
28 mei 2016 
 Sportmarkt 14.00 – 18.00
 Sportverkiezing 18.00 – 19.30
 Sportquiz 19.30 – 21.00
 3 de helft 21.00 – 24.00

hoofdsponsor



Sponsoren Voorwoord
Alles ontstond met een idee. Een idee dat zijn oorsprong 
vond tijdens en na een volleybalwedstrijd van de dochters 
van Hans, Rob en Lammert. Een leuk idee. Een sportief 
idee. Een Woudenbergs idee!

Letterlijk zegt de Dikke van Dale als uitleg voor het woord 
“idee” het volgende: ‘Idee’: meervoud ideeën. Een in de 
geest gevormde voorstelling; een denkbeeld; een mening; 
een inval en een plan.
Als we als organisatie terug denken aan het ontstaan van 
“Woudenberg Sportief” kloppen deze kwalificaties alle-
maal. We wilden een leuk, open, makkelijk toegankelijk 
maar vooral sportief evenement organiseren. Een evene-
ment om alle Woudenbergers, of ze nu al sporten of niet, 
een sportieve dag te bezorgen. Een evenement om alle 
Woudenbergse sportverenigingen een kans te geven om 
zichzelf te presenteren.

Met dat idee in het achterhoofd, napratend in sportcafé De 
Camp over de volleybalwedstrijd van de dochters, sloten 
al snel Jolanda en Arno zich aan bij dit idee, en werd dit 
sportieve idee omgezet in concrete daden. Het enthousi-
asme van “de organisatie” was enorm, en het idee om iets 
sportiefs te gaan organiseren was geboren. “Woudenberg 
Sportief” zag het levenslicht.

In de weken daarna werd razendsnel een professionele 
stichting opgezet, en werd er wekelijks intensief vergaderd. 
Er werden enthousiast sponsoren benaderd, en misschien 
wel het belangrijkste, sportverenigingen werden geënthou-
siasmeerd om mee te doen aan de sportmarkt op 28 mei.

Deze sportmarkt vormt het hart van “Woudenberg Spor-
tief”. Op een leuke, informele maar absoluut sportieve ma-
nier nemen veel Woudenbergse sportverenigingen deel, en 
zullen ze door middel van clinics laten zien wat de mogelijk-

heden zijn van “hun” sport, en zullen de verenigingen een 
poging doen alle Woudenbergers enthousiast te maken om 
ook te gaan sporten.

Na de sportmarkt, zullen rondom het horecaplein op de 
parkeerplaats van De Camp de eerste Woudenbergse 
sportverkiezingen gehouden worden. Vele sporters en 
sportploegen zijn via de site van Woudenberg Sportief aan-
gemeld, en per categorie zijn er 3 sporters en sportteams 
genomineerd. Deze nominaties zijn bepaald door een vak-
kundige jury bestaande uit Judith Ravestein, Ed Verheijen 
en Erik Willaarts.

De eerste editie van Woudenberg Sportief op 28 mei wordt 
na de verkiezing van Sportman, Sportvrouw, Sporttalent 
en sportploeg in het sportcafé van de Camp voortgezet 
met een spannende sportquiz en daarna afgesloten met 
een mooi en gezellig feest in Sportcafé De Camp. Na dit 
evenement hopen wij dat vele Woudenbergers een idee 
hebben gekregen wat alle Woudenbergse sportverenigin-
gen te bieden hebben, en dat nog meer Woudenbergers 
gaan sporten. Want dat sporten, op welk niveau ook goed 
is voor lijf en geest behoeft geen betoog. Sporten zet alles 
in beweging. Sporten maakt fit, maar vooral sporten is leuk, 
ontzettend leuk!

Vele ideeën komen niet verder dan “er even over praten” 
en zijn dan weer verdwenen. Zo niet het idee over Wou-
denberg Sportief. Dit idee is omgezet in een plan, en dit 
plan is omgezet in een evenement. Een sportief evenement 
waarvan wij hopen dat heel veel Woudenbergers er plezier 
aan zullen beleven, en een evenement waarvan wij hopen 
dat er nog lang over nagepraat zal worden.

Iedere traditie kent een “eerste” keer, en het kenmerk van 
een traditie is dat deze zich zal herhalen.
Wij vertrouwen erop dat de eerste Woudenberg Sportief 
een groot succes zal worden, en dat dit het begin is van 
een mooie, maar vooral sportieve traditie in Woudenberg.

Wij wensen iedereen een mooie maar vooral heel sportieve 
28 mei 2016 toe.

