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inhoud

De eerste vijftien jaar van mijn voetbal-
carrière bewaarden we thuis elke uitgave 
van de Voetbal Allerlei. Als ik er dan een 
keer in stond, liet ik dat vol trots zien aan 
mijn vriendjes, klasgenoten en opa en oma. 
Ik vertelde dan over de voetbal avonturen die 
ik meemaakte. Voor even was ik beroemd 
binnen onze eigen vereniging en kon ik dat 
aan anderen laten zien. Ook kan ik me de 
interviews nog herinneren met de helden 
van toen: Erik, Geert-Jan, Joost en Rolf. 

En daarom ligt de Voetbal Allerlei, na bijna 
vijftien jaar te zijn gestopt, weer voor je. 
Zodat de jeugd van nu ook vol trots ons 
voetbalblad kan lezen. We hebben een 
speciale vormgeving ontwikkeld, zodat alle 
edities bewaard kunnen worden en hopelijk 
over twintig jaar ook nog eens worden 
herlezen. 

Veel leesplezier!
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• Nieuwbouw
• Renovatie
• Groot en dagelijks onderhoud
•  Alle voorkomende werkzaamheden 

aan uw eigen woning
•  Medische aanpassingen
•  Inbraakpreventie
• Gecertificeerde asbestverwijdering
• Eigen machinale timmerwerkplaats

Al jaren onze trouwe hoofdsponsor!



vacature    even voorstellen De voorzet

Ben je of ken je iemand die 
ouder dan 60 is en de liefde 
voor voetbal nooit is verloren? 
Dit is je kans om opnieuw je 
voetbalschoenen aan te 
trekken en een balletje te 
trappen bij S.V. Terheijden. 

Maar wat is dat nou eigenlijk, 
Walking Football? De naam 
zegt het al: voetbal, maar dan 
lopend. Een geweldige, nieuwe 
spelvorm waarbij je het plezier 
in het spelletje op latere leeftijd 
weer terug kunt vinden. Daar-
naast is vooral het sociale 
aspect rondom het voetballen 
belangrijk bij Walking Football. 
De eerste aanmeldingen zijn al 
binnen, dus aarzel niet langer als 
jij weer zin hebt in een balletje 
trappen. Meer informatie? 
Stuur dan een mail naar 
walkingfootball@svterheijden.nl 
of kijk op www.svterheijden.nl. 

De afgelopen tijd wordt  
er op de velden minder 
gevoetbald en zijn de 
kleed kamers en de kantine 
leeg. Gelukkig is er genoeg 
beweging achter de scher-
men bij de club. Er zijn veel 
nieuwe ontwikkelingen, 
waaronder deze Voetbal 
Allerlei!

Sinds december is er een 
vernieuwd bestuur en is er 
een grote groep fanatieke 
vrijwilligers aan de slag 
gegaan met verschillende 
projecten.

Zoals je misschien gemerkt 
hebt, is de club ook zicht - 
baar der geworden online.  
We hebben een account op 
instagram (@s.v.terheijden)  

Wij vinden het belangrijk dat onze vereniging 
een positieve uitstraling heeft en daarom zijn 
we misschien wel op zoek naar jou!

Als gastheer/gastvrouw vang je de bezoekende 
teams en scheidsrechters op en maak je ze 
wegwijs op het complex. 

Daarnaast stap jij naar voren bij calamiteiten 
en handel je op een correcte manier als de 
situatie daarom vraagt. 

We zijn op zoek naar iemand die represen-
tatief is voor de vereniging en bijdraagt aan 
dit positieve imago. Je wilt de bezoeker van 
ons complex zich welkom laten voelen en 
onze leden zich thuis laten voelen.

We zoeken meerdere personen die deze rol 
kunnen invullen op de zondag. Heb je 
interesse? Laat het ons dan weten via 
recreanten@svterheijden.nl. 

en facebook (svterheijden), een frisse 
huisstijl en een vernieuwde website 
(dank, Fanatiek Media). Maar soms moet 
je ook terug blikken. 

We doken in de archiefkasten en vonden 
oude Voetbal Allerlei-edities terug. 
Noortje Mertens, Wouter van Hooydonk, 
Linda Lips en Anke Woolschot, ook wel 
team communicatie, besloten dat het  
tijd is om de Voetbal Allerlei weer nieuw 
leven in te blazen. Met gepaste trots 
vertellen we dat je voortaan de Voetbal 
Allerlei op de deurmat krijgt. 

