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In memoriam Henk de Graaff       
 

Op 17 augustus is, voor ons geheel onverwacht, Henk de Graaff overleden. 

Jarenlang was Henk lid van onze vereniging. Een fervent supporter van Almkerk 1. 

Altijd gekleed in de Almkerk-clubkleuren. Naast Ajax was Almkerk zijn club, zijn leven. 

Meestal was Henk al vroeg op de club. Kwam dan even naar de bestuurskamer om te zeggen dat hij er was en een 

bakkie doen.  Namens de voetbalvereniging zijn Arie en Adriaan Verwoerdt op condoleance bezoek geweest. We 

hebben Henk Romijn gevraagd om ons wat meer over het leven van Henk te vertellen. 

 

Wie was Henk en wat deed hij? 

Henk was de jongste uit een gezin van drie. Opgegroeid aan de Korn in Almkerk en later met zijn ouders verhuisd 

naar de Ster. Na het overlijden van zijn ouders is Henk tot 2009 in de Ster blijven wonen. In 2009 bleek Henk niet 

meer voor zichzelf te kunnen zorgen en is hij verhuisd naar Prisma Woonbegeleiding in Wijk en Aalburg. Hier was 

Henk zeer op zijn gemak en werd alles voor hem geregeld. Henk bracht zijn dag door met kleine huishoudelijke 

klusjes, zoals de aardappels schillen en het vuil en het papier van de bewoners naar de containers brengen. Twee 

dagen in de week ging Henk naar bezigheidstherapie. Zijn hobby’s waren leg- en kruiswoordpuzzels, dammen en 

Mens-erger-je-niet spelen. Teletekst kijken voor alle mogelijke uitslagen. Alle standen van de regioclubs werden 

genoteerd. Henk wist alle uitslagen, soms nog weken later, moeiteloos te vertellen. Maar zijn grote voetbalpassie 

was Ajax. Alles in zijn appartement straalde Ajax uit. Van vlag aan de muur tot dekbedovertrek! De zaterdag was 

voor een ritje Almkerk met de deeltaxi.  Eerst langs de familie of een oude bekende, dan, rond half één, door naar 

het voetbalveld. Was Henk verhinderd om te komen, dan werd er ’s avonds naar de familie gebeld wat het eerste 

had gedaan en hoe ze hadden gespeeld. 

 
 
Jan-Geert Roubos onverwacht overleden 

Het onverwacht overlijden, op 8 september jl., van Jan-Geert Roubos kwam als een schok in de Almkerkse 

gemeenschap binnen. En dus ook in onze vereniging. Jan-Geert was een mensen-mens. Sympathiek en geliefd bij 

velen. Geen lid meer van onze vereniging maar wel een regelmatige bezoeker van ons clubhuis. Hij volgde de 

verrichtingen van zijn zonen en deelde graag met anderen zijn passie voor het wielrennen. Wij wensen de familie en 

in het bijzonder Lex en Huub sterkte en goede moed om door te gaan in het leven op een manier zoals Jan-Geert dan 

voor ogen had. 

 

 

Bestuur vv Almkerk / Henk Romijn 
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Informatie vereniging  

Samenstelling Bestuur 

Voorzitter Gerbe Manschot  06-13360234 

2e voorzitter Gerrit van Drunen 0183-409266 06-22496760 

Secretaris Algemeen Adriaan Verwoerdt 0183-302828 06-20412275 

Penningmeester Nico Kostense   

Wedstrijdsecr. Senioren Arie Verwoerdt 0183-402535 06-12095101 

P.R. / Activiteiten Hannie Vink 0183-405775 06-16445441 

Terreinen Henk Mijdam 0162-461750 06-20555092 

Jeugd Algemeen Arjan Kant 0183-403827 06-23794822 

Wedstrijdsecr. Jeugd C. Kant   

Gebouwen Kees Verwoerdt 0183-402835 06-22687759 

Materialen Bert Keller 0183-403250 06-14508975 

Kantine Vacant   

Dames Algemeen Nienke van der Meijden 06-44193598  

 Lisa Verwoerdt 06-12258066  

Activiteiten Rutger Versteeg 06-57889371  

 Nienke van der Meijden 06-44193598  

 Lisa Verwoerdt 06-12258066  

    

Technische Commissie 

TC Voorzitter/ Financiën Theo van der Stelt 0183-403977 06-81612086 

TC Spelerszaken Vacant   

TC Jeugd Gert Hofstede 0183-443650 06-37154631 

TC Algemeen Marti Kant 0416-392483 06-22805973 

TC Algemeen Laurens van Wijk  06-21932496 

    

Algemene Gegevens 

Adres v.v. Almkerk Sportlaan 1 4286 ES Almkerk 0183-401802 

Secretariaat Algemeen Vierspan 2 4286 GN Almkerk 0183-302828 

06-20412275 

Wedstrijdsecr. Senioren Prov. Weg Zuid 46 4286 LM Almkerk 0183-402535 

06-12095101 

Wedstrijdsecr. Jeugd Sportlaan 10 4286 ET Almkerk 0183-403505 

Jeugdcoördinator  Hans Kant Antonialaan 28 4286 CW Almkerk 06-13571453 

Pupillencoördinators  Arjan Kant 0183-403827  

 René van Haaften 0183-405882  

Coördinator meisjesvoetbal Esther Eckhardt   

Website v.v. Almkerk www.vvalmkerk.nl   

E-mailadres website  a.verwoerdt@kpnplanet.nl    

E-mailadres vv Almkerk vv.almkerk@kpnmail.nl    

Bank Rabobank Almkerk NL51 RABO 0301504431  

Bank Sponsorcommissie Tnm J.W. van Drunen NL71 RABO 0113821875 0183-402737 

    

Clubblad ‘Noar Vurre’ 

Redactie Prov. weg Zuid 46 4286 LM Almkerk  

Copy Postbus bij clubbladen in kantine of via e-mail hieronder 

Redacteuren Arie Verwoerdt arie.verwoerdt@xs4all.nl  0183-402535 

 Adriaan Verwoerdt a.verwoerdt@kpnplanet.nl  0183-302828 

 Amber Geerts ambergeerts@hotmail.com 06-23049055 

mailto:arie.verwoerdt@xs4all.nl
mailto:a.verwoerdt@kpnplanet.nl
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Begeleiding diverse elftallen V.V. Almkerk  

Team  Trainer(s) Telefoon Leider(s) Telefoon 

1e John Vink 06-50286756 Stefan Wildhagen 06-15038875 

  Edwin de Leeuw 06-27053498     

2e Ger Klop 06-19752956 Jacco Pellekaan 06-27587240 

      Peter van Drunen 06-13142103 

3e     Arjan Verwoerdt 06-52450176 

4e     Jan Keller 06-40239821 

      Martijn v.d. Pluijm 06-12632436 

5e     Charles Geerts 06-83533205 

      Ronald Raams 06-53389363 

      Marco Verhulst 06-55857494 

6e     Huib v.d. Heuvel 06-53142783 

      Arie Verwoerdt 06-12095101 

VR1 Ewald vd Burg (wo) 06-17654559 Arie v.d. Stelt 0183-403024 

  Hans Kant (ma) 06-13571453     

JO19-1(A1) Peter van Dalen 0183-403386 Arie Schreuders 06-11561739 

  Jeroen Neeleman 06-22892399     

  Bas Pruijsen 06-52736816     

JO17-1(B1) Thomas Blankers 06-30619937 Harrie de Peuter 06-53840001 

  John Kant 06-53657187     

JO17-2(B2) Hans Kant 06-13571453     

MO17-1(MB1) Gaby de Bont 06-23624956 Cees Verlee   

JO15-1 (C1) John de Jong   Judith Leemans 06-43021818 

  Kees v Loon       

JO15-2 (C2) Remon Hofstede 06-29292950 Gert Hofstede 06-37154631 

JO13-1 (D1) Ben Verwoerdt   Jacco van Vuuren   

  Hans Kant 06-13571453     

MO13-1 (MD1) Altena comb   Talita van Dalen   

JO11-1 (E1) Jan Willem v Gils 0183-402098 Arda v Gils 06-23394960 

  Jeroen Kroon       

  Peter Kant       

JO11-2 (E2) Arjan Kant a.i. 06-23794800 Cees de Rade   

JO11-3 (E3) Teunis Pruijssen 06-12258066 Dave van de Westen 06-31645046 

MO11-1 (ME1) Hannah de Graaf   Dick van den Heuvel 06-46062742 

  Lisa Verwoerdt 06-12258066 

 

  

JO9-1 (F1) Peter Neeleman 06-43491500 Henri Colijn 06-46144031 

  René van Haaften 06-20735422     

JO9-2 (F2) Harm van Wijk 06-50274192 Hugo van der Meijden 06-51451629 

JO9-3 (F3) Arjan Burghout 06-27013827 Dick Burghout 06-22947682 

  Pieter Verhagen 06-53942350     

JO7-1 (MP1) Henry Schaap 06-20735406 Henri Colijn 06-46144031 
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JO7-2 (MP2 Jacco Pellekaan 06-27587240 Menno van der Vliet 06-21214095 
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Van de Redactie    

Het lijkt altijd lang wachten na het laatste nummer van het vorige seizoen, uitgekomen in juli. Daarnaast is om 

allerlei redenen de productie van het oktober nummer ook nog vertraagd. We zitten ook iets later dan gebruikelijk, 

normaal komen we medio oktober uit, dit keer was dat net niet haalbaar. Wat we wel kunnen vertellen is dat we 

met Amber Geerts opvolging hebben voor Erik van Wijk. Misschien dat dit in de toekomst ook weer een beetje een 

andere stijl gaat betekenen. Verder is dit misschien we het laatste clubblad wat met de huidige “duplicator” wordt 

gedraaid. De huidige manier van werken is aardig arbeidsintensief. Eerst alles op beide zijden afdraaien, daarna, als 

de inkt redelijk gedroogd is het rapen(sorteren) dan stapels bij elkaar rapen, kaften er voor en achter bij doen en 

nieten. Vervolgens nog een etiket er op en klaar is Kees, na ca 3 dagen. Met de nieuwe machine, die wel iets minder 

snel zijn afdrukken kan maken, kan daarentegen wel het hele clubblad in elkaar zetten i.e. afdrukken, vouwen en 

nieten (zelfs ook nog gedeeltelijk in kleur). Het enige wat we bij deze nieuwe machine moeten doen is van tijd tot tijd 

een stapel papier in de machine leggen.  

