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Herkent u I of meer van deze vragen:

Betaal ik teveel premie voor mijn verzekeringen?

Heb ik wel verzekerd wat ik belangrijk vind?

Sluit mijn hypotheek nog wel aan op mijn wensen?

Kan ik een huis kopen?

Wat is mijn woning nu waard?

Ontvang ik wel genoeg rente over mijn spaargeld?

Kunnen mijn k¡nderen straks gaan studeren?
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Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend advies.
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In memoriam Bram van Es 
Begin maart kwam het bericht door dat Bram van Es was overleden. Onverwacht voor iedereen. 
71 jaar was Bram. Niet oud voor hedendaagse begrippen. Bram heeft jarenlang midden in onze 
vereniging gestaan. De voetbalbakermat van Bram lag bij het Gorcumse Unitas. Eenmaal neer 
gestreken in Almkerk was er al snel contact met onze vereniging. Zeker toen zoon Jan de 
voetbalschoenen aan ging trekken was Bram vaak van de partij. Een vader die, en kan rijden, en 
verstand van voetballen heeft, en ook nog eens over een groot relativerend vermogen beschikt, 
heeft al gauw een streepje voor. Zo iemand wordt dan al snel aan z’n jasje getrokken… Het kon dan 
ook niet uitblijven dat daar een keer een bestuursfunctie uit zou rollen. Dat gebeurde eind jaren 
zeventig. Toen ik Bram als bestuurslid vroeg besliste hij, tot mijn grote verbazing, snel. “Dat doe ik”, 
maar in een moment van zelfreflectie voegde hij er direct aan toe, “Ik zal nooit een goed bestuurslid 
worden; m’n werk en m’n gezin gaan altijd voor” En dat was ook zo. Waarmee ik overigens niet wil 
zeggen dat Bram voor ons geen goed bestuurslid is geweest. Het tegendeel is waar. Bram kwam bij 
ons binnen toen er plannen gesmeed werden voor de verhuizing van onze vereniging van de 
Voorstraat naar de Sportlaan. Bram z’n werk, als verkoper van gasbetonblokken, was bouw 
gerelateerd. Zijn expertise was op dat moment dan ook bijzonder goed bruikbaar, zeker toen 
toenmalig voorzitter Jan Boogaard in het ziekenhuis terecht kwam. Bram was, in de goede zin van 
het woord, een “regelaar-eerste klas”. Daarnaast kon hij onze vereniging prima vertegenwoordigen 
bij officiële gelegenheden en bij uitwedstrijden van het eerste elftal. “Pappen en nathouden”, 
onmisbaar in het verenigingsleven, stond hem op het lijf geschreven. Op 56-jarige leeftijd kreeg Bram 
een opdoffer van jewelste, toen hij hoorde dat zijn vrouw Bep ongeneeslijk ziek was. De ziekte en het 
overlijden van Bep hebben Bram voor altijd getekend. Toch nam hij de draad van het leven weer 
goed op. Ook bij ons in de vereniging vond Bram z’n draai weer in de Sponsorcommissie. 

Bram was zo trots op z’n parate kennis, z’n rekensnelheid en z’n alertheid. 
Wat moet het een verschrikkelijke ramp voor hem geweest zijn toen hij ging merken 
dat z’n geest hem in de steek liet. Met Cees Ambachtsheer heeft hij zijn verdriet 
gedeeld. Helaas, hoe spijtig het ook is, heb ik Bram niet meer gesproken. 

In het bijzonder Jan, als lid van onze vereniging, maar natuurlijk ook Annie en de andere kinderen en 
kleinkinderen wensen wij veel sterkte bij de verwerking van dit verlies. 