Namens Woudenberg Sportief,

Hans Koster
Rob Willaarts
Lammert Wilbrink
Jolanda van Baaren
Arno van Dijk

WOUDENBERG
Stationsweg West 33-35

Tel. 033 286 1281eten   *   drinken   *   vergaderen

Sportcafé De Camp * altijd gezellig
* altijd lekker
* altijd gastvrij



Sportieve Woudenbergers

Wij zitten al ruim 30 jaar in de keuken
branche, dus u mag ons met recht 
keukenkenners noemen. Onze kracht 
zit in ons onafhankelijk advies, wij 
luisteren naar uw wensen en brengen 
dit zo goed mogelijk in kaart om uw 
droomkeuken te realiseren. 
 
Kom naar onze showroom!

Schoolstraat 4
3931 HX Woudenberg
T 033  2862824
keukengalerie@worldonline.nl
www.keukengaleriewoudenberg.com  

NIEUW

Keramisch blad 

Robuust, stoer en  

met karakter!

Pitt cooking 

de nieuwe  

kooksensatie!

Wij zitten al ruim 30 jaar in de keuken-
branche, dus u mag ons met recht 
keukenkenners noemen. Onze kracht 
zit in ons onafhankelijk advies, wij 
luisteren naar uw wensen en brengen 
dit zo goed mogelijk in kaart om uw 
droomkeuken te realiseren.

Kom naar onze showroom!

Schoolstraat 4
3931 HX Woudenberg
T 033 2862824
keukengalerie@worldonline.nl
www.keukengaleriewoudenberg.com

KOM

VRIJBLIJVEND

NAAR ONZE 

SHOWROOM

EN LAAT U

VERRASSEN!

Woudenberg is een sportief dorp en de Woudenberger 
doet relatief veel aan sport.
Dat is mooi, want sporten is van groot belang. Mensen die 
voldoende sporten en bewegen hebben minder kans op 
gezondheidsklachten. Daarnaast is het ontmoeten van an-
dere mensen en het werken aan persoonlijke ontwikkeling 
goed voor alle mensen. Sporten is niet alleen goed voor je, 
maar ook leuk.

Als gemeente stimuleren we het sporten en ontmoeten en 
mogen we in Woudenberg trots zijn op de voorzieningen 
die we hebben. Sportpark De Grift, waar veel buitensport 
plaatsvindt, en De Camp, waar de binnensport centraal 
staat, kent iedereen. Maar ook de vele waterpartijen waar 
gevist kan worden, de wandel- en fietsroutes in ons mooie 
buitengebied, maneges en het Cultuurhuis zijn in onze ge-
meente te vinden en stimuleren om sportief te zijn. Daar-
naast zijn er ook nog vele georganiseerde activiteiten zoals 
klaverjasavonden, schoolgym, etc. en niet te vergeten de 
Florijn Winterloop. Allemaal sportieve activiteiten die soms 
vanzelfsprekend lijken, maar dat zeker niet zijn.

In het najaar ben ik door enkele initiatiefnemers van Wou-
denberg Sportief benaderd met de vraag wat ik van het 
idee vond om een dag in het jaar te houden speciaal voor 
de sport.

Dit om de sport nog meer op de kaart te zetten en om de 
Woudenberger kennis te laten maken met het sportaanbod 
in Woudenberg.
Uiteraard vind ik dit een fantastisch initiatief wat perfect 
aansluit bij het beleid en ambitie die we als gemeente heb-
ben. Een initiatief die we ook graag ondersteunen.
Een dag als deze biedt tevens de mogelijkheid (toekomsti-
ge)sporters, verenigingen en bedrijven elkaar te laten ont-
moeten en aan elkaar te laten zien wat de mogelijkheden 
zijn en hoe belangrijk het is om te sporten.

Gezien het aantal deelnemers aan de sportmarkt, die breed 
is en waar iedereen kan meedoen aan sportclinics, belooft 
het een meer dan geslaagde eerste editie te worden, met 
als hoogtepunt de sportverkiezing.

De genomineerde sporters zijn allemaal enthousiaste Wouden-
bergers die het talent en doorzettingsvermogen hebben om bij 
de top te horen. Sporten doe je allemaal op je eigen niveau en 
naar de mogelijkheden die je hebt, en daarom is het mooi dat de 
genomineerde sporters laten zien waar dat toe kan leiden.

Ik kijk ernaar uit om u op zaterdag 28 mei in en rondom Sport- 
en cultureel centrum De Camp te ontmoeten. Laten we er met 
elkaar een sportieve dag van maken.