Ondanks het late(re) uitkomen noemen we het 

toch maar het oktober nummer. In dit blad 

staat de voorlopige agenda voor de 

ledenvergadering. Gezien de agenda punten 

een aanrader voor iedereen om te komen. Ook 

een groot stuk over de terreinen. Gezien het 

vele werk wat er deze zomer is geweest voor 

de vrijwilligers mogen de terreinen ook best 

uitgebreide aandacht krijgen. Zoals te zien zijn 

we weer begonnen met een IM, dit keer voor 

Henk de Graaff. Henk was nog steeds lid van 

onze vereniging. Er is ook aandacht 

geschonken aan het overlijden van 2 oud 

clubleden te weten Jan Geert Roubos en Jan 

Pruijssen. Op dit moment is kunstgras, met 

name het infill materiaal, een hot item. Er staan enkele stukjes in over kunstgras. Mogelijk kunnen we in het 

komende decembernummer iets meer informatie verschaffen als het onderzoek van RIVM is afgerond. Wat wel is 

geplaatst is een stuk over de plannen om bij vv Almkerk een kledingfonds te implementeren. Ongetwijfeld volgt daar 

later nog meer informatie over. Zodra het helemaal is opgezet zal het daarbij behorende reglement op de website 

worden geplaatst. We hebben zoals we bijna altijd plaatsen ook weer de tussen standen. Het zijn tussenstanden van 

20 oktober. Als het clubblad snel klaar en bezorgd is zijn ze actueel, anders wat minder actueel. Ook staat er weer de 

gebruikelijke puzzel in. We weten dat niet ieder lid het clubblad helemaal van A tot Z leest. Aan de andere kant is het 

soms dan wel zo dat je belangrijke informatie kan missen. Het verlopen van een spelerspas kan daar een voorbeeld 

van zijn. Veel leesplezier gewenst in ieder geval. Kopij voor het decembernummer inleveren uiterlijk 4 december. 

Kopij sturen naar de genoemde emailadressen of gewoon afgeven aan één van de redactieleden. Kan vanaf nu dus 

ook aan Amber.  

 

 

Van het Wedstrijdsecretariaat  
Senioren heren 

Na uitvoerig overleg met de senioren leiders van het 3e t/m. het 6e zijn we dit seizoen met 6 senioren heren teams 
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van start gegaan. 

Op papier spelers genoeg, de praktijk ziet er heel anders uit. De selectie van het 2e is van begin af aan te krap. Er is 

hoop dat er vanaf het 1e wekelijks terug komen naar het 2e. In het begin van de competitie was dit zeker niet het 

geval. Toen moest er geput worden uit het 3e en de JO19-1 jeugd om met voldoende spelers te kunnen starten. Om 

niet telkens dezelfde spelers uit het 3e te moeten inzetten is er een poule gemaakt van alle spelers die min of meer 

de capaciteit hebben om per tourbeurt het 2e aan te vullen. Deze spelers komen uit de JO19-1, het 3e, 4e en 5e. De 

betreffende spelers zijn allemaal persoonlijk benaderd en hebben toegezegd hieraan mee te willen werken.  

 

Na de eerste wedstrijden op deze manier ingevuld te hebben is intussen de A selectie redelijk terug op sterkte en 

kunnen er de laatste wedstrijden ook telkens tussen de 1 en de 3 spelers van het 1e aansluiten bij 2. Ook het 3e heeft 

een krappe selectie en voor de rest zijn er in enkele teams langdurige blessures zodat er ook over de gehele linie 

spelers die er normaal bijna altijd zijn ontbreken. Dus ondanks het grote aantal spelers op papier is het elke week 

puzzelen om alle teams ingevuld te krijgen. Er zijn helaas ook spelers die maar een paar keer komen opdagen, er zijn 

er die om half elf afzeggen als net alles ingevuld is en een speler die al een paar keer een half uur van te voren heeft 

afgezegd, daar wordt Sinterklaas niet vrolijk van. Een waardeloze mentaliteit van deze betreffende speler. Gelukkig 

(eigenlijk is het jammer want nu worden er minder wedstrijden gespeeld) zijn er in de competitie van het 3e al 2 

teams terug getrokken. Dat betekent 4 extra vrije zaterdagen voor het 3e. 4 zaterdagen dat dus met de spelers van 

het 3e andere teams kunnen worden aangevuld. Ook bij de JO19-1 is een team minder dus ook de JO19-1 is 2 extra 

zaterdagen vrij. Helaas voor ons is het vragen van een baaldag in ons nadeel veranderd. Konden we er eerst 2 per 

team per seizoen aanvragen, dat is terug gedraaid naar 1 per team per seizoen. We zien ook wel dat er bij andere 

verenigingen ook min of meer dezelfde problemen spelen. We zijn met dit schrijven in de laatste week van oktober 

beland. Nog een 6-tal wedstrijden zien in te vullen en dan zijn we bij de winterstop beland.  

 

Heren, jongens, zeg niet zo gemakkelijk af, je hebt geen idee hoe frustrerend dit voor de leiders is. Donderdagavond 

bellen, vrijdagavond opnieuw aan de gang en veelal op zaterdag nog schuiven. Ik weet dat er tegenwoordig veel 

andere dingen te doen zijn op zaterdag. Maar wat ik al meer gezegd heb, je hoeft maar 22 van de 52 zaterdagen te 

voetballen dus je hebt nog 30 zaterdagen over om andere zaken te doen. Er moet zo nu en dan gewerkt worden, het 

geld is zeker welkom, de vrouw werkt op zaterdag, de kinderen moeten worden opgevangen, verjaardagen, 

sinterklaasmiddag enz. allemaal belangrijk. Maar misschien willen opa en oma wel een keer oppassen zodat jij kunt 

gaan voetballen, deden we vroeger ook? Je bent lid van een vereniging en je hebt jezelf opgegeven als spelend lid. 

Dan heb je ook verplichtingen en niet alleen aan de vereniging maar ook aan je leider en je mede spelers. Laat ze 

niet in de kou staan. Als je zelf een keer mee speelt vind je het ook niet leuk om met 10 of maar net 11 man op pad 

te moeten. Keer op keer verliezen is dan het resultaat, ook de spelvreugde gaat eruit. Dus kom op mannen, laat zien 

dat het bij VV Almkerk ook anders kan, haal de frustraties weg bij onze leiders en maak er met zijn allen nog een 

mooi seizoen van.  

 

 

De samenwerking tussen de leiders (trainers) van het 2e t/m. het 6e en de JO19-1 is optimaal. Er wordt op maandag 

al rond geappt of er mogelijk problemen zijn, er wordt al vroeg gepolst wat de bezetting voor zaterdag is. Moeten 

we voor een team een baaldag voor dinsdag 12 uur aanvragen of gaat het lukken. Het zou niet nodig hoeven te zijn 

als iedereen zijn uiterste best zou doen om er te zijn. 

 

In elk geval dank aan de jongens die met een ander team mee willen met in het bijzonder ook de jongens van de 

JO19-1. Ook dank aan trainer Peter die er veel aan doet om te helpen alles keer op keer weer ingevuld te krijgen. 

Weet je nog mannen die (weer) willen gaan voetballen, spoor ze aan, probeer ze te motiveren, elke speler is er weer 

1. 
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Dames 

Bij de dames gaat het qua spelers de goede kant op. Er zijn er lopende het seizoen weer een aantal Danes 

toegetreden bij de VR1. Met de resultaten gaat het iets minder maar het seizoen is nog lang, dat komt goed. Er is tot 

nog toe geen nieuwe vaste trainer gevonden voor de dames. Tot nog toe wordt het trainen ingevuld door Ewald van 

de Burg, Hans Kant en leider Arie van de Stelt.  

 

Zelfwerkzaamheid 

Onze kantine staat er al weer vanaf 1987. We hebben het nog steeds over ons nieuwe complex maar het is toch al 

weer 29 jaar oud. Nog niet eerder in onze voetbal geschiedenis hebben we zo lang op een vaste stek gezeten. En we 

zijn hier de eerste jaren ook nog niet weg. We kunnen niet meer praten over onze nieuwbouw, met zo’n leeftijd is er 

geregeld onderhoud nodig. Met name het houtwerk was nodig aan een nieuwe verflaag toe. Er moest ook al her en 

der verrot hout vervangen worden. Al met al zit er nogal wat hout aan zo’n complex en om dat allemaal geschuurd, 

ontvet, gegrond en afgelakt te krijgen zijn er nogal wat handjes nodig. Er is al vele zaterdagen aan gewerkt maar 

meestal met een te kleine ploeg. Er werd gehoopt dat elk senioren team een keertje zou meehelpen. Aan diverse 

teams hebben Kees Verwoerdt en Jan Snijders 

gevraagd om 3 uur te helpen op zaterdag morgen. 

Hier is sporadisch reactie op gekomen, hij werd ook 

door sommigen zelfs uitgelachen. Jammer! 

Toch zijn we met een groepje welwillende 

individuen en qua teams moet ik toch het 6e 

noemen, een heel eind gekomen. Het is ook 

gebeurd dat op een zonnige zaterdag morgen Jan 

van Drunen (foto) of Gerrit van de Pijl of Huib 

Colijn alleen liepen te schilderen. In elk geval zit 

alles in de grondverf en een deel ook al in de 

eindkleur. Jammer dat zo velen als ze gevraagd 

worden nee verkopen. Wat is nu 3 uur op een 

seizoen even meehelpen voor moeite. Daar gaan we verandering in brengen voor de toekomst. Dan wordt er van 

iedereen verwacht minimaal 5 uur per seizoen werkzaamheden te verrichten. Meer daarover volgt later. 

 

Nieuwe fotoprinter, materialen en kleding  
Pupil van de week 

Levi Westerdaal was de eerste pupil van de week in het nieuwe voetbalseizoen. Hij was ook de eerste die het nieuwe 

aandenken voor de pupil van de week in ontvangst mocht nemen. 

 

Door Hotel Restaurant De Koppelpaarden te Dussen is aan V.V. Almkerk een fotoprinter geschonken. Hierdoor kan 

Wout Pellekaan, die de pupil van de week ontvangt en begeleidt, voor het begin van de wedstrijd de pupil op de foto 

zetten met de scheidsrechter en zijn assistenten en de aanvoerders van beide elftallen. De foto wordt na de 

wedstrijd, samen met een bal met de namen van de spelers van Almkerk, aan de pupil uitgereikt in een mooi lijstje. 