Bestuur vv Almkerk, 
Gerrit van Drunen 
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In memoriam Jo van Gils 
We schrijven 1967. Ben een broekie  van nog geen 18. Een trainingsavond met de selectie net als alle 
anderen. Er werd gedold en gewerkt. Ineens viel hij op. Daar stond hij langs de lijn. Een stevig ventje, 
sluik haar, sigaretje nonchalant in de mond, sjofeltjes gekleed.  “Wie is dat”, ging het door de groep. 
Het antwoord bleef uit tot we in de kantine kwamen.  Kantinebaas Piet van Drunen wist het te 
vertellen.  “t Is de vrijer van Nellekes, en hij wil hier komen voetballen”.  Zo dat wisten we dus. 
Nu nog even vragen op welke positie hij speelde.”  Bij Right-oh op het middenveld en hij kan schieten 
als een kanon!”  Dat wisten we dus ook. Ik stiekem gerust gesteld. Geen directe concurrent voor de 
linksbuiten plaats! De sportieve resultaten waren niet bijster. Het niveau trouwens ook niet. We 
speelden 2e klasse onderafdeling.  De kolenbond heette dat. Ook toen kreeg natuurlijk de trainer de 
schuld van alles. Almkerk ging op zoek naar iets nieuws.  Jo zag z’n kans schoon en gooide de naam 
van een trainer uit Geertruidenberg bij het bestuur neer.  Het bestuur wikte en beschikte.  De 
kandidaat van Jo werd aangenomen.  Frans van Strien was de naam.  Het mag gezegd worden. Jo van 
Gils heeft bij Almkerk het begin van het  “prestatie-voetbal” ingeluid.  Jo  was jarenlang vaste kracht 
in het elftal van Frans van Strien.  Frans wist in de eerste jaren alles en iedereen te enthousiasmeren.  
Er kwam een clublied, het blauwe streepjesshirt werd vaarwel gezegd en de weg omhoog werd 
gevonden.  Drie seizoenen op rij promoveerde Almkerk. Iedereen genoot.  Iedereen wilde erbij zijn. 
Vader en moeder van Gils en de broers van Jo waren vaste supporters.  Als er over ons Joke wat 
gezegd werd, was de wereld te klein! Ze hadden ook alle reden om trots te zijn. Jo voetbalde als een 
koning op het middenveld, strooide met fluwelen passes. Maar de “eeuwige roem” behaalde hij met 
z’n vrije trappen.  Elke muur sidderde als Jo z’n aanloop nam.  Shirt uit de broek, kousen afgezakt 
en een schot als een kanonskogel. Achter het doel werd er al gejuicht als Jo nog niet geschoten had. 
De keeper was bijna altijd kansloos. Of het nou van 16, 20 of 30 meter afstand was; het was altijd 
prijs. De overwinningen regen zich aaneen. Dat werd uitbundig gevierd. Zowel in de kantine als 
daarbuiten. Het hele spul, inclusief de trainer, belandde veelvuldig in het Wapen en menige andere 
gelegenheid. Dat moest fout gaan. Dat gebeurde dan ook. Het betekende het einde van het tijdperk 
van Strien.  Almkerk wilde verder omhoog. Er werden regeltjes opgesteld, er kwamen nieuwe 
afspraken.  Daar voelde Jo allemaal niets voor. Leider Jan Schmidt heeft er uren ingestoken om Jo 
voor het eerste te behouden.  Tevergeefs. Jo gleed af, zowel sportief als in z’n privéleven. Een 
moeilijke periode voor het gezin van Gils diende zich aan. Uiteindelijk koos Jo voor z’n gezin. Hij 
rechte de rug en vocht zich met vallen en opstaan terug in de maatschappij. Wat een prestatie!  
Meer waard dan alle kampioenschappen bij elkaar! Het familieleven omarmde hij. Trots op z’n 
vrouw, kinderen en kleinkinderen. En als opa kritisch meelevend met de prestaties van de kleinzoon. 
Dat was de nieuwe Jo. Wilde genieten van het leven. Samen met Nel op de elektrische fiets er op uit. 
En hij wilde nog zoveel meer… maar dat hebben we niet altijd zelf voor het zeggen.  Er kwamen wat 
pijntjes. Toch maar even naar  het ziekenhuis vond de huisarts.  Die donderdagavond in het clubhuis. 
Een verslagen Jan Willem met heel slecht nieuws over z’n vader.  Niemand wilde het geloven. Maar 
het was wel waar. De piketpaal voor het leven van Jo was geslagen. Jo accepteerde het.  Wat was hij 
sterk in die laatste weken. Nel, John en Annemarie, Jan Willem en Arda en de kleinkinderen hebben 
vol bewondering afscheid kunnen nemen van hun kampioen. Beste familie van Gils, mogen jullie voor 
de toekomst kracht halen uit de mooie momenten die je samen met Jo hebt beleefd. 

Bestuur   vv Almkerk, 
Gerrit van Drunen 
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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 

Wnd. Dhr. J. Manschot 
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 

Noar Vurre 39e jaargang nr. 1, april 2017 



Algemene gegevens 
Adres V.V. Almkerk Sportlaan 1 4286 ES Almkerk 0183-401802 
Secretariaat 
Algemeen 

Vierspan 2 4286 GN Almkerk 0183-302828 
06-20412275 

Westrijdsecr. 
Senioren 

Prov. Weg Zuid 46 4286 LM Almkerk 0183-402535 
06-12095101 

Wedstrijdsecr. Jeugd Sportlaan 10 4286 ET Almkerk 0183-403505 
Jeugdcoordinator Hans Kant Antonialaan 28 4286 CW Almkerk 06-13571453 
Pupillencoordinators Arjan Kant 

Rene van Haaften 
0183-403827 
0183-405882 

Coordinator 
meisjesvoetbal 

Esther Eckhart 

Website V.V. Almkerk www.vvalmkerk.nl 
E-mailadres website a.verwoerdt@kpnplanet.nl 
E-mailadres V.V. 
Almkerk 

vv.almkerk@kpnmail.nl 

Bank Rabobank Almkerk NL51 RABO 
0301504431 

Bank 
sponsorcommissie 

T.n.v. 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 
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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 Gaby de Bont 

Cees Verlee Jolanda Schaap 
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 
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MO13-1 (MD1) 
Altena comb. 

Peter van Dalen Talita van Dalen 
Erik de Bok Maarten Veth 

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 
Dick van den Heuvel 06-46062742 

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 
JO7-2 (MP2 Jacco Pellekaan 06-27587240 Menno van der Vliet 06-21214095 
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Van het wedstrijdsecretariaat 
Resultaten seizoen 2016-2017 
Senioren heren 
De competitie duurt dit jaar langer dan voorgaande jaren. De laatste wedstrijden voor de lagere 
elftallen zijn op 6 mei, dan is er nog een vol programma. Op 13 mei is dan de laatste wedstrijd nog 
van ons 1e en 2e, die moeten dan beiden nog thuis tegen Oranje Wit. 

Dan de resultaten. Ons eerste elftal. Helaas kunnen we niet melden dat het echt fantastisch gaat. 
Waren de verwachtingen dat men toch wel op een 7e of 8e plaats zouden kunnen gaan eindigen dit 
seizoen dan weten we nu al dat dit niet meer gaat lukken. Het wordt al knokken om rechtstreekse 
degradatie te voorkomen. Met dit schrijven moeten we nog 7 wedstrijden dus theoretisch is er nog 
veel mogelijk. Maar het zit ook niet echt mee, als er maar liefst 7 basis spelers geblesseerd zijn dan 
moet je hard werken om punten te halen. En dat wordt ook echt wel gedaan, we krijgen ook echt 
ongelukkige goals tegen en weten het voorin zelf niet af te ronden. Resultaat is dat je dan verliest, 
niet eens altijd verdient maar daar wordt niet naar gekeken. Het hangt in de kantine op de muur, je 
moet 1 goal meer maken als je tegenstander en dan win je. Zo simpel is het eigenlijk. De praktijk is 
anders. We moeten nu dus nog punten zien te halen om rechtstreekse degradatie te voorkomen, 
maar er ook rekening mee houden dat we zoals al eerder gebeurd is toch nacompetitie moeten gaan 
spelen voor behoud. Dat is al eerder gelukt. Wie weet als iedereen weer fit is hoeven we van 
niemand te verliezen. De tijd zal het leren, voorlopig staan we op de voorlaatste plaats. Teams die 
direct boven ons staan hebben ook nog 1 of 2 wedstrijden minder dus het verschil kan ook nog 
groter worden 