Pieter de Kruif
Wethouder Sport 



Deelnemers
1 Manege Groenewoude 
2 Visvereniging Ons genoegen
3 Geeresteingroep
4 Events2be
5 More2Rent
6 SNO, kinderopvang en sport en spel
7 Voetbalvereniging Woudenberg
8 Pannaveld
9 Jumbo
10 Fietsenhandel Hardeman
11 Fysio Fit Centrum De Schans
12 Langlaufclub
13 EHBO
14 De Loungerie
15 Bar
16 Terras
17 Schaatsvereniging
18 Bodyflash
19 Tennisveld
20 Tennisvereniging ’t Schilt
21 Sport en dierenshop Woudenberg
22 Badmintonvereniging Woudenberg
23 Zang en kleur 
24 LaDiDans
25 Bridgeclub Scharuk
26 Damvereniging DAWO

27 Tafeltennisvereniging Smash
28 SWO
29 Keiski
30 Loopgroep Aart Stigter
31 Stempelkaarten en presentje
32 Podium
33 Terras
34 Muntenverkoop en informatietafel
35 Touwtrekvereniging de Valleitrekkers
36 Madventure
37 High level Stepvereniging
38 Volleybalvereniging Woudenberg
39 Kiekjesbus
40 Korfbalvereniging Woudenberg
41 Longa
42 Longa
43 Koersbal
44 Korfbal
45 Volleybal
46 Badminton
47 Squash
48 Tafeltennisvereniging Smash en Team Keller
49 Dans clinics van Bodyflash en Ladi Dans
50 Vogelvereniging Zang en kleur
51 SWO
52 Sportcafé



Bij slecht weer bieden we in De Camp een alternatief  programma aan.



Indeling Clinics

Jury aan het woord
De leden van de jury van Woudenberg Sportief zijn onder 
de indruk. In de eerste plaats van de hoeveelheid Wouden-
bergers die enthousiast, met doorzettingsvermogen en dis-
cipline bezig zijn met hun sport. Ed Verheijen, Erik Willaarts 
en Judith Ravestein vinden het een eer in de gelegenheid te 
worden gesteld van al deze sporters degenen, die zich het 
meeste onderscheiden door hun bijzondere prestaties, in 
de schijnwerper te mogen zetten: In eerste instantie met de 
nominaties die inmiddels bekend zijn gemaakt en op 28 mei 
wanneer de prijswinnaars bekend worden gemaakt. Deze 
sporters fungeren met hun prestaties als inspirator voor de 
jongeren en dat blijkt ook uit de ruim 1.000 stemmen die zijn 
uitgebracht. Sommigen van de sporters waarop is gestemd 
zijn bekend door hun prestaties in Woudenberg. Anderen 
waren voor de juryleden minder bekend of zelfs een com-
plete verrassing. Waarschijnlijk is dat voor de meeste Wou-
denbergers niet anders. De jury is diverse avonden bijeen 
geweest om tot de nominaties te komen. De jury heeft het 
zichzelf ook niet heel makkelijk gemaakt en er voor geko-
zen in de categorie manlijke sporters vier nominaties naar 
voren te schuiven. Nu gaat de tweede stemronde in en kan 
er gestemd worden op de genomineerden. De jury hoopt 

natuurlijk van harte dat er veel mensen de moeite willen 
nemen te stemmen. Wanneer de prestaties worden bestu-
deerd dan ontkom je niet aan een grote bewondering voor 
deze sporters, die toch maar voortkomen uit dit kleine dorp 
Woudenberg. Het zijn “onze” sporters. Vandaar een oproep 
van de jury: breng een stem uit in de vier categorieën!
Ten slotte nog even een paar woorden om de bestuurs-
leden van “Woudenberg Sportief” te bedanken voor hun 
mooie initiatief en al hun werk om dit evenement tot een 
succes te maken. Er wordt alles aan gedaan om op 28 mei 
in en rond De Camp een evenement te laten slagen, waar-
aan heel veel sportorganisaties/verenigingen hun bijdrage 
zullen leveren. Dat kan kinderen, maar ook jongeren en 
volwassenen helpen hun keuze te maken voor een tak van 
sport. Hoe leuk is dat?
Ook daarvan is de jury zich bewust: achter alle sporters 
staan mensen in de schaduw, die heel veel (vrijwilligers)
werk doen om het sporten mogelijk te maken en leuk te 
houden. Ook zij zijn een inspiratie voor anderen!

Nogmaals: stem allemaal en graag tot 28 mei in De Camp!
Erik Willaarts, Ed Verheijen en Judith Ravestein