Wij bedanken Wout en Leontrien voor dit leuke initiatief en onze dank gaat uiteraard ook uit naar de eigenaar van 

De Koppelpaarden voor het schenken van de fotoprinter. 

 

Materialen en Kleding 

Vermist: Een rood reserve shirt, merk Masita met een zwart rugnummer en aan de voorkant een Almkerk Logo. Wie 

ieder die een dergelijk shirt heeft gebruikt thuis kijken of dit shirt nog thuis ligt? 
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Ieder team heeft in zijn kast een materiaallijst hangen met de materialen (ballen, waterzak, bidons en balnet) die aan 

het begin van het seizoen in een teamtas zijn uitgereikt en dus aanwezig moeten zijn. 

 

We hebben op dit moment nog kleine opstart problemen met de nieuwe kledingleverancier. Alles loopt nog niet op 

rolletjes. Zijn er mensen die een 7- of 11tal tenues wil sponsoren kun je contact op nemen met Arie Schaap. Het 1e 

heeft zaterdag 8 oktober wel zijn eerste wedstrijd in het nieuwe shirt gespeeld. 

 

Willen de trainers de pionnen niet te hoog op elkaar zetten in verband met het inscheuren van de pionnen. Trainers, 

graag je eigen hoedjes in je eigen ballenkast zetten en kijk na de training of je het juiste aantal ballen mee terug 

neemt waar je mee begonnen bent met de training. Schiet je de bal in de singel, haal hem dan gelijk op. Achteraf 

zoeken wordt nu weer een onmogelijke zaak nu het weer vroeger donker word. Hesjes niet nat weg leggen graag 

i.v.m. dat het weer er in komt. 

Wil elk 7- of 11-tal alle doelen op de daarvoor bestemde plaats neer zetten? Alvast bedankt voor de medewerking. 

 

Mijns in ziens  

Een ieder heeft van God talenten gekregen de één hier in en de ander daar in. 

Je kunt je talenten overal gebruiken thuis, op je werk , of in de omgeving waar je bent, ook bij een sport vereniging. 

Nu kun je je talenten bij je sportvereniging bijv. vv Almkerk laten zien in het bestuur of commissies [Jeugd of 

sponsor] of bij de werkzaamheden die er gedaan mogen worden, bijvoorbeeld schilderen. Misschien is dit wel een 

uitdaging voor je want vele handen maken licht werk als vereniging met elkaar er voor elkaar willen zijn. 

 

Bert Keller 
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Tussenstanden seizoen 2016 / 2017  

GS WN GL VL PT VR TG GS WN GL VL PT VR TG

1 VVGZ 1 7 5 0 2 15 14 7 1 Sliedrecht 2 7 7 0 0 21 28 4

2 Heinenoord 1 6 4 2 0 14 12 5 2 Pelikaan 2 7 6 0 1 18 32 5

3 Rijsoord 1 7 4 2 1 14 15 7 3 ASWH 2 7 6 0 1 18 29 8

4 SHO 1 7 4 2 1 14 14 7 4 Kloetinge 2 7 5 1 1 16 21 10

5 Kloetinge 7 4 2 1 14 11 6 5 Kozakken Boys 2 7 4 1 2 13 19 14

6 Nieuw Lekkerland 1 7 3 3 1 12 14 10 6 Oranje Wit 2 7 3 1 3 10 17 14

7 Oranje Wit 7 2 4 1 10 14 12 7 LRC 2 7 3 1 3 10 11 12

8 WNC 1 6 1 4 1 7 11 10 8 Nieuw Lekkerland 2 7 3 0 4 9 11 17

9 LRC 1 7 2 1 4 7 12 14 9 Almkerk 2 7 2 1 4 7 15 25

10 Zuidland 1 7 2 1 4 7 9 12 10 VVGZ 2 7 2 0 5 6 13 16

11 Almkerk 1 7 2 1 4 7 9 13 11 Zwaluwe 2 7 2 0 5 6 4 17

12 GRC-14 1 7 2 1 4 7 10 18 12 Hoek 2 7 1 1 5 4 9 18

13 Oude Maas 1 7 1 1 5 4 7 13 13 SSV'65 2 7 1 0 6 3 10 31

14 MZC'11 1 7 0 0 7 0 5 23 14 Roda Boys/Bom. 2 7 1 0 6 3 6 34

GS WN GL VL PT VR TG GS WN GL VL PT VR TG

1 GRC-14 3 3 2 1 0 7 6 4 1 NOAD 2 5 5 0 0 15 23 7

2 MVV'58 5 4 2 1 1 7 15 8 2 TSVV Merlijn 2 5 4 0 1 12 11 6

3 Kozakken Boys 5 4 2 1 1 7 9 9 3 SCO 5 4 3 0 1 9 16 9

4 Nivo Sparta 5 2 2 0 0 6 10 5 4 Madese Boys 2 5 3 0 2 9 12 16

5 Arkel 3 4 2 0 2 6 9 8 5 The Gunners 5 4 2 1 1 7 15 9

6 Brakel 2 3 1 0 2 3 6 5 6 NEO'25 3 5 2 1 2 7 11 13

7 Woudrichem 3 3 1 0 2 3 6 10 7 DESK 4 5 2 0 3 6 8 11

8 Almkerk 3 3 1 0 2 3 5 10 8 SSC'55 4 5 1 2 2 5 20 22

9 Roda Boys/Bom. 3 2 0 1 1 1 1 4 9 WSC 4 5 1 1 3 4 6 11

10 Wilhelmina'26 3 2 0 0 2 0 3 7 10 Almkerk 4 5 1 0 4 3 10 18

11 Willem II 4 3 0 1 2 1 2 7

12 SV Capelle 3 3 0 0 3 0 5 10

GS WN GL VL PT VR TG GS WN GL VL PT VR TG

1 Hardinxveld 8 5 5 0 0 15 29 3 1 SV BLC 5 4 4 0 0 12 15 1

2 Woudrichem 5 5 4 1 0 13 22 3 2 GRC-14 6 5 3 2 0 11 25 3

3 Altena 4 4 3 0 1 9 18 6 3 Roda Boys/Bom. 4 5 3 2 0 11 12 6

4 GRC-14 4 4 3 0 1 9 11 4 4 Sparta'30 5 5 2 3 0 9 8 2

5 Sparta'30 3 5 3 0 2 9 13 11 5 Brakel 4 2 2 0 0 6 7 3

6 Almkerk 5 5 2 1 2 7 26 13 6 Altena 5 4 2 0 2 6 13 9

7 Peursum 4 5 2 1 2 7 8 10 7 Nivo Sparta 8 5 2 0 3 6 17 14

8 Tricht 5 4 2 0 2 6 9 21 8 Good Luck 5 4 1 0 3 3 9 13

9 SC Everstein 4 5 0 2 3 2 10 16 9 Almkerk 6 4 1 0 3 3 4 24

10 Zuilichem 3 4 0 1 3 1 5 14 10 GVV'63 5 5 1 0 4 3 10 16

11 SVS'65 3 4 0 0 4 0 4 26 11 Well 5 5 0 1 4 1 5 26

12 Sleeuwijk 6 4 0 0 4 0 2 30 12 Wilhelmina'26 5 2 0 0 2 0 0 8

GS WN GL VL PT VR TG GS WN GL VL PT VR TG

1 GSC/ODS VR1 4 4 0 0 12 26 4 1 GVV'63 JO19-1 4 4 0 0 12 16 4

2 Marjola Girls VR1 4 4 0 0 12 17 3 2 ONI JO19-1 5 4 0 1 12 18 6

3 Kozakken Boys VR1 4 3 0 1 9 20 13 3 Peursum JO19-1 4 3 1 0 10 16 7

4 Good Luck VR1 4 3 0 1 9 11 9 4 Groot-Ammers JO19-1 4 3 0 1 9 10 4

5 Almkerk VR1 4 2 0 2 6 12 16 5 SVS'65 JO19-1 5 3 0 2 9 12 13

6 NEO'25 VR1 4 1 1 2 4 6 10 6 Arkel JO19-1 3 1 1 1 4 6 6

7 Wieldrecht VR1 3 1 0 2 3 9 8 7 MVV'58 JO19-1 4 1 0 3 3 2 7

8 Rijsoord VR1 4 1 0 3 3 9 12 8 Altena JO19-1 4 1 0 3 3 3 11

9 Zwaluwe VR1 2 0 1 1 1 4 6 9 Woudrichem JO19-1 5 1 0 4 3 6 13

10 Papendrecht VR1 3 0 0 3 0 2 8 10 Almkerk JO19-1 5 1 0 4 3 8 16

11 SV Capelle VR1 4 0 0 4 0 1 28 11 GRC-14 JO19-1 5 0 2 3 2 10 20
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GS WN GL VL PT VR TG GS WN GL VL PT VR TG