Het tweede. Ja, staat er ook niet rooskleurig op. Maar dat is niet zo verwonderlijk als je kijkt dat ze 
het hele seizoen al geen compleet team hebben en met de spelers van lagere elftallen en de JO19 
moeten aanvullen. Het is elke donderdagavond een gepuzzel om het elftal te voorzien van 13 spelers. 
En dan in de reserve hoofdklasse spelen? Het resultaat? Er staan toch nog 2 teams onder Almkerk 2 
dus als we deze positie kunnen handhaven volgt er nog niet eens rechtstreekse degradatie. En de 
teams boven Almkerk hebben maar 2 punten meer dus wie weet. Maar als we op deze positie blijven 
dan volgt er nacompetitie. Het worden dus zowel voor 1 als 2 nog een aantal spannende weken.  

Het 3e t/m. het 6e  
Ook hier geen kampioenskandidaten. Het 3e staat 1 na laatste in een poule van 9. Daar er hier al 3 
teams zijn terug getrokken zal hier geen degradant meer volgen. 
Het 4e heeft het ook wel lastiger dan vorig seizoen toen ze nog 5e waren maar toch in de reserve 4e 
klasse speelden. Die staan op een 9e plaats, de nummers 7 en 8 hebben 2 punten meer dus hier is 
nog een stijging mogelijk Het 5e staat 6e in een poule van 11 dus zeg maar een stevige middenmoter. 
En dan het 6e. Ze staan 11e in een poule van 11, dus de rode lantaarn drager. Ook een team met 
vooral de laatste tijd een tekort aan spelers. 17 spelers op papier, toch vaak maar 8 of 9 beschikbaar. 
Gelukkig is er een hele goede wisselwerking met het 3e. Ondanks vaak een aanvulling van het 3e en 
het overgrote deel ook jeugdige spelers lukt het maar niet om punten te halen. Toch nog te sterke 
tegenstanders met oud eerste elftal spelers tegen? Je zou het haast wel denken. 
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Hoe verder volgend seizoen 
Er worden door de leden al nieuwe teams ingedeeld. Volgend seizoen die en die bij elkaar. Een deel 
gaat dan wel naar dat elftal. Als we het zo gaan doen hebben we een vrienden team en gaan die en 
die ook weer voetballen. Allemaal fijn die goede ideeën maar uiteindelijk zullen we gezamenlijk na 
inventarisatie gaan bekijken wat we volgend seizoen gaan doen. We gaan niet zonder slag of stoot 
een elftal terug trekken. Het mag ook niet zo zijn dat er dan straks een stuk of 6 spelers “over” blijven 
die nergens gewild zijn en dan maar moeten stoppen. Zo gaat dat echt niet werken. Er wordt door de 
TC al hard gesleuteld aan het nieuwe 2e elftal voor volgend seizoen. Er is door het 
wedstrijdsecretariaat gevraagd een selectie te realiseren van 17 of 18 spelers voor het 2e zodat er 
geen beroep op de spelers van de lagere elftallen meer hoeft te worden gedaan. Er gaan er een stuk 
of 7 over van de A jeugd (JO19) naar de senioren. Een deel daarvan zal naar het 2e gaan. We hebben 
gevraagd of de TC half april de selectie voor het 2e rond heeft zodat we verder kunnen gaan kijken 
met de resterende teams. We gaan op die wijze trachten in eerste instantie toch weer 6 elftallen op 
te zetten. Mocht dit niet realistisch zijn dan gaan we van start met 5 teams. Als het volgende 
clubblad uitkomt hebben we met de leiders de nodige besprekingen gehad en weten we het 
resultaat wat daar dan zoals gebruikelijk in het juli nummer getoond gaat worden. 

Het inzetten van spelers van de JO17 (B1) bij de senioren 
Het is verschillende malen gebeurd dat er spelers invallen van de JO17. Deze worden soms door de 
leiders maar soms ook buiten de leiders om door spelers gevraagd om mee te spelen. Hartstikke 
mooi om zo mee te werken als speler om je team aan te vullen tot de benodigde 11 spelers maar dit 
is niet toegestaan. De JO17-1 en JO17-2 hebben bij elkaar een krappe bezetting, moeten elkaar vaak 
al aanvullen dus spelen al meer dan 1 wedstrijd en hebben een blessure gevoelige leeftijd. Alleen in 
uiterste noodzaak en met nadrukkelijke toestemming van de betreffende trainer kan er zeer 
incidenteel gebruik gemaakt worden van jongens van de JO17 om bij senioren aan te schuiven. 

Senioren dames 
Onze VR1 spelen 4e klasse en zijn een nette middenmoter, staan op dit moment 5e in een poule van 
11 dus helemaal niet zo slecht. Er is intussen ook weer wat aanwas in het team dus veelal kan men 
zich qua speelsters aantal met eigen middelen redden. In een enkele uitzondering gaat er iemand 
mee van de MO17. De aanwas van de vrouwen is na een behoorlijke krimp weer aan het toenemen. 
Maar of dit genoeg is voor weer een VR2? 

De jeugd 
Jongens 
De JO19-1 staat momenteel op een 7e plaats in een poule van 11. Een goede middenmoter zeg maar. 
Hoewel de stand van zaken niet goed te vergelijken is omdat er nogal een verschil is in gespeelde 
wedstrijden. De nummers 5 en 6 hebben maar liefst 4 wedstrijden meer gespeeld dan Almkerk. 
De JO17-1 staat 9e in een poule van 12. Staan redelijk veilig maar hebben nog wel wat punten nodig. 
De JO17-2 hebben op dit moment na 6 wedstrijden helaas nog geen punten kunnen bemachtigen. 
Kom jongens, van die akelige 0 af. Ook onze JO15-1 staat op dit moment helaas onderaan, 9e in een 
poule van 9. 
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Meisjes 
Onze MO17-1 moet het tot op heden ook nog zonder punten stellen. Kom op meiden, ook jullie van 
die akelige 0 af zien te komen.  