Vereniging Wat Locatie Duur Tijd(en)
Ons Genoegen Vissen Westerwoud 45 min 14:45, 15:45, 16:45
Smash Tafeltennis Campzaal (48) 30 min 14:45, 15:45, 16:45
Bodyflash  Zumba Poortzaal (49) 30 min 15:15
Bodyflash  SH Bam Poortzaal (49) 30 min 16:15
Schaatsvereniging Skeeleren Buiten (17) 30 min 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Tennisvereniging Tri-tennis Buiten (19) 15 min 14:30, 15:15, 16:00, 17:00
SNO Sport/Spel/Opvang Buiten (6) 45 min 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Badminton Badminton Griftzaal 1 (46) 30 min 14:00, 14:45
LONGA Instuif Griftzaal 3 (42) 30 min 14:00, 14:45, 15:30, 16:15
LONGA Warming Up Griftzaal 3 (42) 15 min 15:15
LONGA Push-Up Challenge Griftzaal 3 (42) 15 min 16:00
Volleybalvereniging Volleybal Griftzaal 1 (45) 60 min 16:45
R.J. Breunesse Zitvolleybal Griftzaal 1 (45) 45 min 15:30
Fysio Fit de Schans Circuit Training Buiten (11) 30 min 14:15, 15:15, 16:15
Loopgroep Stigter Loopclinic JF Kennedylaan 30 min 14:15, 15:15
Geeresteingroep Core Stability Training Buiten (3) 30 min 14:15, 15:15, 16:15, 17:15
Team Keller Boksen Campzaal (48) 30 min 14:45, 15:45, 16:45
High Level  Steppen  30 min 14:45, 15:45, 16:45
Squash Squash Squash (47) 30 min 14:15, 15:15, 16:15
LaDiDans Dansen Poortzaal (49) 15 min 14:45, 15:45
SWO Koersbal Grifthal 2 (43) 30 min 14:00, 16:30, 17:15
SWO Yoga Hschoterzl (51) 30 min 14:30, 16:00
SWO Bewegen Ouderen Hschoterzl (51) 30 min 15:15
Damvereniging Simultaan dammen Buiten (26) 30 min 15:00, 15:45
De Valleitrekkers Touwtrekken Buiten (35) 30 min 14:45, 15:45, 16:45
Voetbal Voetbal  Buiten (8) 30 min 14:15, 15:45, 16:30, 17:15
Voetbal Meiden Clinic Voetbalveld 120 min 14:45

Indeling Demonstraties
Vereniging Wat Locatie Duur Tijd(en)
Bodyflash Streetdance Podium 15 min 14:00
LaDiDans Dansen Podium 15 min 14:15
Freestyler Sjaak Voetbal Podium 15 min 14:30
Bodyflash Zumba Podium 15 min 14:45
Freestyler Sjaak Voetbal Podium 15 min 15:30
Bodyflash  Grit Podium 15 min 15:45
Freestyler Sjaak Voetbal Podium 15 min 16:30
Bodyflash  BodyBalance Podium 15 min 16:45
BodyFlash SH Bam Podium 15 min 17:30
LONGA Springgroep Griftzaal 3 (42) 15 min 14:30
LONGA Springgroep Griftzaal 3 (42) 15 min 16:45
LONGA Turnselectie Griftzaal 3 (42) 15 min 17:00
Volleybal Volleybal Griftzaal 1 (45) 30 min 16:15
Korfbal Podium Griftzaal 2 (44) 30 min 14:45, 15:45
SWO Walking Football Buiten (8) 15 min 15:15

Sportverkiezing van 18.00 - 19.30
De afgelopen periode heeft u kunnen stemmen op 4 ca-
tegorieën: sportman, sportvrouw, sportploeg en sporttalent 
van het jaar. Nu is het aan de jury om haar oordeel te vel-
len. Op 28 mei om 18.00 zal de jury i.s.m gastpresenta-
tor Evert van Bentum van Valleiradio.nl de uitslag bekend 

gaan maken wie de felbegeerde titel in elke categorie in 
ontvangst gaat nemen.  Nog maar 11 nachtjes slapen…….

uiteraard is het mogelijk om tussendoor een hapje te eten



Genomineerden Sportman 2015-2016 
(vanaf  14 jaar)

Genomineerden Sporttalent 2015-2016
(tot 14 jaar)

Zhen Bontan (Golf)Rosanne Reijne (Steppen)Yvonne van der Meer 
(Schoonspringen)

Lars van der Haar (Veldrijden) Robert Jelle Breunesse (Paravolley)

Jeffrey Bakkernes (Sportvissen)

Daniel Moesbergen (Steppen)

Genomineerden Sportvrouw 2015-2016
(vanaf  14 jaar)

Meisjes A1 Volleybal D1 Korfbal

1e Elftal Voetbal

Genomineerden Sportploeg 2015-2016
(alle leeftijden)

Milan Gijsbertsen (Voetbal) Jamie-Lynn van Dijk (Steppen)Sofie Radstaake (Turnen)