1 GRC-14 JO17-1 5 4 1 0 13 17 8 1 Olympia'60 JO17-2 5 4 1 0 13 31 4

2 Sliedrecht JO17-2 5 4 0 1 12 25 5 2 Good Luck JO17-2 4 4 0 0 12 26 3

3 Groot-Ammers JO17-1 5 3 2 0 11 24 7 3 ASWH JO17-3 4 3 0 1 9 20 11

4 Asperen JO17-1 5 3 0 2 9 22 10 4 Almkerk JO17-2 5 3 0 2 9 25 13

5 Arkel JO17-1 4 2 2 0 8 19 5 5 Woudrichem JO17-2 5 2 1 2 7 13 9

6 Hardinxveld JO17-2 5 2 0 3 6 10 17 6 Peursum JO17-3 3 2 0 1 6 12 5

7 Stedoco JO17-1 5 2 0 3 6 11 29 7 Sliedrecht JO17-4 2 1 0 1 3 9 9

8 HSSC'61 JO17-1 4 1 1 2 4 11 12 8 Teisterbanders JO17-2 2 1 0 1 3 6 9

9 GJS JO17-2 3 1 0 2 3 7 8 9 Arkel JO17-2 4 1 0 3 3 12 17

10 MVV'58 JO17-1 4 1 0 3 3 8 16 10 GJS JO17-5 5 1 0 4 3 8 37

11 Almkerk JO17-1 4 1 0 3 3 5 17 11 Kozakken Boys JO17-3 3 0 0 3 0 4 15

12 Kozakken Boys JO17-2 5 0 0 5 0 4 29 12 VVAC JO17-3 4 0 0 4 0 1 35

GS WN GL VL PT VR TG GS WN GL VL PT VR TG

1 GJS MO17-1 3 2 0 1 6 15 8 1 Beesd JO15-1 5 4 1 0 13 21 2

2 LRC MO17-1 1 1 0 0 3 1 0 2 TEC JO15-1 5 4 0 1 12 21 5

3 SV Meerkerk MO17-1 1 0 1 0 1 5 5 3 Buren JO15-1 4 3 0 1 9 14 7

4 Almkerk MO17-1 2 0 1 1 1 7 10 4 Theole JO15-3 5 2 1 2 7 4 14

5 Nivo Sparta MO17-1 1 0 0 1 0 5 10 5 Tricht JO15-2 4 2 0 2 6 11 9

6 Almkerk JO15-1 4 2 0 2 6 6 12

7 MEC'07 JO15-1 4 1 1 2 4 14 9

8 MVV'58 JO15-2 4 1 0 3 3 6 9

9 RKTVC JO15-3 4 0 1 3 1 2 21

10 GVV JO15-1 3 0 0 3 0 4 15

GS WN GL VL PT VR TG GS WN GL VL PT VR TG

1 TSC JO13-3G 5 4 1 0 13 25 8 1 Altena/Almkerk MO13-1 5 5 0 0 15 38 5

2 Baronie JO13-7 4 3 0 1 9 11 12 2 Kozakken B MO13-1 4 3 0 1 12 38 4

3 JEKA JO13-7 5 3 0 2 9 17 12 3 Madese Boys MO13-1 5 3 0 2 12 41 7

4 Almkerk JO13-1 3 1 1 1 4 9 7 4 Tricht MO13-1 4 1 1 2 4 7 17

5 Right'Oh JO13-2G 5 1 0 4 3 8 15 5 MVV'58 MO13-1 5 1 0 4 3 6 54

6 Rijen JO13-4 4 0 0 4 0 6 22 6 SV Capelle MO13-1 5 0 1 4 1 2 45

GS WN GL VL PT VR TG GS WN GL VL PT VR TG

1 NOAD'32 JO11-1 5 4 0 1 12 45 11 1 Unitas JO11-5 4 3 1 0 10 29 8

2 Woudrichem JO11-1G 4 3 1 0 10 16 8 2 Almkerk JO11-2 4 3 0 1 9 26 7

3 GRC-14 JO11-1 4 2 1 1 7 30 11 3 Groot-Ammers JO11-5 4 2 1 1 7 33 8

4 Almkerk JO11-1 5 2 0 3 6 18 27 4 Woudrichem JO11-3 4 1 0 3 3 13 28

5 Roda Boys/Bom. JO11-1 5 1 2 2 5 11 12 5 Sleeuwijk JO11-5 4 0 0 4 0 1 51

6 Achilles Veen JO11-1 5 0 0 5 0 4 55

GS WN GL VL PT VR TG GS WN GL VL PT VR TG

1 Sliedrecht JO11-8 5 3 2 0 11 19 8 1 GDC MO11-1 5 5 0 0 15 30 6

2 Drechtstreek JO11-7 5 3 0 2 9 20 13 2 GRC-14 MO11-1 5 4 0 1 12 35 5

3 Almkerk JO11-3 3 2 1 0 7 12 5 3 ST Almkerk/Altena MO11-1 5 3 0 2 9 16 18

4 Papendrecht JO11-4 4 2 1 1 7 20 8 4 Oranje Wit MO11-2 4 1 0 3 3 7 18

5 Oranje Wit JO11-8 4 0 1 3 1 5 25 5 Brakel MO11-1 3 0 0 3 0 3 17

6 Rijsoord JO11-2G 5 0 1 4 1 7 24 6 Kozakken Boys MO11-2 4 0 0 4 0 2 29

GS WN GL VL PT VR TG GS WN GL VL PT VR TG

1 SVW JO9-1 5 5 0 0 15 19 6 1 Almkerk JO9-2 5 4 0 1 12 22 6

2 Almkerk JO9-1 5 4 0 1 12 20 5 2 GRC-14 JO9-3 5 3 1 1 10 24 6

3 Kozakken Boys JO9-2 5 3 0 2 9 18 4 3 Kozakken Boys JO9-5M 5 3 1 1 10 19 5

4 GJS JO9-3 5 2 0 3 6 6 16 4 Sliedrecht JO9-6 5 2 2 1 8 31 15

5 Wilhelmina'26 JO9-1 5 1 0 4 3 7 21 5 Sleeuwijk JO9-4 5 1 0 4 3 3 23

6 Unitas JO9-2 5 0 0 5 0 3 21 6 Woudrichem JO9-2 5 0 0 5 0 6 50

GS WN GL VL PT VR TG

1 SVW JO9-2 5 5 0 0 15 26 6

2 Almkerk JO9-3 4 3 0 1 9 25 12

3 Unitas JO9-4 5 3 0 2 9 17 11

4 GJS JO9-6 5 2 0 3 6 14 14

5 Roda Boys/Bom. JO9-2 5 1 0 4 3 6 28

6 Sliedrecht JO9-7 4 0 0 4 0 9 26  
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Ledenvergadering 25 november 2016  
Op 25 november 2016 hebben we weer ledenvergadering. Zoals gebruikelijk in ons clubhuis, op vrijdagvond. (in het 

verleden ook wel eens op donderdag maar dat bleek praktisch niet de meest geschikte avond) Ook jongere leden 

kunnen dan komen omdat het tijdstip van uitgaan meestal ver na het einde van de ledenvergadering is. Gezien de 

laatste drie agenda punten zeker een bezoek waard! 

 

We zijn open voor de ledenvergadering vanaf 20:00 uur. Ontvangst, bakje koffie/thee waarna we uiterlijk om 20:30 

uur starten. Notulen van de vorige vergadering zijn geplaatst in het clubblad van december 2015, maar deze worden 

tijdens de vergadering nogmaals uitgedeeld. 

De voorlopige agenda is: 

 Opening van de vergadering 

 Ingekomen stukken 

 Rondvraag 

 Notulen van de vorige vergaderingen (zijn vanaf zaterdag 19 nov. opvraagbaar in de bestuurskamer, zijn 

tevens geplaatst in het clubblad van december 2015) 

 Verslag penningmeester seizoen 2015/2016 

 Verslag kascontrole commissie, aansluitend verkiezing nieuwe kascontrole comm. 

 Begroting seizoen 2016/2017 

 Verkiezing bestuursleden**) (naast de reglementair aftredende en herkiesbaar zijnde bestuursleden kunnen 

eventuele nieuwe bestuur kandidaten zich uiterlijk 1 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk te 

melden bij de voorzitter. Deze schriftelijke aanmelding dient minimaal te zijn voorzien van de 

handtekeningen van 10 stemgerechtigde leden.). 

 Voorstel contributieverhoging 

 Voorstel vrijwilligers beleid/werkzaamheden zoals bij vele verenigingen al gebruikelijk is 

 Informatie/introductie kledingfonds 

 

**) Reglementair aftredend en herkiesbaar zijn: Gerbe Manschot, Bert Keller, Kees Verwoerdt en Henk Mijdam 

tussentijds afgetreden Jolanda Schaap, Marjolijn van Tilborg, Wilbert van Steenis en Leon Bouman. 

 

Eventuele nieuwe bestuurskandidaten dienen zich uiterlijk 1 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk gemeld 

te hebben bij de voorzitter. Deze schriftelijke aanmelding moet minimaal zijn voorzien van de handtekeningen van 

10 stemgerechtigde leden. 
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Kledingfonds  

Met ingang van dit seizoen doet V.V. Almkerk zaken met een nieuwe leverancier voor wedstrijdkleding. De keuze is 

gemaakt voor Klupp Sportswear te Barendrecht. FC Groningen en NAC Breda hebben al met dit merk gespeeld. 

 

Tegelijkertijd heeft de jeugdcommissie in overleg met het bestuur van V.V. Almkerk besloten om een kledingfonds 

op te zetten voor de pupillen- en juniorenteams. Het doel van dit fonds is om alle jeugdspelers de komende 

seizoenen helemaal in het nieuw te steken met een wedstrijdtenue. Van elk jeugdlid wordt hiervoor een bijdrage 

gevraagd van € 5 per kwartaal.  

Hieronder een foto van het nieuwe wedstrijdtenue: 

 
De verenigingen in de directe omgeving maken al vele jaren gebruik van een kledingfonds. En daar hebben zij 

uitstekende ervaringen mee. Met het kledingfonds zijn de jeugdteams op uniforme wijze aangekleed tijdens de 

wedstrijden.  

 

Tot voor kort werden bij V.V. Almkerk alleen de teams die een sponsor aan konden dragen in het nieuw gestoken. 

Andere teams speelden in tenues die al wat langer geleden waren aangeschaft dankzij onze sponsoren. Hierdoor 

ontstonden er grote verschillen in kwaliteit en modellen. Dat is binnenkort verleden tijd. 

 

Voor sponsoren blijft het uiteraard mogelijk om tenues en/of trainingspakken te sponsoren, bijvoorbeeld voor het 

team van het eigen kind. Voor meer informatie daarover kan contact op worden genomen met Arie Schaap, telefoon 

(06) 20735420. 

Binnenkort zal het reglement voor het kledingfonds op www.vvalmkerk.nl worden geplaatst onder ‘bibliotheek’.  

 

Heeft u vragen, opmerkingen of bezwaren, neem dan contact op met Arjan Kant, telefoon  (06)23794822. Heeft het 

eventuele bezwaar te maken met financiële beperkingen, dan kunt u contact opnemen met één van de 

vertrouwenspersonen Lisette de Rade (06)20423990 of Piet Quartel (0183)403963. 

  

 

Bestuur V.V. Almkerk 

http://www.vvalmkerk.nl/
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Voetballegende Jan Pruijsen     
Op donderdag 11 augustus overleed Jan Pruijsen, 83 jaar oud. Getrouwd met Stien van de Water, al jaren 

woonachtig in Sleeuwijk. Om je een beter beeld te geven: Jan Pruijsen is de vader van Teunis-Jan en Bas Pruijsen, dus 

de opa van Lars, Tim en Robin. Jan, geboren in 1933, behoorde tot de eerste generatie voetballers van onze 

vereniging.  Hans Kant en Gerrit van Drunen, ieder vanuit een andere invalshoek, laten hun licht schijnen op het 

voetballeven van Jan Pruijsen. 