Pupillen 
Jongens 
De pupillen doen het gemiddeld wat beter dan de jeugd. De JO13-1 staat 5e, de JO11-1 staat 4e, de 
JO11-2 staat fier bovenaan, de JO11-3, JO9-1 en JO9-2 op een fraaie 2e plaats en de JO9-3 op een 4e 
plaats. Van de mini pupillen JO7-1 en JO7-2 worden de uitslagen niet door de KNVB bijgehouden.  

Meisjes 
Van de pupillen meisjes hebben we 2 teams die beiden een combinatie team vormen met VV Altena. 
De MO13-1 spelen al hun thuiswedstrijden bij Altena onder de naam ST Altena/Almkerk MO13-1. 
Deze meiden doen het prima, staan qua punten gelijk met de nr. 1 maar die hebben 3 wedstrijden 
minder dus daardoor staan deze meiden op een fraaie 2e plaats. 

Ons tweede pupillen meisjes team is ook een combinatie team met de VV Altena maar die spelen alle 
thuiswedstrijden in Almkerk onder de naam ST Almkerk/Altena MO11-1. Ook deze meiden doen het 
prima met een keurige 2e plaats en slechts 3 punten verwijderd van de nummer 1, dus gaan voor die 
eerste plaats zou ik zeggen. 

Veranderingen pupillen 
Volgend seizoen gaat er het e.e.a. wijzigen bij de pupillen. De aantallen per team worden minder, de 
velden worden kleiner. Dit alles om de spelertjes vaker aan de bal te laten zijn en dus meer gevoel 
met de bal te leren. Hoe dit er allemaal gaat uitzien wordt verder uiteengezet in ons volgende 
clubblad. 

Indeling trainingsvelden en doordeweekse wedstrijden 
Er wordt in principe nog getraind volgens het trainingsschema. Echter direct na de competitie zal al 
snel het trainingsveld uit gebruik worden genomen. Dit zal dan doorgezaaid worden en dan mag er 
voor een bepaalde tijd niemand op. Tegen die tijd zal er geen kunstlicht meer nodig zijn en kan er 
nog buiten ons kunstgras veld ook op het C en D veld getraind worden. 
Waar getraind kan worden zal in overleg met de mensen van de terrein onderhoudsploeg 
gecommuniceerd worden en dat wordt aan de trainers door middel van een gewijzigd 
trainingsschema medegedeeld. 

Het voetballen buiten verenigingsverband 
Dit is een herhaling van uit het vorige clubblad. Onderstaand wordt redelijk nageleefd, maar er is een 
klein groepje die zeer hardhorend zijn, zeer vervelend dat die jongens niet willen meewerken en er 
telkens afgestuurd moeten worden. Hieronder ten overvloede nogmaals hetgeen geldt voor het 
kunstgrasveld : 
“ Ondanks dat er bordjes hangen dat dit niet is toegestaan, wordt dit toch gedoogd. Maar hier zijn 
wel afspraken over gemaakt, die helaas niet worden nagekomen. De belangrijkste afspraak is : “ NIET 
OP HET KUNSTGRASVELD EN ZEKER NIET IN DE DOELGEBIEDEN.”  
De doelgebieden van het kunstgrasveld hebben al extra te lijden en het kost vele duizenden euro’s 
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om in deze gedeeltes van het veld de toplaag te vervangen. Denk alleen al voor de doelgebieden aan 
€ 46.000,- Een fors bedrag. We willen dit natuurlijk zolang mogelijk uitstellen en dat kan alleen maar 
door er zo min mogelijk in te vertoeven, niet meer dan noodzakelijk bij trainingen en wedstrijden. 
We hopen dat iedereen daar aan meewerkt “. 
Tijdens de komende zomervakantie periode wordt er helemaal niet getraind.  
Mogelijk zijn er wel mensen die voor behoud van conditie loop training komen doen op de velden 
van de VV Almkerk. Dit dan ook graag op de grasvelden en niet op het kunstgras. We willen wat dat 
betreft dat er 1 lijn getrokken wordt met betrekking tot het gebruik van het kunstgras,:” Buiten het 
normale trainen en voetballen niet op het kunstgrasveld!”  
Waar dan wel buiten verenigingsverband een balletje trappen ? 
Dat mag op het gras trainginsveld (veld B), zolang dit niet ingezaaid is en op het veldje tussen de 
kantine en de Doornseweg. De periode dat het gras trainingsveld gesloten is vanwege het doorzaaien 
zal een alternatief worden aangewezen. 

Verplaatsen gsm-antenne mast 
De gsm-antenne mast die nabij de bioscoop staat gaat verplaatst worden naar het voetbal terrein. 
Deze mast komt tussen het B-veld (grastrainingsveld) en de Doornseweg te staan, aan onze kant van 
de sloot.. Om deze te kunnen plaatsen zal er grond uitgegraven moeten worden en moet er beton 
worden gestort. Verder is er een kraan nodig en transport van de huidige mast. Dit zal over het gras 
trainingsveld gaan plaatsvinden. Hiervoor worden als het goed is rijplaten gelegd. Dit verplaatsen 
gaat enige tijd in gebruik nemen en zal hinder geven voor het gebruik van het trainingsveld. Het is 
gelukkig zomertijd dus we kunnen al geruime tijd ‘s avonds zonder licht trainen. Als het zover is zal er 
een aangepast trainingsschema komen en zal er op het C-veld getraind mogen worden. 