Sportquiz 19.30-21.00 en 3de helft vanaf  21.00
Na een actieve en sportieve sportmarkt, en de verkiezingen 
van de Sportman, Sportvrouw, Sporttalent en sportploeg 
van het jaar begint om 19.30 uur in sportcafé De Camp “De 
Woudenbergse Sportquiz”. In twee rondes met vragen over 
alle sporten die in Woudenberg beoefend worden, spelen 
teams van maximaal 3 personen samen om zoveel moge-
lijk punten te verzamelen. De vragen die worden gesteld 
gaan zowel over Woudenbergse sporten als sport in het 
algemeen. 
Op de vragen moet een open antwoord gegeven worden. 
Deze quiz vraagt dus veel van het “sportvermogen” van de 
hersenen van alle deelnemers. 
De presentatie van deze sportieve maar vooral hele leuke 
en gezellige quiz is in handen van Yvonne Kors, en alle 
vragen met de bijhorende filmpjes en uiteraard ook de ant-
woorden zijn door Hans Koster van Woudenberg Sportief 
zelf bedacht en gemaakt. 
Er is in totaal plaats voor 120 deelnemers in het sportcafé, 
dus 40 teams van 3 personen kunnen zich maximaal in-
schrijven. De quiz is voor alle leeftijden, de entree is gratis, 
en er zijn heel veel hele leuke prijzen te winnen. En uiter-
aard ligt er voor alle deelnemers een leuk presentje klaar. 
Alle teams kunnen zich opgeven via info@woudenberg-
sportief.nl of aan de bar van Sportcafé De Camp. Wees er 
dus snel bij want vol is echt vol.

3e Helft
Als rond 21.00 uur de winnaars van de sportquiz bekend 
zijn, starten we met de 3e helft. De 3e helft is een wel be-
kend begrip in de sportwereld. Alle inspanningen zijn ge-
leverd, alle winnaars zijn bekend, maar belangrijker nog, 
iedereen voelt zicht geweldig, want topprestaties zijn ge-
leverd. Tijd om te ontspannen, een glas te drinken en een 
hapje te eten. Gezellig napraten over wat er goed ging, 
wat verbeterd kan worden in de geleverde prestaties, maar 
vooral tijd om terug te kijken op een bijzondere dag. De eer-
ste “Woudenberg Sportief” zit erop. Sportend Woudenberg 
heeft zich van zijn beste en sportiefste kant laten zien.
Vanaf 21.00 uur gaan in sportcafé de Camp alle tafels aan 
de kant, en kan er gedanst worden. Onder de muzikale 
begeleiding van Valleiradio zal zanger Sjors een geweldig 
gastoptreden geven. Samen maken we er nog een prachti-
ge avond van, zodat we met een voldaan gevoel om 24.00 
uur de eerste Woudenberg Sportief kunnen afsluiten. Sport 
en gezelligheid samen hand in hand, samen sportief op 
weg naar de tweede editie van “Woudenberg Sportief” in 
2017.

Stationsweg West 93 - 3931 EL  Woudenberg - T 033 286 1841 - www.tegrotenhuis.com

A U T O B E D R I J F

Bij Autobedrijf Te Grotenhuis ontvangt u bij een 
 nieuwe auto of occasion de ServicePlus Pas. 
Een kaart waarmee u recht heeft op:

l Gratis 24-uurs pechhulp in Europa

l Gratis APK bij onderhoud

l Gratis lampjes vervangen (m.u.v. xenon / led)

l Gratis tussentijds vloeistoffen bijvullen

l Gratis bandenreparatie

l Gratis reparatie van een ster in uw ruit

Kijk, niet betalen voor een stukje service... dát is pas 
sportief! Vraag daarom bij Te Grotenhuis naar de 
ServicePlus Pas en de voorwaarden!

De ServicePlus Pas van Te Grotenhuis:

Dát is pas sportief!

Dit is Autobedrijf Te Grotenhuis:
l Official FIAT dealer l Ruim aanbod occasions 
l Bedrijfswagens l Onderhoud van alle merken  
l Voordelige APK-keuring l Camperonderhoud
l Leasing l Financiering



Waarom nemen wij deel aan 
Woudenberg Sportief  2016?

Een aandeel in elkaar

Rabobank. Trotse sponsor van vele sportverenigingen.

Je maakt er vrienden voor het leven, wordt er aangemoedigd door je coach en iedere

keer weer warm onthaald door de kantinejuffrouw. Binnen verenigingen heeft

iedereen een eigen rol en een impact op het leven van anderen.

Je sportvereniging. Je cluppie.

www.rabobank.nl/gv 

Een sportieve
bodem voor
groei

Een vereniging
vorm je samen

Tafeltennisvereniging Smash 
Tot het najaar 2015 was de vereniging gehuisvest 
in de oude gymzaal aan de Schoolstraat. Nu wij 
verhuisd zijn naar de Campzaal in Sport- en Cul-
tureelcentrum De Camp worden we al wat meer 
zichtbaar voor de Woudenbergse bevolking. We 
hopen door deelname aan Woudenberg Sportief 
dat wij nog meer mensen kennis kunnen laten ma-
ken met de hele leuke sport die tafeltennis is. Het 
is een sport die beoefend kan worden door jong 
en oud (8 – 88 jaar) en nauwelijks blessures kent. 
We hebben een gediplomeerde jeugdtrainer, een 
recreatieafdeling en een competitieafdeling. En 
ook voor 55 plussers is er de mogelijkheid om een 
balletje te slaan. 