 

Hans aan het woord: 

Als ik Teunis en Bas zie, zeg ik dat hun pa mijn eerste leermeester in het voetbal is geweest. Ik kende Jan van jongs 

af, we woonden beiden in Uppel. Elke zaterdagmorgen kwam Jan met broer Arie bij ons eieren ophalen. Vader Teun 

was eierboer.  De voetbalvereniging Almkerk bestond amper vier jaar toen Jan in 1949 is gaan voetballen. Als ventje 

van 8 had ik al in de smiezen dat Jan heel goed kon voetballen. Met m’n kennis van nu zeg ik dat Jan, als voetballer 

en speler van Almkerk, zijn tijd ver vooruit was. Dat wordt ook onderschreven door de oud bestuursleden Adriaan de 

Graaf en Wim Lagrouw. Wat een voetbalkwaliteit! Rechts en linksbenig, een goede techniek en een enorme  

sprongkracht. Ondanks dat hij niet lang was, won hij bijna alle kopduels. Als aanvoerder van zijn elftal had hij grote 

invloed op z’n spelers. Jan zette zijn spelers tactisch en strategisch zo neer dat er van veel sterkere tegenstanders 

toch gewonnen werd. Op mijn 13e jaar ben ik, dankzij Jan, bij Almkerk gaan spelen in de A-junioren. Ik was net een 

jaartje op de voetbal toen Jan op zaterdagmorgen bij het eieren ophalen vertelde dat ik met het eerste mee moest 

doen omdat ze spelers tekort hadden. 

Als aanvoerder was Jan een enorme steun voor mij. Zette mij op m’n plaats, gaf tips en zorgde ervoor dat ik m’n 

draai in het elftal kon vinden. Kortom ik had respect en bewondering voor “mijn aanvoerder”. Hoe belangrijk Jan 

voor z’n elftal was bleek in Oktober 1953. Jan zat in militaire dienst bij de Luchtmacht. Om de week was hij thuis. 

Almkerk stond er goed voor. Tegen Woudrichem 2 moest er om het kampioenschap gespeeld worden. De wedstrijd 

eindigde in een gelijkspel, 1-1, met een Almkerkdoelpunt van Gerrit de Peuter. Een vet probleem. Er moest een 

beslissingswedstrijd gespeeld worden in Sleeuwijk. Zonder Jan bijkans een verloren zaak. Alles werd in het werk 

gesteld om Jan vrij te krijgen. Dat lukte. Nou ja, Jan mocht om 12 uur vertrekken, moest dan eerst met de trein naar 

Geldermalsen, daar overstappen naar Gorcum en dan met de veerpont naar Sleeuwijk. 

Daar stond Arend Verschoor met de auto gereed. Omkleden in de auto en zo naar het veld. En grote gok. Almkerk 

was de wedstrijd met 10 man begonnen. Met een ruststand van 0-0  kon het nog alle kanten uit. Ja hoor, het viel 

voor Almkerk de goede kant op. Er werd met 1-0 gewonnen. Raden wie het doelpunt maakte.  Precies…Jan Pruijsen 

scoorde met een kopbal uit een hoekschop. 

 

Als ik mij goed herinner heeft Jan ook in het bestuur gezeten. Zeker weten doe ik het niet. 

Wel weet ik dat er in 1955 problemen waren bij de club. De voetbalbond wilde de Toto invoeren. Dat kon geld 

opleveren voor de club. Er werden vergaderingen belegd in het gebouw Concordia aan de Uppelsedijk. Jan was uit 

principe tegen. Onder de leden was het zo’n beetje 50/50. Na twee ledenvergaderingen werd er een oplossing 

gevonden. De oplossing was simpel. Als je mee wilde doen was het prima; wilde je niet meedoen was het ook goed.  

Samen met voorzitter Janus Vink werkte Jan bij de Cabro in Werkendam. Aan Jan z’n voetbalcarrière kwam een eind 

toen zijn werk hem in Nieuwegein deed belanden.  
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Gerrit van Drunen praat over Jan Pruijsen als voetballende 

buurman. We woonden aan de Gantelweg naast de familie 

Pruijsen. Elke dag kwam ik er over de vloer. We lazen samen 

de Rotterdammer. Een ochtendkrant die ik dan ’s avonds na 

het eten op mocht halen. Onze families raakten ook nog 

eens met elkaar verbonden. Een broer van mijn moeder, 

Wout van Varik, trouwde met oudste dochter Mien 

Pruijsen. De jongens, Jan had ook nog een broer Arie, 

leerden me tegen en bal schoppen onder de 

suikerperenboom. Dat mocht alleen als het gras door 

buurman Tun met de zeis gemaaid was. Groente- en 

bloementuin waren zowel bij de familie van Drunen als bij 

de familie Pruijsen streng verboden terrein. Die beperking 

was overigens niet zo’n ramp. Het voetbalveld, nee ik bedoel het voetbalweiland lag tegenover ons huis aan de 

Gantelweg. Als ventje van een jaar of acht was ik bij elke training. Eerst de koeien van het veld. Door de week 

werden de koeienvlaaien niet geruimd. Het doelgebied was één grote zandbak. Ballen ophalen was ons werk. Steeds 

probeerde ik wat meer. Ik wilde ook voetballen! Moest het maar eens aan Jan Pruijsen vragen. Daar moest je je 

opgeven. 

Een dag na m’n achtste verjaardag ging ik weer de krant halen en me opgeven als voetballer. Wat een domper. Je 

moest 10 jaar oud zijn. Jan was niet te vermurwen. Woedend en huilend van nijd ging ik, zonder krant, op huis aan. 

Buiten stonden er 6  melkflessen op het waterputje. Met een linkse wreeftrap gingen alle flessen aan diggelen. 

Rechtstreeks naar bed en een week lang geen krant halen was de straf die m’n moeder in petto had. De 

voetbaltalenten van Gerritje van Drunen en Harmen Groen bleven niet onopgemerkt. Na een jaar kwam Jan Pruijsen 

vragen of we lid van de voetbal wilden worden. Ze kwamen jongens te kort. Ook toen al!  We moesten nog wel 

medisch gekeurd worden. Een hele week oefenen, bij Janus Vink aan de keukentafel moest verhullen dat we 

eigenlijk nog wel een jaartje te jong waren. Jan maakte mijn moeder wegwijs in het voetbalkleding- en 

schoenenverhaal. Toch kon hij niet voorkomen dat ik schoenen aangemeten kreeg die 2 maten te groot waren. Dat 

moest de eerste jaren opgevuld worden met kranten. Vol trots ging ik in m’n nieuwe tenue de krant ophalen. En nog 

trotser was ik toen ik van de buurjongens de naam Gento toebedeeld kreeg! 

 

Dan nog een verhaal wat ik mee gekregen heb van m’n moeder. Een verhaal wat sprekend  

het karakter van Jan weergeeft. De twee buurvrouwen, mijn moeder en buurvrouw Pit, zitten bij elkaar op de koffie. 

Onderwerp van gesprek, twee lastige zonen die in het weekend veel te laat thuis komen. Mijn moeder geeft aan dat 

het er heftig aan toe gaat als zoonlief veel te laat thuis komt. 

Buurvrouw Pit zegt. Mens wees blij dat je wat tegengas krijgt. Die van mij (Jan dus) wacht ik op en geef ik z’n vet. 

Maar hij gaat rustig naast me zitten, wacht tot ik uitgeraasd ben en zegt dan. “Heb je nog meer te vertellen moeder? 

Als dat niet zo is dan denk ik maar dat ik naar bed ga”. Dat was Jan ten voeten uit. Altijd geïnteresseerd, rustig en 

relativerend. 

 

 

 

Beste familie Pruijsen, Hans en Gerrit wensen jullie, naast de droevige, vooral veel goede momenten toe. Momenten 

om in liefde en dankbaarheid terug te denken en verder te leven met de levenslessen die jullie van Jan hebben 

ontvangen. 
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Henkjan 

Moerman vertelt  

Kunstgras veroorzaakt niet meer blessures dan natuurgras 
Middenvelder Rick Dekker van PEC Zwolle scheurde onlangs een van zijn kruisbanden en is daarmee de zesde speler 

van de club in twee jaar tijd die op het kunstgrasveld zo’n blessure oploopt. Bijzonder dat trainer Ron Jans zich 

afvraagt of er een verband bestaat tussen de blessures en de ondergrond want die verbanden zijn meermaals 

onderzocht. O.a. uit een grote studie naar de effecten in Scandinavië bij meer dan 1.900 wedstrijden van 32 

profclubs, blijkt spelen op kunstgras niet tot meer of ernstigere blessures te leiden dan spelen op natuurgras. 

 

Wrijvingsverschillen  

De meeste voetballers spelen liever op natuur- dan op kunstgras. En in theorie kunnen er wrijvingsverschillen 

bestaan tussen de voetbalschoen en de kunst- of natuurgras ondergrond. Wetenschappers uit Zweden en 

Noorwegen onderzochten de effecten van het spelen op kunstgras en de kans op letsel bij het afwisselend spelen op 

verschillende soorten ondergrond 

 

Alle blessure-gerelateerde gegevens  

Per club gaf één medische teamlid maandelijks alle blessure-gerelateerde gegevens door zoals de ernst, de duur en 

de plaats van de blessure. Hierbij zijn alleen de blessures meegeteld die leidden tot het missen van trainings- of 

wedstrijduren. De onderzoekers hielden van iedere speler bij of deze doorgaans op kunst- of natuurgras trainde en 

op welke ondergrond de spelers hun wedstrijden speelden. 

 

Analyses en berekeningen  

De onderzoekers voerden op de verzamelde gegevens een groot aantal analyses en berekeningen uit waarbij o.a. het 

aantal opgelopen letselgevallen tijdens trainingen op kunstgras vergeleken werd met het aantal blessures op 

natuurgras. Ook de kans op blessures als spelers op een andere ondergrond speelden dan waarop zij gewoonlijk 

trainden, en de kans op blessures tijdens wedstrijden versus trainingen zijn berekend. 

 

Geen relatie gevonden  

Uit de resultaten bleek geen verschil in het aantal blessures dat spelers opliepen tijdens wedstrijden op kunstgras of 

natuurgras. Ook maakte het voor de kans op een blessure niet uit of spelers gewoonlijk op kunst- of op natuurgras 

speelden. En er werd ook geen relatie gevonden tussen het wisselen van ondergrond en het aantal blessures bij de 

professionele spelers. 