Over het hek klimmen 
Ook dit is een herhaling. Het gebeurt nog steeds maar gelukkig in veel mindere mate. Het is net als 
met het roken in de kantine en het bier drinken op het terras tijdens wedstrijden. Ook daar hebben 
we geruime tijd als politieagent moeten optreden maar dat is uiteindelijk ook gelukt. Maar het is niet 
alleen de taak van bestuursleden om hiertegen op te treden. Dat geldt ook voor het betreden van 
het kunstgrasveld. Ieder lid die ziet dat men zich niet aan de regels houdt hoort hier wat van te 
zeggen. Hieronder nogmaals het vorige bericht: 
“We hebben een mooie ingang, maak daar gebruik van. Al vele tientallen malen is er steeds tegen 
dezelfde groep jongens gezegd niet hun fietsen te stallen bij de 2 hekken die geen normale ingang 
zijn. Hier wordt massaal overheen geklommen. Deze gaan daar op den duur van scheef staan. Deze 
zijn met veel vrijwilligers werk neergezet en dat willen we graag op een nette manier in stand 
houden. De jongens mogen op het gras trainingsveld (B-veld) ballen en moeten wel gewoon van de 
normale ingang gebruik maken”.  
Ook tijdens trainingsavonden wordt nog weleens deze “korte route” naar het trainingsveld genomen. 
De trainers dienen betreffende leden hierop aan te spreken en alsnog de normale ingang te laten 
nemen. 
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Nieuwe wijze gebruik pasjes en invullen Sportlink volgend seizoen 
Even in het kort samengevat, elders in het clubblad kun je hier meer over lezen. 
Volgend seizoen geen gebruik meer van de plastic spelers passen. Het invullen van de einduitslag, 
gele kaarten enz. gaat volgend seizoen met de smart Phone. Ook de pasjes worden alleen nog 
elektronisch gebruikt, blijven op die wijze dus wel bestaan, maar zijn per wedstrijd ook zichtbaar op 
de smart Phone. De scheidsrechter moet dus een smartphone hebben en een speciale app 
downloaden van de KNVB. Hierop worden voortaan de wedstrijden afgehandeld. Heeft de 
scheidsrechter geen smartphone, dan kan het ook op een smartphone van b.v. de leider, aanvoerder 
of trainer. Hierop zijn in twee kolommen de spelers met foto zichtbaar. Er moet dus wel nog steeds 
van te voren een bondsteam worden aangemaakt. Ook spelers toe- en afvoeren moet voor de 
wedstrijd geregeld zijn. Daar verandert dus niets aan. Zaal voetbal werkt er al een jaar mee, schijnt 
goed te werken. Je hoeft dus na de wedstrijd niet meer naar de bestuurskamer, je kunt het in de dug 
out of in het kleedlokaal afhandelen. 

Samenwerking met VV Altena 
Zeker niet verwarren met samengaan met de VV Altena. Dat is de eerste 10 – 15 jaar nog zeker niet 
aan de orde. We zeggen niet dat dit in de (verre) toekomst niet zal gaan gebeuren. Onze complexen 
liggen hemelsbreed zo’n 1000 meter uit elkaar en vanaf 2019 zijn we 1 gemeente dus waarom niet ? 
Er wordt al wel over gesproken, er worden geruchten opgevangen maar het betreft nu nog 
uitsluitend samenwerking met de VV Altena en dan alleen betreffende de jeugd 
Zoals bekend wordt er al enige seizoenen met succes samengewerkt met de VV Altena, met name 
met de meisjesteams. We hebben nu een meisjes MO11 en een meisjes MO13 die gedeeltelijk uit 
speelsters van Almkerk en Altena bestaan. Waarom? Nou, heel simpel, we liggen met de 
verenigingen inderdaad dicht bij elkaar en hebben beiden niet genoeg meisjes om een elftal te 
vormen. Met de samenvoeging van beide meisjes teams hebben we wel een compleet elftal. Mooi 
toch ? Volgend seizoen wordt er, naar wat ik begrepen heb, om dezelfde reden ook een jongens 
team samengevoegd met Altena. Zo kunnen we elkaar helpen. En misschien is dit wel een voorloper 
van een toekomstige fusie? 

Mixtoernooi nieuwe opzet 
Hier zijn we vorig seizoen mee gestart. Te laat om er nog een groot succes van te maken. Maar nu 
gaan we het eerder opstarten. Omdat er ook bij buur verenigingen dergelijke toernooien worden 
gehouden hebben we vorig seizoen besloten om dit jaarlijks te laten terugkeren elke eerste zaterdag 
van juli. Dit jaar wordt dit dan zaterdag 1 juli. Hier wordt nu vroeger kennis van gegeven doormiddel 
van flyers, facebook, website enz. Wie gaan er mee doen? Iedereen die dat wil kan een team 
inschrijven. Dit kan van een andere vereniging zijn, een kroegenteam, een straat team of 
familieteam, noem maar op. Het worden 7- tallen, we gaan op een half veld spelen en elk team hoort 
te bestaan uit 2 vrouwelijke speelsters. Vorig seizoen hebben we nog enkele teams zonder vrouwen 
toegestaan omdat het zo kort dag was, maar vanaf nu gaan we daar strenger naar kijken. Verder 
zullen we met wat randgebeuren b.v. BBQ, visbakken en andere activiteiten proberen hier een zeer 
gezellige dag van te maken. Houd de berichtgeving hierover in de gaten. 

Arie Verwoerdt 
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Playbackshow 2017 en activiteiten 
Een geslaagde Playbackshow! Op zaterdag 18 februari was het weer genieten bij de jaarlijkse 
playbackshow. De messen werden weer geslepen en er werd hard gestreden om de prijzen, ook al 
gold voor sommigen het motto “meedoen is belangrijker dan winnen”.  

Nog niet eerder namen er zoveel jeugdteams deel aan de playbackshow. Met maar liefst zes 
jeugdteams begonnen we aan deze avond. Deze avond hebben we veel artiesten gezien. Het publiek 
weet nu hoe ze een selfie kunnen maken dankzij Isa en Britt, K3 is langs geweest met heel veel 
ballonnen, we hebben de smurfen voorbij zien komen en Chef soldaat was er ook nog met zijn tank 
vol confetti. Het was één groot feest op het podium bij de mo13 en de mo11 waande zich in een 
jungle. De jury had weer een erg moeilijke taak om er een winnaar uit te laten komen. Ze waren 
allemaal erg goed!  