Fysio Fit de Schans Fysio-Fit 
De Schans vindt bewegen onder professionele be-
geleiding belangrijk. Wij bieden onder andere fit-
ness, personal coaching, groepstrainingen en zelfs 
aerobics aan! Komt u ook langs op onze stand? 
Met gratis clinics, fitnesstesten en natuurlijk een 
mooie kortingsactie!

Volleybalvereniging 
Het evenement Woudenberg Sportief past prachtig 
in de visie van onze vereniging: actief, sportief en 
betrokken en dit binnen de Woudenbergse samen-
leving. Iedereen kent de sport Volleybal en velen 
hebben wel op het strand of op de camping een 
balletje geslagen. Wij bieden binnen Woudenberg 
de mogelijkheden om deze mooie en populaire 
sport te beoefenen. Van en voor jeugd en senio-
ren. Met het samen brengen van het sportaanbod 
kunnen Woudenbergers een kijkje in de keuken 
nemen van de desbetreffende sport. Kortom een 
geweldig initiatief wat wij als Volleybalvereniging 
waarderen en waar wij graag aan meewerken.

Badmintonvereniging 
De badmintonvereniging wil tijdens de manifes-
tatie “Woudenberg sportief” graag laten zien dat 
badmintonnen een sport is voor alle leeftijden en 
voor elk niveau. Dat er met plezier gespeeld kan 
worden, zowel in competitieverband als recreatief. 

Daarbij is de badmintonsport een binnensport en 
daarmee dus niet afhankelijk van de weersomstan-
digheden. 

Korfbalvereniging Woudenberg 
Bij het organiseren van zo’n mooi sportief evene-
ment mag onze vereniging natuurlijk niet ontbre-
ken. Wij zijn een bekende en mooie club binnen 
Woudenberg maar ook daarbuiten. Wij hopen dat 
er veel kinderen kennis komen maken met onze 
vereniging via het korfschieten, en dat met het ge-
ven van de clinic in de sporthal iedereen een goed 
beeld krijgt van onze veelzijdige sport. Iedereen is 
van harte welkom bij de Korfbalvereniging Wou-
denberg.

Team Keller 
Boksen is een ingewikkelde sport is die een groot 
beroep doet op je conditie, concentratie en vermo-
gen tot coördinatie. Boksen is een sport van discipli-
ne en afspraken. De regels zijn duidelijk en streng. 
Waar en hoe geslagen mag worden is nauwgezet 
bepaald. Houd je je daar niet aan dan diskwalifi-
ceer je jezelf. In het boksen zelf is geen plek voor 
agressie of boosheid. Juist omdat het een moeilijke 
sport is moet je je kop erbij houden. Daarmee is 
het een prima sport om zelfbeheersing en respect 
te leren. Boksen is ook prima geschikt om ambi-
dextrie (evenwaardige links- en rechtshandigheid) 
en reactiesnelheid te ontwikkelen, maar ook om de 
fight-component in het flight- or- fightmechanisme 
te vergroten. Heb jij lef? Kom dan ook boksen!

SNO (Sportieve Naschoolse Opvang|) 
De sportbuurtcoaches van SNO werken al twee 
jaar samen met de sportverenigingen, scholen, 
jeugd en ouderen in Woudenberg om zo te zorgen 
voor meer verbondenheid. De sportieve naschool-
se opvang biedt van 14.00 tot 17.00 uur in samen-
werking met de sportbuurtcoaches een aantal klei-
nere sport- en spelactiviteiten aan. Tevens kunt u 
uw kind(eren) ook tijdens Woudenberg sportief on-
derbrengen bij het SNO-team en de sportbuurtcoa-
ches. Heeft u zelf dus geen tijd, maar uw kind(e-
ren) wel, u bent bij SNO aan het goede adres.  



Aanmelden kan alleen op de dag zelf, door middel 
het aanmeldingsformulier bij de SNO stand.

Stepteam High Level 
Sportief op ieder niveau zijn wij de leverancier van 
meerdere Nederlands kampioenen. Toonaange-
vend in de Nederlandse stepcompetitie vertegen-
woordigen wij Woudenberg als de beste en één van 
de grootste stepverenigingen van Nederland. Er is 
geen club in Woudenberg die betere resultaten be-
haald. Als kleine sportvereniging hebben we alles 
in huis. Het is erg gezellig om met de tourclub in de 
omgeving heerlijk ontspannen te genieten van de 
omgeving. Met onze fanatieke kids lekker oefenen 
met de step wie het hardste kan steppen. Steppen 
is erg goed voor de conditie en het lichaam. Kort-
om, tijdens onze clinics nodigen wij u van harte uit 
om een rondje mee te gaan steppen om te beleven 
wat we doen. Kom…. op de step!