 

http://plantscience.psu.edu/research/centers/ssrc/research/synthetic-turf-injuries
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26095372
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Pupillenvoetbal door KNVB overhoop gehaald? 
De KNVB wil het complete Nederlandse pupillenvoetbal overhoop gooien. In Zeist heerst in de top de grootste crisis 

ooit en daar bovenop komt nu een aangekondigde revolutie in het jeugdvoetbal, die grote gevolgen heeft voor alle 

Nederlandse prof- en amateurclubs. 

“We gaan de grootste verandering in het amateurvoetbal sinds de jaren ’70 realiseren”, zo deelt de KNVB de clubs 

mede. De aftrap van de informatiebijeenkomsten in het hele land was al op 19 september. 

 

Meer balcontact 

De KNVB heeft bedacht dat de competitie in de zomer van 2017 op kleinere velden moet worden gespeeld en dat 

spelers meer balcontacten moeten krijgen. Het pupillenvoetbal gaat naar kleine partijtjes, dus naar wedstrijdjes van 

twee tegen twee, vier tegen vier, vijf tegen vijf, enzovoort. Er zal gespeeld gaan worden op kwartveldjes waar 

mogelijk ook geen scheidsrechters meer aan te pas komen. 

 

Pupillenvoetbal zonder scheidsrechter?  

Pilots met mini-partijtjes in competitievorm hebben uitslagen zoals 38 – 2 opgeleverd. “Dat wil een kind niet, dan 

voelt het kind zich voor lul staan”, zegt een insider. Ook partijtjes zonder scheidsrechter zullen voor problemen 

zorgen, zo wordt gevreesd. Bij een deel van de jeugdwedstrijden is het mét scheidsrechter al moeilijk om de boel 

goed te laten verlopen en ouders in het gareel te houden. 

 

Een overval en een dictaat 

Wat deze organisatieverandering betekent, krijgen de clubs de komende periode te horen. Het project gaat 

miljoenen kosten en de vraag rijst of het voetbal erbij gebaat is. De clubs willen bovendien een stem hebben in 

hervormingen terwijl hen nu een dictaat opgelegd lijkt te worden. Bestuurders van amateurclubs spreken van een 

‘overval’ omdat zij nergens in gekend zijn. 

 

Binnen- en buitenlandse experts  

De opleiders van de KNVB melden dat de ’revolutie’ tot stand komt dankzij samenwerking met experts uit binnen- en 

buitenland, coaches, scheidsrechters, ouders en de kinderen zelf. Binnen de opleidingen van Ajax, Feyenoord of PSV, 

de drie grootste voetbalacademies, weten echter de kinderen noch de ouders ergens van. 
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Meisjesvoetbal brengt dynamiek en gezelligheid 
Steeds meer meisjes in Nederland gaan op voetbal. In het voetbalseizoen 2015/2016 mocht de KNVB ruim 4,5% 

meer inschrijvingen voor meisjesvoetbal noteren. De grootste stijging was te zien van de groep meisjes tussen de 7 

en de 9 jaar. Voor deze groep kwamen ruim 9% meer inschrijvingen binnen. Maar ook de groep met meiden tussen 

15 en 17 jaar vertoonde een sterke groei. Deze groep werd, volgens gegevens van de voetbalbond, in één jaar bijna 

8% groter. Veel meer gezelligheid 

 
Bron: NOS 

 

Volgens Koen Adriaanse van de KNVB is meisjesvoetbal daarmee de sterkst groeiende sport in Nederland. “De 

verhouding tussen jongens- en meisjesvoetbal is nu 1 op 6 maar dat verschil wordt steeds kleiner.” Adriaanse lijkt 

minder prestatief naar de groei van het meisjesvoetbal te kijken. Naar zijn zeggen “zorgen meisjes voor veel meer 

gezelligheid op de vereniging en dat is hartstikke goed.” 

 

Leuk om meisjesvoetbal op te zetten 

Persvoorlichter Adriaanse denkt dat er meer meiden op voetbal gaan omdat steeds meer clubs vrouwenvoetbal 

aanbieden.”Vroeger moesten meisjes die wilden voetballen met de jongens meedoen maar nu vinden steeds meer 

verenigingen het leuk om meisjesteams op te zetten en mee te doen in de competitie. Daardoor kunnen steeds 

meer meisjes lid worden van de bond.” Doordat meer clubs met meisjesvoetbal starten wordt de 

vrouwencompetitie steeds omvangrijker. De toename van het aantal meiden op voetbalverenigingen zorgt volgens 

Adriaanse ” voor een andere dynamiek op de verenigingen. De meisjes zorgen voor veel meer gezelligheid op de 

club.” 

 

Nederlands vrouwenelftal  

Een andere factor voor de toegenomen populariteit van vrouwenvoetbal zijn volgens Adriaanse de goede prestaties 

van het Nederlands vrouwenelftal. “Vorig jaar speelde het Nederlands vrouwenelftal mee op het WK en volgend jaar 

organiseren wij in Nederland het Europees Kampioenschap vrouwenvoetbal. Dat zorgt ervoor dat steeds meer 

meisjes het leuk vinden om voetbal te volgen en het zelf willen gaan spelen.” 

Welke infill alternatieven bestaan er voor SBR? 

http://www.knvb.nl/themas/meiden--en-vrouwenvoetbal
http://sportzaken.pro/wp-content/uploads/2016/09/Toename-aanmeldingen-meisjesvoetbal.png
http://www.knvb.nl/over-ons/contact/contact-voor-media
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Rubbergranulaat: SBR of rubbergranulaat wordt gemaakt door oude rubberproducten zoals autobanden te 

versnipperen. De voornaamste reden voor deze manier van hergebruik van autobanden is een Europese richtlijn die 

het storten van autobanden verbiedt en tot hergebruik verplicht. SBR korrels kunnen ook van nieuw synthetisch 

rubber worden gemaakt en steeds opnieuw worden hergebruikt. Rubberkorrels zijn binnen enkele dagen de grote 

boosdoener vanwege vermeende negatieve gezondheidseigenschappen. Dat is lastig. Dit type infill is populair omdat 

het relatief goedkoop is. Er zijn al honderden kunstgrasvelden mee ingestrooid. Maar welke alternatieven zijn er te 

koop? Er bestaan naast SBR ook een aantal andere types infill materialen waarmee kunstgrasvelden kunnen worden 

ingestrooid. Hieronder een vijftal alternatieven: 

 

EPDM. EPDM is een kunstmatige rubbersoort die al ruim 50 jaar geleden werd ontwikkeld. De voordelen van dit infill 

materiaal zijn een hoge elasticiteit, een goede bestendigheid tegen ozon en UV-stralen alsmede een levensduur van 

ten minste 50 jaar. Bij meerdere leveranciers te verkrijgen. 

 

Kurk. Kurk korrels zoals Naturafill, is een natuurlijke kunstgras infill die niet wordt gemengd met andere materialen 

zoals rubber of kokosvezels zodat de speltechnische eigenschappen van de kunstgrasveld optimaal blijven. Naturafill 

is o.a. verkrijgbaar bij Domo Sports Grass. 

 

TPE. TPE is betrekkelijk slijtvast, flexibel en biedt een goed alternatief voor natuurlijke en synthetische rubbers. TPE’s 

zijn sterk in opmars als vervanging van traditionele materialen zoals SBR. Eveneens bij meerdere leveranciers te 

verkrijgen. 

 

HoloSP. HoloSP is een soort cylindrisch rietje van 2 mm lang dat in de loop van de tijd niet van vorm veranderd. Het 

product ‘compacteert’ ook niet zodat ook geen veldverharding optreedt. Deze infill is verkrijgbaar bij Terra 

Sports Technology. 

 

ProGeo. Deze infill bestaat uit een combinatie van kurk, kokos en TPE.  Het product oogt natuurlijk en geeft een 

goede grip. Maar onder winterse omstandigheden is het vorstgevoelig omdat de kokos en de kurk vocht opnemen. 

Verkrijgbaar bij FieldTurf Benelux. 

 

 
 

 

 

 
 

  

  

 

 

http://sportzaken.pro/belangrijkste-adressen/domo-sports-grass/
http://sportzaken.pro/belangrijkste-adressen/terra-sports-technology/
http://sportzaken.pro/belangrijkste-adressen/terra-sports-technology/
http://sportzaken.pro/belangrijkste-adressen/fieldturf-benelux/
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Terreinen  
Het was deze zomer niet makkelijk om vooral de grasvelden in goede conditie te houden. Want eerst was het te nat 

en daarna te droog. Tijdens de natte periode werkte de drainage niet optimaal. Daarna werd het echt zomer en voor 

het grasveld te droog.  Dus extra werk aan de winkel en beregenen, maar helaas onze oude pomp ( tractor ) stopte 

met water geven. Maar gelukkig kon dit vrij snel worden hersteld. Helaas weer kosten moet maken en dit was niet 

de eerste tegenvaller dit jaar, want onze maaimachine had ook al de geest gegeven. Al deze kosten paste niet in ons 

budget, maar door inzet van onze vrijwilligers zijn deze kosten binnen de perken gebleven. 

 

Dit zijn maar een paar werkzaamheden die door onze vrijwilligers worden verricht. Om nog eens aan te geven wat er 

moet gebeuren waar de velden sporttechnisch aan moeten voldoen. 

Dat wil zeggen dat het oppervlak geschikt moet zijn om veilig en plezierig te kunnen spelen. Al meer dan honderd 

jaar worden er velden aangelegd en onderhouden. Door onderzoek en praktijkervaring ontstaat er steeds meer 

kennis over hoe velden in een goede conditie gehouden kunnen worden. 

 

Om een grassportveld in een goede conditie te houden is een aantal onderhoudsmaatregelen onontbeerlijk. 