Daarna was het de beurt aan de senioren. Het bestuur en de TC waren omgetoverd in The Village 
People. Bij het 2e elftal was het al carnaval op het podium en iedereen genoot van de koetjesrepen 
van het eerste. Over de top 3 waren de meningen verdeeld. De dames zijn er uiteindelijk met de 
eerste prijs vandoor gegaan. Al konden zij niet helemaal tippen aan de danspasjes van de MO-17 en 
de hilarische Achmedley van het 4e elftal! Hieronder wat foto’s van de playbackshow: 
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‘’Ook het bestuur was weer vertegenwoordigd, ondanks het feit dat de meeste bestuursleden onder 
de tafel duiken als deelname aan de playbackshow aan de orde wordt gesteld. Zij staan bepaald niet 

te trappelen, maar vinden het wel belangrijk dat het bestuur vertegenwoordigd is bij een activiteit 
waaraan zoveel leden deelnemen en die door veel mensen wordt bezocht. Ondanks dat er serieus was 

geoefend viel het bestuur weer niet in de prijzen’’. 

Dat is toch onbegrijpelijk als je deze artiesten bekijkt??? 

We hebben nog een paar activiteiten op het programma staan: 
13 mei: Ladies Day en de seizoen afsluiter! Het thema is: blauw wit. 
9 en 10 juni: Pupillenkamp 
1 juli: Mixtoernooi. 

De activiteiten commissie 
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Mobiel digitaal wedstrijdformulier spelerspas veldvoetbal 
Vanaf het seizoen 2017/'18 stapt het amateurvoetbal over naar het mobiele digitaal 
wedstrijdformulier. Het invullen van het wedstrijdformulier zal voortaan uitsluitend met de 
Wedstrijdzaken-app gaan.  
“Een mooie ontwikkeling voor ons amateurvoetbal. Ik denk dat iedereen blij is dat ook de 
wedstrijdformulieren de stap naar het digitale tijdperk hebben gemaakt”, zegt directeur 
amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee. “Sinds dit seizoen wordt de app gebruikt in het zaalvoetbal en 
wordt er ook in het veldvoetbal mee getest. De resultaten en de ervaringen van voetballers, 
bestuursleden en scheidsrechters zijn zo positief, dat we nu hebben besloten om al met ingang van 
het volgende seizoen volledig over te gaan op het mobiele wedstrijdformulier.”  

Minder tijd en moeite  
Van der Zee: “Met deze app kost het invullen van de wedstrijdformulieren minder tijd en moeite. Dit 
betekent minder administratief werk en voor vrijwilligers is het erg belangrijk dat er minder tijd 
verloren gaat. En na afloop van de wedstrijd is er meer tijd voor ‘de derde helft’.” 
Via bijeenkomsten, online informatie en persoonlijk contact zal de KNVB de komende periode alle 
verenigingen en wedstrijdofficials ondersteunen bij de introductie van het mobiel digitaal 
wedstrijdformulier. Op KNVB Assist zal alle beschikbare informatie worden gepubliceerd. 
Voor leiders, trainers, en anderen die nu het DWF invullen via onderstaande link: 
http://www.knvb.nl/assist/wedstrijdzaken/wedstrijdbepalingen/digitaal-wedstrijdformulier-veld--
en-zaalvoetbal/mobiel-dwf-veldvoetbal/ondersteuning 
(hier vandaan een hele lange URL overtikken) is veel informatie te vinden. Informatie hoe de app is te 
downloaden, maar is helaas (nog) niet mogelijk voor een Windows-telefoon. Als speler/leider kan je 
alleen uit-/en thuisprogramma en uitslagen van je eigen team zien. Als teamleider kan je door de 
vereniging in het bondsteam worden toegevoegd als teammanager. Je kunt dan weer meer dingen 
zien. Dat gaat in feite op voor iedere staffunctie in een bondsteam. De spelersopgaaf die op het DWF 
wordt gemaakt kan door iedere speler worden gemaakt. Hij moet dat wel “Aanvoerder akkoord” 
aanvinken. Als de opstelling “te vroeg” definitief is gemaakt kan je deze zelf niet meer wijzigen. De 
scheidsrechter en de wedstrijdsecretaris mobiel DWF kunnen het nog voor je doen. Die situatie zou 
voor kunnen komen als een speler tijdens de warming-up geblesseerd raakt. De tegenstander kan de 
definitieve opstelling pas zien als beide teams de spelersopgaaf (opstelling) definitief hebben 
gemaakt. Akkoord geven na de wedstrijd is in feite niet meer nodig (in de praktijk gaat het altijd 
goed. Als je denkt dat de scheidsrechter bij de invoer fouten heeft gemaakt kan je via de app 
bezwaar maken. De assistent grensrechter of de wedstrijdcoördinator kunnen het formulier niet 
invullen. Een vaste aanvoerder aanstellen kan niet. Je moet per wedstrijd op het formulier aangeven 
wie de aanvoerder is. Ook bij de menuoptie teammanager is dat niet mogelijk. Spelers in de 
teamopgaaf zonder foto op de digitale spelerspas mogen spelen. Ze moeten dan wel een officieel 
legitimatiebewijs kunnen laten zien. Net zoals in het verleden kan je ook spelers uit een ander 
bondsteam van de vereniging op het wedstrijdformulier zetten.  

Wat zien scheidsrechters, wedstrijdofficials in hun programma: het programma wat te zien is 
verschilt per persoon/functie: een scheidsrechter/assistent-scheidsrechter/ wedstrijd coördinator 
ziet de wedstrijden (bij programma en uitslagen) waarin hij als official een rol heeft.  
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De wedstrijdsecretaris mobiel DWF ziet het complete thuisprogramma van zijn vereniging 
en heeft op de wedstrijddag, net als de scheidsrechter, ook rechten om het wedstrijdformulier in te 
vullen.  
In de pilot betreft dit alleen nog het programma van de pilotteams. De digitale spelerspas controle 
kan op het veld maar ook elders worden uitgevoerd. Dit kan worden geregeld in onderling overleg 
met teamleiders/aanvoerder/ scheidsrechter. 