Tennisvereniging ’t Schilt 
TV ‘t Schilt is 365 dagen per jaar open en staat voor 
gezelligheid en sportiviteit! Je kunt individueel en in 
teamverband tennissen, en leeftijd is onbelangrijk: 
of je nu 5 of 85 bent, tennissen kan altijd! Lessen 
bij onze actieve trainer, toernooien en competitie 
spelen in dames-, heren- of mixteams, of gewoon 
een balletje slaan met je vrienden, alles is mogelijk! 
Kom langs en MAAK KENNIS MET TENNIS. 

Gymnastiekvereniging LONGA 
Gymnastiekvereniging LONGA is opgericht in 
1930. Daarmee is het een van de oudste vereni-
gingen van Woudenberg. LONGA verzorgt gym-
nastiek- en turnlessen aan voor elk niveau, van fit-
gym dames tot selectieturnen op nationaal niveau 
en van kaboutergym voor peuters tot jongensgym. 
Deze lessen worden verzorgd door enthousiaste, 
gediplomeerde trainers die al jaren verbonden zijn 
aan onze vereniging. Mocht u het leuk vinden om 
een proefles mee te trainen dan bent u van harte 
welkom op onze trainingslocatie in Sport- en Cultu-
reel Centrum de Camp. 

Schaatsvereniging Woudenberg 
Op 8 januari 1987 is Schaatsvereniging Wouden-
berg (SVW) door enthousiaste schaatsliefhebbers 
uit Woudenberg opgericht. SVW heeft zich in de 
afgelopen 30 jaar ontwikkeld tot een vooraan-

staande vereniging in de regio Woudenberg. We 
zijn altijd in beweging, van zomertrainingen aan 
het Henschotermeer ter voorbereiding op het win-
terseizoen, maar ook skeeler en fiets trainingen in 
de zomer. Schaatstraining op de kunstijsbaan op 
“de Vechtsebanen” in Utrecht en het organiseren 
van wedstrijden op deze kunstijsbaan.  SVW is een 
bruisende en gezellige vereniging op wedstrijd-, re-
creatie- en jeugdgebied.

Hengelsportvereniging Ons Genoegen 
In onze kraam bij de Camp zullen er diverse soor-
ten zoetwatervissen te bewonderen zijn. Ook kan 
de jeugd hier het ingooien met een werphengel be-
oefenen door te proberen om vanaf een afstandje 
het aas in een emmer te werpen. Vanaf de Camp 
rijdt er ook een pendeldienst naar de Westerwoud-
vijver waar de hele middag visclinics worden gege-
ven voor jong en oud over het witvissen, het kar-
pervissen en het roofvissen. Ook Marco Kraal van 
van het televisie programma VisTV zal tijdens de 
clinics aanwezig zijn. De vrijwilligers van HSV Ons 
Genoegen zien jullie graag op 28 mei, en denk er 
aan: Niet gevist is nooit gevangen.

Loopgroep Aart Stigter 
Hardlopen is een van de meest laagdrempelige 
sporten die er is. Iedereen kan hardlopen. Ook als 
je weinig conditie hebt is het mogelijk om in relatief 
korte tijd vooruitgang te boeken. Al jaren is de loop-
groep Aart Stigter actief in Woudenberg en organi-
seert zij hardloopcursussen in voorbereiding op de 
bekende Florijn Winterloop. Ook verzorgt het hard-
loopcentrum wekelijks op dinsdagavond hardloop-
training vanaf de Voetbalvereniging Woudenberg. 

Geeresteingroep 
Al jaren is de “Geeresteingroep”een begrip in Wou-
denberg voor zowel sporters als niet sporters. Da-
gelijks zijn wij bezig met gezondheid, en bewegen 
is daar een essentieel onderdeel van! Of je nu jong 
of oud bent, gezondheidsklachten of een (sport-)
blessure hebt, wilt kunnen blijven bewegen tijdens 
zwangerschap of gewoon lekker wilt sporten; je 
kunt bij ons terecht.

Vogelvereniging Zang en Kleur 
Vogelvereniging Zang & Kleur is een vereniging 
van vogelvrienden met vogels. Onze vereniging, 

die al bestaat sinds 1962, is inmiddels uitgegroeid 
tot een bloeiende maar vooral gezellige vereniging. 
Het sportieve element van onze vereniging ken-
merkt zich door de vogels die we kweken zo dicht 
mogelijk bij de standaard eisen van de Nederlands 
Bond van Vogelliefhebbers te kweken.