Heb je tips, suggesties, leuke content of 
complimenten voor de redactie? Neem 
dan vooral contact met ons op via 
communicatie@svterheijden.nl. 

Wij hopen dat je net zo veel leesplezier 
ervaart als wij hadden bij het maken van 
dit eerste nummer!  

Team  
communicatie 
in de basis

Linda Lips

Wouter  
van Hooydonk

Noortje Mertens

Anke Woolschot

Gezocht:  
gastheer/
gastvrouw
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‘ Vele jaren van  
hoogte- en soms  
ook dieptepunten’

Voor deze eerste editie van het één-tweetje 
in de Voetbal Allerlei spraken we met  
Jan Tempelaars, oud-voorzitter van  
S.V. Terheijden. We vroegen hem om met 
ons terug te blikken op vele jaren van 
voorzitterschap en betrokkenheid bij de 
club. Een periode van overwinningen,  
maar ook verliezen.

Het afscheid van  
Jan vond afgelopen 

december plaats tijdens 
de digitale Algemene 

Ledenvergadering. Niet  
het einde wat we beiden in 

gedachten hadden, en daarom 
grijpen we dit moment aan om 
met Jan in gesprek te gaan. 

Mooi initiatief
Jan: ‘Ik vind het een mooi 
initiatief dat de Voetbal Allerlei 
weer nieuw leven wordt inge-
blazen. Vijftien jaar geleden 
verdween de papieren uitgave 
en werd informatie vooral op 
de website gecommuniceerd. 

De site heeft inmiddels ook 
meerdere updates ondergaan. 
De digitale manier van commu-
niceren is een van de verande-
ringen die ik heb meegemaakt 
in vijfentwintig jaar besturen 
en daarvan ruim tien jaar als 
voorzitter van de club.’ 

Hoogtepunten
Jan: ‘In al die jaren in het bestuur 
heb ik, zoals dat gaat in het 
leven, hoogte- en dieptepunten 
meegemaakt. Sportief gezien 
is er het één en ander veranderd. 
Het eerste team speelde op z’n 
top in de tweede klasse, maar 
is inmiddels alweer een aantal 
jaar actief in de vierde klasse. 
Ook het tweede team pres-
teerde wisselend, maar lijkt 
gelukkig weer de stijgende lijn 
te pakken te hebben. Bij de 
jeugdteams zie je dat het 
succes wisselend is en dat het 
steeds een uitdaging was om 
ervoor te zorgen dat de jeugd 
zo hoog mogelijk speelt.’

Bierdouche
Jan: ‘Verschillende wedstrijden 
zijn me bijgebleven, zowel 
positief als negatief. De degra-
datiewedstrijd van het eerste  
in Drunen werd overtuigend 
gewonnen. Ik herinner me 
vooral nog de bierdouche die 
ik na afloop ontving. Ook de 
kampioen schappen van het  
derde elftal, de bekerfinale  
van de dames en de nodige 
jeugd kampioen schappen zijn 
bij zondere wedstrijden. Net als 
de beslissingswedstrijden op 
ons terrein die we van de 

KNVB mochten organiseren en natuurlijk 
niet te vergeten de bekerfinales met mooie 
feestjes na afloop.’ 

Sovak
Jan: ‘Helaas heb je ook te maken met het 
verlies van leden en vrijwilligers en laat dat 
een diepe indruk achter. De meest verbroe-
derende en integrerende activiteit in al die 
jaren voorzitterschap vond ik de carnavals-
zaterdag, met als hoogtepunt van die dag 
de wedstrijd tussen de selectie en het G-team. 
Al zeker dertig jaar lang hebben we dat 
carnavalsfeestje kunnen organiseren. Maar 
ook de jaarlijkse Bindingsdag en de Mossel 
en Saté-avonden waren geslaagde 
activiteiten.’

Tip
Jan: ‘Mijn tip voor Stephan, de nieuwe voor-
zitter, is: blijf jezelf! Mocht er kritiek zijn, trek 
het je dan niet altijd persoonlijk aan. Je doet 
het samen en vaak ben je alleen de bood-
schapper. Ik hoop, als de pandemie voorbij 
is, als een van de eerste langs de zijlijn te 
staan en iedereen snel te zien voetballen.’ 

