
‘Echt trots op lange serie 
gewonnen wedstrijden’

 p Hugo van Woudenberg met op de achtergrond de ODIK-selectie.

Het duurde uiteindelijk 
39 wedstrijden en toen 
kwam er toch echt een 
einde aan. In de 
allerlaatste wedstrijd 
voor de winterstop 
gingen de korfballers 
van ODIK ten onder in 
een competitiewedstrijd. 
Pernix was te sterk voor 
de Barneveldse formatie.

Jurre Jochemsen

Trainer Hugo van Woudenberg 
is vooral trots als hij terug-
blikt op voorbije tijden. ,,Ik 

ben niet zo van het bijhouden van cijfertjes, 
maar toen ik gewezen werd op die lange 
ongeslagen reeks, was ik echt wel trots op 
het team.”

Van Woudenberg is bezig aan zijn tweede 
seizoen bij ‘zijn cluppie’. En dat levert hem 
heel veel plezier op, maar kost hem ook de 
nodige energie, zo vertelt hij tussen kerst 
en oud & nieuw in een café in Barneveld. 
,,Laat ik inderdaad vooropstellen dat het 
ontzettend leuk is om bij je eigen club de 
hoofdtrainer te mogen zijn. Dat had ik eerlijk 
gezegd ook wel verwacht toen ik hier weer 
terugkwam in 2017. Maar het kost me ook 
heel veel hoor, maar dat leg ik zometeen wel 
even uit.”
ODIK is en blijft zijn korfballiefde. ,,En mijn 
oudste zoon Huub speelt inmiddels ook 
korfbal en dat vind ik natuurlijk heel leuk. 
De jongste, Mees, is meer van het voetbal en 
staat bij SDV Barneveld op de wachtlijst. Het 
is superleuk om zoveel bekenden om je heen 
te hebben bij de club, je kent iedereen heel 
goed, maar dat kan soms dus ook een nadeel 
zijn.”
 
PRIVE Van Woudenberg is een type dat heel 
veel van zijn spelers vraagt, maar ook veel 
van ze weten wil. ,,Ik wil inderdaad weten 

hoe de spelers zich voelen, wat er speelt 
op privégebied, wat ze bezighoudt, noem 
maar op. Daar steek ik inderdaad de nodige 
energie in, zeker ook omdat ik de spelers al 
zo lang en zo goed ken.”
De vergelijking - qua benadering van 
spelers - is er dan al gauw met een bekende 
voetbaltrainer. ,,Ik kijk, luister en lees veel 
naar en over Louis van Gaal inderdaad”, 
kopt de 39-jarige Barnevelder de voorzet in. 
,,Hoe intensief hij met zijn spelers omgaat, ja, 
dat zie ik wel een beetje als een voorbeeld. 
En ja, ik geef toe, ik ben ook wel een beetje 
dominant, haha…”
Door zijn intensieve wijze van trainen en 
coachen, heeft Van Woudenberg, die naar 
eigen zeggen zeer goed samenwerkt met 
assistent Marinus van Ommeren, wel even 
moeten nadenken over al dan niet doorgaan 
bij ODIK 1. Toch hakte hij deze week de 
knoop door; ook volgend seizoen is hij de 
hoofdverantwoordelijke. ,,Maar de spons die 
alles opzuigt, zal ik denk ik toch wel blijven. 
Het is lastig om dat alles te veranderen. Ik 
blijf het gewoon fijn vinden om op mense-
lijk niveau de zaken te blijven aanvliegen. 
Tegelijkertijd vraag ik veel van mijn spelers 
en moeten ze er altijd vol voor gaan. Maar 
toen ik afgelopen weken alles op een rijtje 
had gezet, besloot ik er toch weer vol voor te 
gaan, uiteindelijk geniet ik namelijk ook met 
volle teugen. De waardering vanuit de club, 
streelt mij natuurlijk ook en de klik met de 

spelers is en blijft er.”
Omdat hij de spelers zo goed kent, trekt Van 
Woudenberg bepaalde zaken zich ook wel 
aan. ,,Het ongeluk van Richard Punt, het 
broertje van ODIK 1-speler Gilbert, hakte er 
bij de club, en ook bij mij, heel hard in. Het 
verdriet van Gilbert heeft dan ook invloed 
op mij en op mijn manier van benaderen van 
hem. Gilbert is ook nog eens een vriend van 
mij namelijk.” Wat heet, als Punt in de zomer 
van 2017 zijn terugkeer naar ODIK niet had 
aangekondigd, was ook Van Woudenberg 
niet ingestapt. ,,Dat klopt, omdat ik wel 
kwaliteit in huis wilde hebben. Dat later ook 
Anke Verkerk en Luuk van de Kuilen erbij 
kwamen, was heel mooi meegenomen. Dit 
zijn allemaal steunpilaren in het team.”
 