Ledenadministratie: Het is niet direct noodzakelijk om je mobiele nummer in Sportlink geregistreerd 
te hebben. Als je een emailadres in sportlink hebt kan je worden geregistreerd. Het is daarom wel 
belangrijk dat een juist emailadres bij de vereniging bekend is. Het is mogelijk, het kan worden 
toegestaan dat leden de mogelijkheid krijgen om via de app zijn/haar telefoonnummer of emailadres 
te wijzigen. In een dergelijk geval krijgt de ledenadministratie een notificatie vanuit sportlink. 

Digitale spelerspas: De KNVB zorgt ervoor dat alle bestaande spelerspasfoto’s tijdig worden 
ingeladen in Sportlink club. Daarmee zijn ze ook zichtbaar op de digitale spelerspas. E.e.a. is gebeurd 
op 17 februari voor alle veldverenigingen die een team in de pilot hadden. Voor nieuwe leden kan de 
vereniging zelf een foto inladen in sportlink club via de module ledenbeheer. Het is alleen in de 
periode 1 juli tot 1 november mogelijk om pasfoto’s te wijzigen om misbruik te voorkomen. Wel is 
het altijd mogelijk om leden zonder een foto te voorzien van een foto. De digitale spelerspas kent 
qua foto geen vervaldatum. (Eindelijk een manier om altijd jong te blijven) helaas is het de 
verantwoordelijkheid van speler en vereniging om altijd wel een goed lijkende foto op de spelerspas 
te hebben. 

Wedstrijdsecretaris: het programma dat de wedstrijdsecretaris ziet is gepersonaliseerd en verschilt 
per persoon/functie. De wedstrijdsecretaris mobiele DWF ziet het complete thuisprogramma van zijn 
vereniging (in de pilot alleen de wedstrijden van het pilotteam) Als wedstrijdsecretaris mobiele DWF 
zie je de uitslagen niet, wel als official of speler/leider. Een scheids/grens/wedstrijd coördinator ziet 
de wedstrijden (bij programma en uitslagen) waarin hij een officiële rol heeft. 
Het zou eens kunnen gebeuren dat de scheidsrechter voor de wedstrijd geen digitale spelerspas 
controle kan doen via de app. (geen internet, geen stroom, geen app…) Als een spelers wel een 
werkende app heeft kan de scheidsrechter   in die mobiele telefoon inloggen (en weer uitloggen) om 
de wedstrijd toch digitaal af te handelen. Optie 2: via het account van de wedstrijdsecretaris mobiel 
DWF. Als de app niet werkt kan altijd worden teruggevallen op de plastic spelerspassen of de 
noodformulier oplossing. 

Voorlopig klinkt het allemaal nog ingewikkeld. Dat was ook al toen we met de spelerspassen 
begonnen, daarna met het digitale wedstrijdformulier en nu weer wat nieuws, de digitale spelerspas. 
Ook dit zal een periode van gewenning zijn waarna het voor ieder weer de gewoonste zaak van de 
wereld wordt. Zaak blijft, ook voor de digitale spelerspas is een pasfoto nodig. Die kan in de toekomst 
ook digitaal worden aangeleverd. Zorg in dat geval dat het een foto is waar iets mee gedaan kan 
worden. Laat het niet aan de ledenadministratie over om een gezicht te gaan scannen van een 
vakantiefoto waar 100 mensen/gezichten op staan. Het foto bestand moet van het formaat JPG, GIF 
of PNG zijn. Het formaat van de foto moet kleiner zijn dan 2 megapixel (1600x1200) de foto’s worden 
in sportlink geschaald naar het formaat 800x600. 
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M0-11-1 (ME1) 
De meiden zijn weer aan een nieuwe competitie bezig! Met twee nieuwe speelsters erbij - die in de 
winterstop zijn begonnen - hebben ze nu maar liefst een selectie van 13 meiden. Ondanks de vele 
blessures draaien ze toch goed mee. De 2e plaats is nog in zicht! Dat de meiden over nog meer 
talenten beschikken is wel gebleken bij de playbackshow! Ook hier draaien de meiden de hand niet 
voor om. Met hun trainsters Hannah en Lisa hebben ze een paar keer geoefend. De danspasjes 
hadden ze zo onder de knie. Een eerste plaats met de playback voor de jeugd kon ook niet 
wegblijven! Alles ging goed, de danspasjes, het playbacken en de aankleding door de moeders was 

perfect!  

De meiden vertrouwen de trainsters en de leider nogal goed. Dat is op 1 april wel gebleken. 
Voorafgaand van de wedstrijd tegen Kozakken Boys werden de meiden verzocht om in oranje kleding 
te komen. Ze hadden een brief van de KNVB gehad. Daarin stond dat ze een meet en greet 
gewonnen hadden met 2 oranje leeuwinnen van het NL dameselftal. Die oranje leeuwinnen zagen er 
iets anders uit dan ze hadden verwacht. Zeg nu zelf. Hebben ze niet hun best gedaan met oranje 
kleding? Al met al een geslaagde 1 april grap! 

Links de "oefenfoto" en rechts de foto met de ‘’Oranjeleeuwinnen’’ van het NL dameselftal. 

We gaan ons best doen in de laatste paar wedstrijden om een zo goed mogelijk resultaat neer te 
zetten! De competitie zal eindigen met nog een paar gezellige teamuitjes, een barbecue en de EK-
kwalificatie wedstrijd van de oranje leeuwinnen! 

Hannah en Lisa 
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Jubilarissen bij vv Almkerk 
Normaal krijgen bij vv Almkerk de jubilarissen de versierselen tijdens de medewerkers avond in het 
najaar. Heel dikwijls kan dan niet iedereen waardoor soms vergeten wordt deze jubilarissen hun 
speldje achteraf te geven. 

Dit jaar waren o.a. Erik van Wijk, Mark van der Meijden en Leontrien Pellekaan niet in de gelegenheid 
om tijdens de medewerkers avond aanwezig te zijn. Het supportersmatinee was dan een mooie 
gelegenheid om de speldjes alsnog uit te reiken. 