Jan Tempelaars

Één-tweetje

Jan, bedankt voor al je inzet en  
we hopen je inderdaad snel weer 
op het voetbalveld te spreken!
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  verslag

Binnen onze vereniging 
worden veel dingen geor-
ganiseerd waarbij voetbal-
plezier steeds centraal staat. 
Een van de vrijwilligers die 
helpt met organiseren is 
Joop van Eck, voorzitter 
Technische Voetbal zaken 
Jeugd en Selectie. Vroeger 
speelde Joop bij NAC, maar 
inmiddels traint hij al vele 
jaren de jeugd. Joop is al  
23 jaar lid bij S.V. Terheijden.

Voor de jeugd zijn de laatste 
tijd toernooitjes, onderlinge 
mixpartijen, bostrainingen en 
bootcamp- en parcours-
trainingen gegeven als 
alternatief voor de afgelaste 
competitie. Doel is dat iedere 
jeugdspeler/speelster zich op 
eigen niveau kan ontwikkelen 
en wie weet net als Joop bij 
NAC Breda gaat voetballen. 
Ook worden er voor de 
trainers bijeen komsten 

georganiseerd om te leren trainen, bijvoor-
beeld Train de trainer. 
 
S.V. Terheijden, dat zijn wij!
Het zorgen voor de jeugd doet Joop natuurlijk 
niet alleen. Hij krijgt hulp van Mario de Peijper, 
Perry Knapen en natuurlijke alle trainers en 
leiders van de jeugd. In de toekomst willen ze 
bezig blijven met het organiseren van toffe 
dingen en ervoor zorgen dat de jeugd in  
een beschermde omgeving met plezier kan 
sporten. 

De jeugd  blijft in beweging

Een vereniging kan niet zonder de steun 
van personen en bedrijven. Gelukkig heeft 
S.V. Terheijden trouwe sponsoren die ervoor 
zorgen dat er letterlijk en figuurlijk aan-
kleding van de club is. Zonder hun hulp 
zouden evenementen en verbouwingen  
niet worden gerealiseerd.

Belangrijk dus om actief contact te 
hebben met de huidige sponsors 

en op zoek te gaan naar nieuwe 
partijen. Maar wie benaderen die 
spon soren? We stellen de sponsor -

c  ommissie graag aan je voor.

Sinds de laatste 
Algemene Ledenver gadering 
bestaat de commissie uit 
Edwin Wirken, Max Lips, 
Henk Hendrickx, Tom 
Dierckx en Sander Woolschot. 
Leden die al langer meedraaien 

binnen onze vereniging 
en er varing hebben in het 

bedrijfsleven. Bovenal een 
enthousiaste groep die graag  
de banden met de sponsors  
wil versterken. 

Wil jij ook sponsor 
worden bij onze 

ver eniging en zichtbaar  
zijn in de regio? Neem dan 
contact op met een van  
de leden (sponsorcommissie 
@svterheijden.nl) en ze leggen 
je graag uit wat de mogelijk-
heden zijn.  

De sponsor-
commissie Edwin Wirken

Henk
Hendrickx

Sander
Woolschot

Tom 
Dierckx

Max 
Lips
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Yfke Frijters 02 Suze Dierckx 13

Langs de velden

Het was een zomerse dag in 2018 bij 
het Puzzelbad toen een aantal meisjes 
keken naar een groepje voetballende 
jongens. Een paar weken later voet-
balden deze meiden zelf in het shirt 
van S.V. Terheijden.

Sommigen hadden al wat voetbal-
ervaring, maar het gros had nog 
amper een bal aangeraakt. Geïnspi-
reerd door de Oranje Leeuwinnen 
stroomden de aanmeldingen binnen 
en ontstond in januari 2019 het 
MO9-team. De meiden speelden 
met veel plezier hun eerste wed-
strijden, ondanks dat de uitslag niet 
altijd gunstig was. Toen ze hun 
eerste doelpunt maakten, werd dat 
gevierd alsof de Champions League 
was gewonnen. Dat de goal ervoor 
zorgde dat het 20-1 in plaats van 

20-0 werd, maakte verder niet uit.  
Het is typerend voor het doorzettings-
vermogen van deze kanjers. 