Afhankelijk van de staat van de velden kan het nodig zijn om naast het reguliere onderhoud aan bepaalde 

maatregelen extra aandacht te besteden. In bepaalde gevallen zullen zelfs ingrijpende reparaties en of renovaties 

nodig zijn. Veel hangt ook af van de bodemkundige toestand van de velden, de wijze van aanleg en de mate van 

onderhoud en gebruik. Ook de weersomstandigheden zijn van grote invloed op zowel de noodzaak als op de 

mogelijkheid tot aanpassing van verschillende maatregelen. Bij de aanleg wordt immers uitgegaan van normen die 

voor gemiddelde weersomstandigheden van toepassing zijn. Bij alles moet men steeds het doel van het onderhoud 

voor ogen hebben, namelijk het in stand houden en het zo mogelijk opvoeren van de bespeelbaarheid (lees: 

wedstrijdwaardigheid van wedstrijdvelden) en de gebruiksfrequentie van de velden. Dit is een vraagstuk dat zowel 

met de conditie van de grasmat als met de bodemconditie te maken heeft. Een terrein met een goede grasmat is te 

allen tijde te prefereren. Het is echter niet zo dat een kaal gespeeld veld onbespeelbaar is (voor wedstrijdvelden is 

een van de eisen 60% grasbezetting). Dit laatste wordt mede bepaald door de conditie van de bodem en de eisen die 

er ten aanzien van de te spelen wedstrijd wordt gesteld. De belangrijkste eisen liggen vooral op het gebied van 

stabiliteit (stevigheid), vlakheid en waterdoorlatendheid. 

 

De volgende verzorgingsmaatregelen kunnen bij ieder (normaal) bespeelbaar veld aan de orde komen:  

 Maaien, grasvegen en verticuteren;  

 Bemesten;  

 Rollen, prikrollen, wiedeggen en (diep)beluchten;  

 Zode bezanden en dressen;  

 Beregenen;  

 Zodenbeschadiging herstellen en doorzaaien;  

 Onkruid en insectenvraat bestrijden;  

 Controle drainagesysteem;  

 Onderzoek naar de bemesting toestand en granulaire samenstelling van de toplaag.  

 

 

Alle maatregelen zijn erop gericht de samenstelling van de toplaag, de waterdoorlatendheid en de conditie van de 

grasmat in stand te houden en/of te optimaliseren. Het is belangrijk van ieder veld vooraf te bepalen hoe de 

samenstelling van de toplaag is en een gericht beleid te voeren om deze condities vast te houden of te verbeteren. 

 

Het maaien van het gras heeft een meerledig doel, te weten:  
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 de 

geschiktheid voor bespeling bevorderen;  

 de dichtheid van de grasmat bevorderen.  

 

Het maaien moet gebeuren met niet te hoge snelheden en rustige wendingen. Hierbij moeten geen plukken blijven 

staan en geen banen worden gemaakt waarbij de ene kant te kort en de andere kant te hoog wordt gemaaid (foutief 

afgestelde machine). Diegene die de machine bedient, moet ook in staat zijn de machine goed te onderhouden en af 

te stellen. Hij moet kunnen beoordelen wanneer de machine of de messenkooien aan revisie toe zijn. Hij moet ook 

kunnen beoordelen met welke snelheid gemaaid moet worden onder verschillende weersomstandigheden en 

toestand van de velden. Het is moeilijk zowel het begin als het einde van het maaiseizoen uniform in tijd vast te 

leggen. Vaak wordt te laat begonnen met maaien. Ook moet men er in een mooi najaar niet tegenop zien zo nodig in 

november de maaimachine nog eens (of meerdere malen!) van stal te halen. In verband met het herstel vermogen 

van de grasmat mag op voetbalvelden laat in het seizoen niet meer op de normale hoogte worden gemaaid. In het 

najaar gaat het hoofdzakelijk om het toppen van te ruig begroeide gedeelten. De algemene maaihoogte voor 

voetbalvelden is 0,03-0,04 m (afstand snijkant van het onderblad tot het bodemoppervlak, gemeten op de vlakke 

weg). Bij korter maaien blijkt dat de weerstand van de grasmat tegen bespeling en droogte kleiner wordt. In het 

groeiseizoen moet vaak 2x per week gemaaid worden. Het tijdstip van maaien dient te worden afgestemd op het 

moment van gebruik ( wedstrijden doordeweeks).  

 

 
 

 

Om tijdens het speelseizoen zo weinig mogelijk verschil te krijgen tussen maaihoogte en speelhoogte is het, vooral 

bij groeizaam weer, van belang te maaien vlak voor het weekend (vrijdag). Een te lage maaihoogte verzwakt het gras 

en indirect de zode en geeft aanleiding tot verbranden, vooral bij een te lage maaifrequentie.  

 

 

Bovendien veroorzaakt de kleinste oneffenheid bij te diep maaien al kale plekken die nadelige gevolgen hebben, 

zowel voor de kwaliteit van het spel als voor de vlakheid van het terrein. Tevens wordt de samenstelling van het 

grasbestand ongunstig beïnvloed. Van de grassoorten, die op sportvelden het meest worden toegepast, Engels 

raaigras en veldbeemdgras, zijn inmiddels ook (fijn bladige) rassen ontwikkeld die korter maaien goed kunnen 

verdragen. Speltechnisch gezien is er echter geen reden om korter te maaien dan in het voorgaande is aangegeven. 

Gezien de kans op schade door te kort maaien bij oneffenheden in het terrein blijft het aan te bevelen voorzichtig te 

zijn met het instellen van lagere maaihoogten. Er dient gemaaid te worden als het gras zover is aangegroeid dat er 

bij toepassing van de juiste maaihoogte snippers afkomen van niet meer dan 0,02 mm.  
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Bij de 

beoordeling van de maaibehoefte gelden de langste gedeelten of langste plukken (meestal hoeken en of zijkanten). 

Het kan daarom in veel gevallen nodig zijn te maaien als 80% van het veld daar nauwelijks aan toe is. Het is onjuist te 

proberen het aantal maaibeurten te verminderen door zeer kort te maaien en het gras daarna langer te laten 

worden. Men maait dan wel minder maar deze werkwijze geeft een holle grasmat. Bij forse grasgroei kan het 

(ondanks frequent maaien) voorkomen dat een vrij grote massa grassnippers op het gras blijft liggen. De noodzaak 

om deze snippers te ruimen kan dan aanwezig zijn. Bij koud en nat weer en daardoor slechte vertering kunnen de 

grassnippers bovendien bijdragen aan alg- en viltvorming op het bodemoppervlak met een glad oppervlak of het 

verstikken van de grasmat tot gevolg. Grasruimen is dan zeker noodzakelijk. Hierop moet men blijvend bedacht zijn. 

In het voorjaar en najaar doen zich namelijk weersomstandigheden voor waarbij de grassnippers niet verdrogen 

maar geel worden en verrotten en daarbij een slijmachtig laagje op het veld achterlaten. Wil men het veld goed 

bespeelbaar houden en de beschadiging door het spel zo gering mogelijk houden, dan dient men de snippers onder 

dergelijke omstandigheden op te vegen met een veegmachine, eventueel in combinatie met licht verticuteren. Dit 

bevordert tevens de conditie van de grasmat. Deze werkzaamheden zijn met de nu beschikbare middelen in een kort 

tijdsbestek uit te voeren (circa één uur per veld, afhankelijk van de gebruikte machine). 

 

Vroeger was beregenen een maatregel, die bij onderhoud van normale sportvelden niet aan de orde was. Bij de 

huidige hoge bespelingfrequentie, zowel in de winter als in de zomer, en de overeenkomstige 

‘slijtageverschijnselen’, wordt de noodzaak steeds groter om over voldoende beregeningsapparatuur te beschikken. 

Hierdoor kunnen de velden rond september weer in een staat worden gebracht, waarin ze voldoende tegen het 

gebruik zijn opgewassen. Met beregenen kunnen andere onderhoudsmaatregelen worden geoptimaliseerd. 

Bovenstaande wil niet zeggen, dat ieder sportveld zonder meer beregening nodig heeft. Wanneer men streeft naar 

het opvoeren van het aantal speeluren en wanneer het overige onderhoud optimaal is, is beregening een dringende 

noodzaak. Opgemerkt moet worden dat teveel (en te snel) beregenen ook nadelige gevolgen kan hebben voor de 

kwaliteit van de grasmat. Tijdens drogere perioden gaat de grasplant op zoek naar vocht. Hierdoor ontstaat een 

beter wortelstelsel en een stevige graszode. Teveel beregening leidt vaak tot een zwakkere grasmat met veel 

straatgras (ondiepe beworteling). Een droge toplaag is niet per definitie een droog veld. Bij beregening zijn het 

wakende oog van de terreinmensen, adviseur ( verschoor ) en gebruiker zeer belangrijk. Bij het herstel van velden 

moeten vochttekorten, ontstaan door uitblijven van voldoende regen, vanaf april direct worden aangevuld. Daarbij 

gelden dan de normale regels voor beregening, namelijk sproeibeurten van tenminste 20 mm per keer.  

De tijd tussen de sproeibeurten is afhankelijk van de aard van de bovenlaag, de verdamping en van de intussen 

gevallen regen. Doorgaans is één sproeibeurt van 20 à 30 mm (binnen 24 uur te geven) per week voldoende. Een 

dergelijke sproeibeurt kan in 4 tot 8 uur worden gerealiseerd. De aanvulling door beregening moet tenminste 

doorgaan tot voldoende herstel is bereikt. De noodzaak van beregening moet echter niet alleen worden gezien 

vanuit het oogpunt van herstel van de bestaande grasmat. Bij frequent bespeelde velden is het jaarlijks doorzaaien 

een noodzakelijke onderhoudsmaatregel. Om dit, in een vaak korte periode, te laten slagen is het noodzakelijk over 

een beregeningsinstallatie te kunnen beschikken. Het resultaat van het doorzaaien staat of valt vaak met een goede 

van vochthuishouding. 

 

De beregening van pas ingezaaide velden vraagt een andere aanpak dan de beregening op een bestaande grasmat. 

Om het kiemen van het graszaad en de ontwikkeling van het jonge, nog ondiep wortelende gras te bevorderen 

moeten kleine giften van ca. 5 mm worden gegeven. In deze bijzondere gevallen kan het nodig zijn meerdere malen 

per week te beregenen (afhankelijk van de weersomstandigheden) totdat de beworteling voldoende diepte heeft 

om zelf meer vocht op te kunnen nemen. 

 

Na het speelseizoen is op intensief bespeelde velden een intensieve opknapbeurt noodzakelijk. Deze bestaat in 

hoofdzaak uit de volgende maatregelen (in volgorde van bewerking):  
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• Doelgebieden 

losfrezen, opgelopen zandruggen bijwerken en profileren;  

• Kuiltjes en zodebeschadigingen in het veld wegwerken door het strooien van licht humeuze zandige teelaarde 

(geen klei) en goed inslepen.  

