag gegaan. 

Begonnen in de functie als werkvoorbereider heb ik mijzelf kun-
nen doorontwikkelen tot mijn huidige functie. Nog steeds liggen er 
mooi uitdagingen in het verschiet, dus ik zit prima op mijn plek.”
Op de werkvloer, van het bedrijf dat al sinds 1875 een belangrijke rol 
speelt in de ontwikkeling van huizen en andere grote bouwprojecten 
in het land van Heusden en Altena, is voetbal ook een veelvoorko-
mend gespreksonderwerp. Een leuk gegeven is dat Wim zijn collega/
directeur Peter Tankens regelmatig op het veld trof in wedstrijden 
tegen Sparta’30. Het is dan ook geen verrassing dat het bedrijf zich 
maatschappelijk inzet en als sponsor verbonden is aan meerdere 
voetbalverenigingen, waaronder v.v. Woudrichem. De gehele JO8 
afdeling en het JO11 elftal speelt met Tankens op de borst. Daar-
naast hangt er ook een reclamebord langs het hoofdveld en staat het 
bedrijf met een advertentie in de presentatiegids. 

“Het geeft mij een trots gevoel als ik mijn zoons Rafael (10) en Dylan 
(7) in een tenue van Tankens zie spelen, het bedrijf waar ik al jaren 
met ontzettend veel plezier werk. Natuurlijk speelt dit ook mee in de 
sponsoring, maar v.v. Woudrichem staat er ook goed op bij bedrijven. 
Het voetbal leeft in ons stadje met veel toeschouwers langs de lijn en 
voetbal op een leuk regionaal niveau. Ik krijg vaak te horen dat wij 
echt een gezellige vereniging zijn, waar het visje in combinatie met een 
biertje enorm door de mensen van buitenaf worden gewaardeerd!”. 
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