Het tweede seizoen versterkte Lynn het 
team. Je zag dat ze al een jaar bezig 
waren en het spelletje steeds beter 
kenden. Het eerste jaar lag de focus 
van de leiders Linda Lips en Karlijn 
Aarts vooral op teambuilding, posities 
in het veld en mental coaching. 
Maarten Frijters en Gilbert van Ham 
trainden de enthousiaste club twee 
keer per week. Het zorgde voor een 

super tweede seizoen voor MO9. 
Met Roos in de goal werd het voor 
de tegenstanders onmogelijk om te 
scoren, mede dankzij de keepers-
trainingen van Freek en Niels. Na 
Michael Reiziger is er niet zo’n goeie 
rechtsback geweest als Loïs. Kaelyn 
en Lynn zijn echte alleskunners en 
net zo behendig aan de bal als 
Messi en Ronaldo. Achterin staan ze 
hun mannetje (of eigenlijk vrouwtje) 
à la Jaap Stam. Je komt hier zomaar 
niet langs! De olijke tweeling Yfke 
en Eefje weten elkaar feilloos te 
vinden, net als Frank en Ronald de 
Boer dat destijds deden. Het zorgde 
ervoor dat we dat seizoen alle 
wedstrijden wonnen. 

Geke, Suze, Bibi en Fleur kwamen 
het team versterken en daardoor 
werden we een MO11-team. Mede 
dankzij deze vier meiden wisten we 
ons staande te houden. Ook Sophie 
en Vieve werden aangestoken door 
het voetbalenthousiasme van de 

Dirkje de BeerMO11: meiden met pit! 03

Kaelyn van Tintelen 12Fleur Stadhouders 01

Sohpie van Gool Lynn van Hout

Bibi de Peijper Roos van Bragt

04 06
05 07

Vieve Muller 14

meiden en kwamen het team versterken.  
Ondanks een bizarre start tegen JO11 
hebben ook deze meiden plezier in de 
sport en laten ze zich niet aan de kant 
zetten. 

Helaas spelen ze door corona nu geen 
wedstrijden, maar dat hield Dirkje en 
Marleen niet tegen om toch lid te 
worden en al maanden mee te trainen. 

We hopen dat ze met dit topteam weer 
snel competitiewedstrijden mogen 
spelen en dat ze het plezier in het 
voetbal blijven behouden! 

00
Marleen Minnaard 08

Eefje Frijters 09
Loïs van Ham

Geke de Beer 11
10

Wil jij iets betekenen  
voor de club? Meld je aan!

vrijwilligers@svterheijden.nl
Mail de sponsorcommissie!

sponsorcommissie@svterheijden.nl

Jouw  
logo hier? 

Word 
sponsor!
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van het bestuur

Het nieuwe bestuur is al  
100 dagen actief zonder dat  
er ook maar één officiële 
minuut is gespeeld – en er is 
geen enkele bitterbal gegeten.

Tijdens de ledenvergadering 
werd het nieuwe bestuur gekozen 
en het beleidsplan goedgekeurd. 
Een opstart in een rare tijd zonder 
competitievoetbal. 

Maar gelukkig zijn ondertussen 
de trainingsgoals opnieuw 
geplaatst, waardoor er voor elk 
team meer ruimte is om te 
trainen. Daarnaast zijn alle 
netten van de goals vervangen 
en hebben we de materialen 
geïnventariseerd. Ook is de 
sponsorcommissie druk bezig 
met een nieuw kleding- en 
sponsorplan. 
 
Daarnaast zijn de nodige 
protocollen tegen het licht 
gehouden en opnieuw op-
gesteld. Er zijn stappen gezet 
om de ledenadministratie verder 
te professionaliseren en de 
kantine en keuken worden 
verbouwd. Ook hopen we snel 
de eerste wedstrijd voor Walking 
Football te kunnen organiseren. 
 
Kortom, genoeg nieuwe 
ontwikkelingen buiten het veld, 
maar hopelijk kunnen we snel 
de voetbalschoenen weer 
aantrekken en ook stappen 
zetten op het veld. 

prijsvraag

Zoek de  
10 verschillen
Op onderstaande foto zie je het damesteam 
seizoen 2018-2019. Dit is natuurlijk niet de 
echte teamfoto, maar de dames besloten 
deze foto, bij hoge uitzondering, beschikbaar 
te stellen uit hun geheime fotoarchief. 