 

In de praktijk wordt dit dressen genoemd. Afhankelijk van de toestand van het veld is ongeveer 5 tot soms wel 30 m3 

dressgrond per veld nodig. Tegenwoordig zijn een aantal nieuwe machines op de markt die veelvuldig worden 

toegepast bij het groot onderhoud van natuurgrasvelden, te weten de recyclingdresser en de fieldtopmaker. Beide 

machines zijn uitermate geschikt voor het wegwerken van kuiltjes en zodebeschadigingen 

 

Al deze zaken worden zo goed mogelijk door onze vrijwilligers en Verschoor uitgevoerd. Dit is alleen een opsomming 

om de conditie van onze grasvelden op peil te houden. Ons complex bestaat niet alleen uit grasvelden, maar er is 

ook onderhoud nodig voor de groenstrook en niet te vergeten ons kunstgrasveld. Hier zijn meer handjes nodig. Dus 

meld je aan! Meer informatie bij Henk Mijdam. 
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Van de 

voorzitter            
Het is een drukke tijd voor het bestuur, op vele vlakken is het spitsuur. Of het nu met de rubberkorrels op het 

kunstgras is of de toekomst van de clubs in de nieuw te vormen gemeente, de kleding van Klupp, de financiële 

situatie van de club, etc. 

 

De laatste tijd staan de kunstgrasvelden met rubberkorrels, van vermalen autobanden, enorm in de publiciteit. Na 

een uitzending van Zembla staat het voetballand op zijn kop. Zullen we er wel op spelen of niet of misschien alleen 

de jeugd niet en wel de senioren. Voorlopig is er nog geen gefundeerd onderzoek gedaan en heeft de 

kunstgrasvelden branche aangeboden om gratis de velden te controleren. Iets waar de vv Almkerk ook zal laten 

uitvoeren. Laten we afwachten waar de RIVM mee komt als zij hun onderzoek hebben afgerond. We zullen het 

binnenkort weten. 

De VV Almkerk heeft het initiatief genomen om met de sportverenigingen van de gemeentes Werkendam, Aalburg 

en Woudrichem een standpunt in te nemen wat betreft de nieuw te vormen gemeente. Het is beter om goed 

voorbereid de toekomst in te gaan dan achteraf geconfronteerd te worden met een vastgelegd beleid. We zullen u 

informeren als er meer te melden valt. 

 

De sportkleding van onze nieuwe kledingleverancier Klupp heeft ook onze aandacht. In de aanloop van dit 

voetbalseizoen verliep alles nog volgens schema totdat de verkeerde shirts binnen kwamen met een te klein wit vlak 

voor het logo van de sponsor. Vanaf dat moment lopen we achter de feiten aan, maar we hebben alles compleet als 

dit blad uitkomt. De shirts zijn prachtig met de echte vv Almkerk kleur blauw. (iets lichter dan op vorige shirts) De 

hoofdsponsors van der Meijden Transport en Café en Cafetaria De Alm komen prima tot hun recht. Ook het 2e loopt 

in een nieuw tenue met het Kika logo op de borst, een initiatief van en gesponsord door Ron van ’t Hof. De 

presentatiepakken zijn in productie zodat alle teams zich fraai kunnen presenteren bij thuis en uitwedstrijden. 

 

Wanneer dit blad uit komt is het draaifeest geweest, ik wil iedereen bedanken die zijn/haar bijdrage heeft geleverd. 

Ik hoop op een mooi resultaat. 

 

Enkele weken geleden had ik een bijeenkomst van alle voetbalverenigingen uit de regio, allerlei onderwerpen 

kwamen ter sprake waaronder ook het vrijwilligersbeleid. Het blijkt een algemeen ‘probleem’ te zijn om genoeg 

vrijwilligers op de been te krijgen. We zijn ons aan het oriënteren om hier een goed gevolg aan te geven. Rest mij 

nog om jullie van harte uit te nodigen voor de ledenvergadering van 25 november aanstaande. 

 

 

Gerbe Manschot 
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Oefenprogramma seizoen 2016-2017  
De winterstop begint officieel pas op 24 december, 1 dag voor de kerst. 

Maar 17 december is inhalen, dus als het dit weer blijft zal niet iedereen meer op de 17e moeten inhalen. 

 

Het zaaltoernooi in de Oosterbliek, de Proxsys Champions Cup, voorheen de poort 6 Champions Cup zou in eerste 

instantie niet doorgaan. Daar doen in de regel ons 1e, onze B1 (JO17-1) en onze D1 (JO13-1) aan mee. Er is in eerste 

instantie gemeld dat het door organisatorische problemen dit jaar niet door zou gaan. De laatste berichten in de 

media meldden dat het mogelijk toch doorgaat?  

Tijdens het uitkomen van dit clubblad is hier nog geen uitnodiging van ontvangen, dus deelname is nog onzeker. 

 

De jeugd heeft in de kerst vakantie een zaal toernooi in de Jager, ook daar is het programma nog niet van bekend. 

Voor de pupillen teams zal het Verlaat in de kerstvakantie worden gehuurd. Meer informatie volgt in ons kerst 

nummer. 

 

Er zijn al wel een paar vriendschappelijke wedstrijden vast gelegd, zowel voor de winterstop alsook al voor de 

voorbereiding 2017/2018. 

 

Dat zijn voorlopig: 

 

15 – 11 – 2016  20.00 uur Almkerk jgd <23 -  GJS jgd <23 

 

29 – 11 – 2016  20.00 uur Roda Boys 1  - Almkerk 1 *) 

 

10 – 01 – 2017 20.00 uur  Nivo Sparta 1  - Almkerk 1 

 

17 – 01 – 2017  20.00 uur Almkerk 1  -  Moerse Boys 1 

 

08 – 08 – 2017 20.00 uur Almkerk 1   -  Nivo Sparta 1 

 

17 – 08 – 2017  20.00 uur Nivo Sparta 2  - Almkerk 2 

 

*) zal nog wijzigen, want Roda Boys heeft geen veldverlichting. 

 

Als er wensen zijn voor vriendschappelijke wedstrijden in de winterstop dan graag melden bij het 

wedstrijdsecretariaat voor de jeugd en voor de senioren bij Arie Verwoerdt. 

 

Er zal in elk geval op de zaterdag dat de nieuwjaarsreceptie wordt gehouden weer een mixtoernooi worden opgezet. 

Dat zal 7 januari zijn. Daarop volgend is om 16.00 uur de nieuwjaarsreceptie. 

 

 

Arie Verwoerdt 
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Free WiFi bij V.V. 

Almkerk  
Sinds begin oktober is de VV Almkerk voorzien van een nieuwe Free WiFi installatie.  

Dit maakt het mogelijk om met een groot aantal mensen tegelijk gratis internet te gebruiken. 

Dus wil je vrij WhatsAppen, Buienradar bekijken, de uitslagen van het voetballen binnenhalen of wat dan ook, doe 

het gratis met gebruikmaking van Free WiFi van de VV Almkerk. 

 

De installatie is gesponsord en aangelegd door Angelo Voordendag van Kabel Service 

Altena.  

 

Kabel Service Altena is gespecialiseerd in installaties rond telefonie, internet en 

digitale tv. Zo werkt Kabel Service Altena voor diverse telecomproviders, maar ook 

particulier. 

 

Service 

Kabel Service Altena staat in de streek bekend om zijn zeer goede service en heldere uitleg. Op deze manier weet 

deze zijn expertise en kennis goed te vertalen in een simpele consumententaal. 

 

Angelo heeft een aantal jaren onder de lat gestaan bij Almkerk 6. Met ingang van dit seizoen is Angelo gestopt 

vanwege te drukke werkzaamheden. Gelukkig heeft hij tussendoor toch nog wat tijd weten te vinden om e.e.a. aan 

te leggen bij onze vereniging, waarvoor uiteraard onze hartelijke dank. Heeft u ook hulp nodig op Internet , telecom, 

televisie, zoek de website van Angelo en neem contact op, warm aanbevolen. 

 

Om gebruik te maken van het Free WiFi netwerk moet u eerst een wachtwoord invullen. 

Het wachtwoord is : FreeWiFi2016!! 

 

Kunt u dit niet onthouden, geen ramp, het hangt in de kantine aan het prikbord. 
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Spelletjes  

VV Almkerk Woordzoeker 
L E O D R E L E P S L E S S I W  

G K T S F R E H E E J N K A N S  

P L R R L E P P A N E D Z A T T  

O E E E K O L K A R D P A R G S  

M P B G K Z O T E K W A A A A E  

P E M E E M S N E R E D A L B E  

O R E N D A L O H F N D B E E R  

E I V B K D R A A I F E E S T F  

N O O O R D G E V Z O N S P I N  

U D N O N E S C H V I S J S N I  

L E N G L E O B N A J T T V A U  

P K R B T S E F R E B O T K O T  

A O U A G N I T O L R E V E G O  

R I C L U B B L A D B L A Z E R  

A M R O T S L A B T E O V F L A  

P L A A P L E O D H A N D S A T  

Zoek de volgende woorden: 

beer, bladblazer, bladeren, boogbal, clubblad, darts, denappel, doel, doelpaal, draaifeest, dronk, egel, hagelbui, hands, herfst, janboel, 

kans, kastanje, kolk, november, oktoberfest, paddenstoel, paraplu, periode, pompoen, regenboog, spin, storm, tassenrek, tuinfrees, 

verloting, voetbal, vvalmkerk, wisselspeler, 

 

Bij de woordzoeker vormen de overgebleven letters een gezegde. De 

sudoku oplossing wordt gevormd door de cijfers die in de grijze balk 

moeten komen. Bij de woordpuzzel hieronder vormt het woord dat in de 

verticale grijze balk tevoorschijn komt de oplossing. Oplossing opsturen 

voor 1 december 2016 naar a.verwoerdt@kpnplanet.nl of gewoon een 

keer afgeven aan Adriaan Verwoerdt. De winnaar van de vorige puzzel is 

na loting geworden: Arie van Haaften. 

Als je 1 oplossing instuurt heb je 1 kans, als je 3 oplossingen instuurt heb 

je 3 kansen. 

 

1 1. Huisdier

2 2. Thuisbasis voor PSV

3 3. Russische munt

4 4. bepaalde dans

5 5. Open schoen

6 6. Wervelwind

7 7. Russische sterke drank

8 8. Dopheide

9 9. Equator

10 10. Rugzak van een soldaat  

5 1

3 9

2 1 8 5 4

1 3 6 7

6 3 9 8 5

8 1 2

7

4 6 1 8

9
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