Damvereniging DAWO 
Damvereniging DAWO is opgericht in 1956 en is 
dit jaar dus 60 jaar jong. Op dinsdagavond wordt er 
gespeeld in het clubhuis van de Buurtvereniging `t 
Spoor. DAWO zet zich ook in op de scholen, door 
jaarlijks het schooldam-toernooi te organiseren. 
Naast een sneldamkampioenschap en vriend-
schappelijke wedstrijden, heeft men één keer per 
jaar het Heuvelrugtoernooi samen met Amerongen 
en Austerlitz. Dammen is goed voor je denkvermo-
gen en deze denksport heeft ontzettend veel varia-
ties, want geen één partij is hetzelfde. 

SWO Woudenberg 
Stichting Welzijn Ouderen richt zich op het aanbie-
den van activiteiten voor senioren in Woudenberg. 
Op het gebied van beweging zijn dat: koersbal, 
gymnastiek voor ouderen, badminton, volksdan-
sen, sjoelen, zwemmen, volleybal en Nordic Wal-
king. Sociaal contact en gezelligheid staat bij SWO 
hoog in het vaandel. Op zaterdag 28 mei kunt u 
kennismaken met aan aantal van onze activiteiten. 

Bodyflash 
Bodyflash is al meer dan 30 jaar een begrip in 
Woudenberg. Wij bieden meer dan alleen fitness. 
Bij ons krijg je persoonlijke begeleiding van gedi-
plomeerde en ervaren instructeurs die voor jou een 
persoonlijk schema maken, zodat jij de beste resul-
taten kan behalen. Train je liever in groepsverband, 
ook dat is mogelijk bij Bodyflash. Kom eens langs 
voor een proefles zodat je het zelf kan ervaren. 
Bodyflash biedt een sportief samenzijn voor elke 
leeftijd en dat laten wij natuurlijk laten zien tijdens 
Woudenberg sportief op 28 mei. 

Squash 
Squash is fysiek één van de meest intensieve 
sporten. Het is een sport waarbij veel kort sprint-
werk wordt gevraagd. Een grote variatie aan ge-
slagen ballen maakt de sport heel divers en ook 
aantrekkelijk om te zien. Tijdens de winterperiode, 

als veel buitensporten min of meer stil liggen, kan 
squash een zeer aantrekkelijk alternatief zijn om je 
conditie op peil te houden of zelfs op te schroeven. 
Komt u ook gerust eens kijken bij onze 4 banen in 
De Camp en maak kennis met onze mooie sport.

Voetbalvereniging Woudenberg 
Binnen de gemeente Woudenberg is voetbalver-
eniging Woudenberg een prachtige club met een 
kleine 1000 leden (inclusief ruim 250 vrijwilligers). 
De voetbalvereniging Woudenberg zal in de mid-
dag actief deelnemen aan de sportmarkt en als 
klap op de vuurpijl is het vlaggenschip van de voet-
balvereniging Woudenberg, het eerste elftal, geno-
mineerd voor de Sportploeg van het jaar. Laten we 
als bevolking zien waartoe we in staat zijn en er 
een leuke, maar bovenal sportieve dag van maken! 

LaDiDans 
La Di Dans is een bijzondere Dans- en Balletschool 
in Woudenberg. Wij bieden een breed scala aan 
mogelijke dansvormen aan voor jong en oud. Kin-
deren en jongeren kunnen terecht bij onze lessen: 
La Di Dansles, Urban & Ballet en volwassenen bij 
onze les: Dans- en Conditie. Er is dus voor één 
ieder wat wils! Lijkt het je leuk om te komen dan-
sen bij ons, maar weet je nog niet zo goed welke 
les bij jou past? Kom dan gerust een keertje langs 
voor een proefles! Want iedereen is bij ons altijd 
welkom.

Touwtrekvereniging De Valleitrekkers 
Touwtrekken is een teamkrachtsport, waarbij op 
unieke wijze krachtsport en teamgeest gecombi-
neerd worden. Twee teams van 8 personen, opge-
steld aan weerszijden van een 36 meter lang touw, 
die hun kracht als één team overbrengen om hun 
tegenstander over een afstand van vier meter weg 
te trekken. Touwtrekvereniging De Valleitrekkers is 
opgericht in 1985. De Valleitrekkers is een vereni-
ging die outdoor-wedstrijden bezoekt. Zowel in de 
winter als in de zomer worden competities georga-
niseerd waaraan wij meedoen. Het hele jaar door 
wordt er getraind op maandag- en donderdag-
avond. Nieuwsgierig geworden? Kom op 28 mei 
langs bij onze kraam tijdens Woudenberg Sportief 
en wij zullen je (fysiek) kennis laten maken met de 
touwtreksport. 
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Ook je woning 
verkopen? 
Maak snel een afspraak met Marcel Donker 

of Erwin Geijtenbeek, aantoonbaar de beste 

verkoopcijfers:  95 woningen verkocht 

in het 1e kwartaal 2016!

Wil je op de hoogte blijven van 

de nieuwbouwontwikkeling? 

Schrijf je dan vrijblijvend in!
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