TWEE TITELS Dit alles leidde vorig seizoen 
tot twee titels. Op het veld - tijdens de nu 
lopende competitie - staan de Barnevelders 
tweede in de eerste klasse, in de zaal, op 
Overgangsklasse-niveau, staat ODIK derde. 
En er was dus de ongeslagen reeks van 39 
wedstrijden. ,,Maar eigenlijk ben ik niet zo’n 
man van de cijfers hoor”, vervolgt de korfbal-
trainer, die in het dagelijks leven adviseur is 
van Zonnepanelen Op Het Dak Barneveld. 
,,Daar ben ik gewoon niet zo mee bezig. Het 
was op zich zonde dat we de veertig net niet 
hadden gehaald, maar ach, wat geeft het. Ik 
ben vooral trots dat we zo ver zijn gekomen, 
dat is uiteindelijk gewoon knap vind ik.” En 
over de verloren wedstrijd tegen Pernix. ,,Ik 
zeg het niet vaak en graag, maar dat kon echt 
met opgeheven hoofd. We zijn ook nooit door 
de ondergrens gezakt.”
Van Woudenberg is vooral blij dat ODIK 1 
niet meer in de tweede klasse bivakkeert. 
,,Dat klinkt misschien arrogant, maar dat 
is gewoon onder ons niveau. Vorig seizoen 
moesten we ons ook vaak op een andere 
manier opladen, omdat we zo makkelijk 
wonnen. Zoveel mogelijk scoren en zo min 
mogelijk fouten maken bijvoorbeeld. Maar 
dat hoef ik de spelers ook haast niet te 
zeggen. Er zijn voldoende haantjes bij die er 
sowieso altijd vol voor gaan. Maar vernede-
ren wilden we onze tegenstanders nooit.”
Zoals gezegd, steekt de hoofdtrainer de 
loftrompet over de Barneveldse club. Dat 
gebeurt ook automatisch als gevraagd wordt 
naar het grote verschil met zijn vorige club 
Sparta Nijkerk. ,,Daar kon ik het allemaal 
wat zakelijker benaderen, omdat ik daar wat 
minder mensen echt persoonlijk ken. Verder 
zijn er niet heel veel verschillen behalve de 
grote inzet van de vele vrijwilligers hier in 
Barneveld. Dat is echt prachtig, hoe ODIK 
dat voor elkaar heeft. Iconen als Jan Evers 
en Henk Jansen, wat die bijvoorbeeld alle-
maal doen, dat is geweldig. Sowieso heeft 
deze club geen gebrek aan mensen die zich 
inzetten.”
De naam Richard Punt is hierboven al 
genoemd. Hoe is het met hem? Hij raakte 
betrokken bij een auto-ongeluk na het kam-
pioensfeest een jaar geleden in de zaal. Van 
Woudenberg: ,,Laat ik zeggen dat het naar 
omstandigheden eigenlijk heel goed gaat. 
Hij zit nog altijd in een revalidatiecentrum 
in Brabant en hij voelt zich gelukkig en blij. 
Maar hij heeft hersenletsel dus helemaal de 
oude gaat hij helaas nooit worden. Toch wil 
ik het positieve benadrukken, ook met Ri-
chard gaat het relatief gewoon heel goed! En 
helemaal mooi is dat hij in januari thuiskomt 
en maandag zijn eerste werkdag heeft.”
 
TOP-DRIE Wat is de doelstelling van Van 
Woudenberg en co.? Volgende week zaterdag 
gaat de competitie verder met de thuiswed-
strijd tegen KCR. ,,In de zaal is de top-drie 
het doel, maar dat was op voorhand niet eens 
realistisch hoor. De titel is wel te hoog gegre-
pen. De Hoofdklasse is een niveau waarop 
ODIK nog nooit heeft gespeeld. We missen 
ook de jeugd en de faciliteiten voor dat ni-
veau. Aan het vermogen hoeft het trouwens 
niet te liggen, dat zit gelukkig wel goed hier. 
Nee, ODIK heeft volgens het beleidsplan de 
officiële doelstelling een stabiele eersteklas-
ser te zijn.” En over zijn eigen ambities: ,,Ik 
blijf gewoon lekker doorgaan en ga in 2019 
voor het hoogste trainersdiploma, KT 4. Als 
er ooit een Korfbal League-club voorbijkomt, 
sla ik die zeker niet bij voorbaat af. Maar een 
blinde droom is dit alles niet hoor. Eerst bij 
ODIK blijven presteren.”
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