Voetballen met een hoge knot is normaal 
een boete, maar voor deze ene keer werd 
een uitzondering gemaakt en daar maakten 
de meiden gretig gebruik van. Het resultaat 
is dit beeld en aansluitend natuurlijk een 
klinkende overwinning op de tegenstander 
en een gezellige derde helft in de kantine.

Maak een foto van de tien omcirkelde  
verschillen en mail ze vóór 1 mei 2021 naar 
prijsvraag@svterheijden.nl en maak kans  
op een S.V. Terheijden-pakket! 

De eerste  
100 dagen
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Naam
Geboortedatum
Woonplaats
Broers/zussen 

Opleiding
Beroep
Partner
Kinderen
Lengte
Gewicht
Positie
Trainers 

Sterk
Zwak
Beste trainer
Favoriete club
Beste voetballer
Mooiste stadion
Mooiste voetbalmoment 
 
 

Vrije tijd
Televisie
Mooiste cd
Beste film
Eten
Drank
Trots op
Hekel aan
Opwindend
Afstotend
Beste eigenschap
Slechtste eigenschap
Voetbalhumor
Kleedkamerhumor 

Prognose S.V. Terheijden 1 

In 2005 verscheen de 
laatste Voetbal Allerlei. 
In deze rubriek blikken 
we terug op een uiting 
van toen. Deze keer 
in de spotlight het 
interview met Edwin 
Wirken. Dezelfde 
vragen leggen we nu 
voor aan zijn zoon 
Jordi Wirken!

Edwin Wirken 
TOEN (1998-1999)

Jordi Wirken 
NU (2021)

Edwin Wirken
28-07-1970
Terheijden (nog steeds)
1 broer, John, ongeveer 2,5 jaar ouder; 
hij schijnt ook te voetballen
HEAO, Bedrijfseconomie
Hypotheekadviseur bij Rabobank Made
Audrey van Vugt
-
1,87 m
88 kg
Achter de spitsen
Wil Roovers (10 jaar lang) en  
Hans Richters (1e jaar)
De dieptepass, inzicht
Sprinten
Wil Roovers
FC Barcelona
Dennis Bergkamp
Nou Camp
Promotiewestrijd voor de 2e klasse 
tegen Steenbergen en daarna meteen 
een weekendje weg met de voetbal 
naar Blankenberghe 
Zaalvoetbal, tennis, snooker/pool, darts
Jiskefet
Black Box - Remix Land
Seven, Silence of the Lambs
Ananas 
Cola, Malibu met ananassap
Mijn ouders
Regen
Grote borsten
Vrouwen met haar onder hun oksels
Eerlijk
Een beetje eigenwijs
Heel erg belangrijk
Het gaat altijd over het onderwerp... 
seks
Periodetitel + promotie via 
nacompetitie

Jordi Wirken
05-08-2000
Terheijden
Famke

Avans Associate Degree Bedrijfskunde
Bijlesdocent op Newman
-
-
1,89 m
89 kg
Centraal achterin of centraal middenveld
Fred Vrolijk en Hans Brouwers

Overzicht en trap binnenkant voet
Snelheid en crosspass
Ronald Koeman
FC Barcelona
Lionel Messi
Nou Camp
Kampioenschap B- en A-jeugd, dit 
hebben we gevierd bij de trainer met 
alle ouders erbij. Supertof!

Darts, koken 
Veronica Inside
House 
Skyfall 
Paella
Affligem Blond 
Behalen schooldiploma’s
Liegen
Mooie glimlach, mooie billen
Roken
Inlevingsvermogen
Besluitvaardigheid
Kantinepraat
Balsem in iemand zijn onderbroek 
smeren
Periodetitel en dan promotie naar  
3e klasse
 

Toen & nu!
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Redactie
Anke Woolschot, Wouter van Hooydonk,  
Noortje Mertens, Stephan van Gurp, Linda Lips
 communicatie@svterheijden.nl

Bezoekadres
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4844 AA Terheijden
 076 593 23 05
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Blijf altijd up-to-date over het reilen 
en zeilen bij S.V. Terheijden. Volg ons  
via onze website, Instagram en Facebook!

svterheijden.nl

instagram.com/s.v.terheijden

facebook.com/svterheijden

S.v. terheijden, dat zijn wij!