In het verleden hadden we als redelijk jonge vereniging alleen speldjes voor 25 en 40 jaar 
lidmaatschap. Op een bepaald moment bleek dat niet meer toereikend, er kwamen speldjes bij voor 
50 jarig lidmaatschap, datzelfde gebeurde later ook weer met speldjes voor een 60 jarig 
lidmaatschap. Ook toen hadden we enkele leden waarvoor we, op het moment dat ze 60 jaar lid 
waren, geen mooi aandenken. Inmiddels hebben we speldjes voor 25, 40, 50 en 60 jarig 
lidmaatschap.  

Jan van Helden is inmiddels 67 jaar lid van 
V.V.Almkerk. We hadden geen speld voor 65 
jaar. Omdat 65 jaar lid toch een mijlpaal is die 
niet iedereen zal halen hebben we, zij het iets te 
laat, toch een mooi aandenken voor Jan van 
Helden voor zijn 67-jarig lidmaatschap.  

Hierboven v.l.n.r. 
Gerbe Manschot, Leontrien Pellekaan, Mark van der Meijden, Erik van Wijk en Jan van Helden. 
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Terreinen 
Televisieprogramma Zembla heeft aandacht besteed aan de mogelijke gezondheidsrisico’s van de 
rubberen korrels, het zogeheten SBR-rubbergranulaat, in kunstgrasvelden. In de tweede uitzending 
zijn vraagtekens gezet bij de uitkomsten van het RIVM-onderzoek. De bekendmaking die Zembla in 
deze uitzending deed, zijn door het RIVM ontkracht. Er is een brede overeenstemming over de 
conclusie van het onderzoek. Die conclusie luidt: Sporten op rubberinfill van voertuigbanden is veilig 
Ook de KNVB wil dat iedereen op een gezonde en veilige manier kan voetballen. Zowel op natuurgras 
als kunstgras, die keuze is vrij aan een vereniging. Zolang de velden maar voldoen aan de wettelijk 
vastgelegde veiligheidsnormen en aan de speltechnische eisen van de KNVB en NOC*NSF. 
Clubs kiezen voor kunstgras vanwege de mogelijkheid om met veel teams en onder alle 
weersomstandigheden hierop te kunnen spelen. Kunstgrasvelden zijn intensiever te gebruiken dan 
natuurgrasvelden. Wat het belangrijkste is, is dat iedereen op een veilige en gezonde manier kan 
voetballen. Na een training of wedstrijd op het kunstgrasveld gaat douchen en trek schone kleren 
aan. Vooral onze jeugdspelers moeten hieraan denken. 

Naast ons kunstgrasveld heeft VVA nog 3 grasvelden die ook nog worden gebruikt voor trainingen en 
wedstrijden. Maar de voorkeur van de spelers ligt toch bij het kunstgrasveld. Want in het verleden 
werden de grasvelden in de winter bijna kaal gespeeld en werd er regelmatig een wedstrijd afgelast. 
Het trainingsveld was een zandbak en nu staat er nog gras op. De 2 andere velden worden alleen op 
de zaterdag voor een wedstrijd gebruikt en het is misschien vreemd, teveel gebruik is kaalslag en te 
weinig een ongelijk veld. Dit proberen de vrijwilliger (meld je aan ) door te rollen en te slepen te 
verbeteren. Maar helaas het wordt nooit zo glad als het kunstgrasveld. Daarnaast is het D veld aan 
de Prov. weg na een regenbui in het 16-meter gebied af en toe een moeras. Al deze problemen zij 
bekent, maar helaas moeilijk op te lossen. De zomertijd is weer ingegaan en zodoende is het de 
bedoeling, dat het B veld niet meer wordt gebruikt. Volgens de planning is het de bedoeling, dat er 
zo snel mogelijk groot onderhoud voor dit veld plaats vind. Het probleem wat hier ook mee speelt is, 
dat er tussen de opening van het A en B veld een GSM mast wordt geplaatst. De bedoeling van de 
aannemer en KPN is, dat het materiaal via het B veld moet worden aangevoerd. Er worden afspraken 
gemaakt over de uitvoering. Wij proberen onze planning toch zo goed mogelijk uit te voeren. Dus het 
A en C veld gebruiken voor de trainingen en het spelmateriaal na gebruik op de daarvoor bestemde 
plaats terug zetten. Want het gras gaat weer groeien en als een veld vrij is van het spelmateriaal 
werkt het maaien een stuk sneller.  
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Van de voorzitter 
Beste voetballiefhebbers, 

Wij zijn de laatste tijd weer erg druk geweest met de organisatie van de vereniging, het is misschien 
niet altijd te zien maar er gaat erg veel tijd inzitten. Naar aanleiding van mijn eigen ontevredenheid 
en adviezen vanuit de club en van de KNVB is besloten om een andere organisatiestructuur aan te 
brengen om ons klaar te maken voor de toekomst. In de afgelopen jaren regeerde de waan van de 
dag, wat op dat moment speelde moest opgelost worden. Maar een beleid maken voor de toekomst 
komt niet aan bod. De bedoeling is om een kleiner beleid makend bestuur te maken van 5 personen 
en daaronder een uitvoerende bestuurslaag met allerlei commissies. We zijn bezig met de 
benadering van mensen die daar een rol in willen spelen. Ik zal u daar later over informeren. Je hebt 
via de kantinecommissie een enquête formulier ontvangen over jouw keuze welk merk bier 
geschonken zou moeten worden. We willen hiermee aangeven dat we jouw inbreng en mening zeer 
belangrijk vinden en dat we niets willen invoeren wat niet door het merendeel van de leden wordt 
gedragen. We willen graag dat de leden meer inbreng en meer invloed willen hebben in de koers die 
de vereniging voert. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk leden zich laten horen. Laat je stem 
niet verloren gaan en laat de vereniging ook werkelijk jouw vereniging zijn. Wees niet alleen een lid 
dat contributie betaald, maar laat ook zien dat je een bijdrage wilt leveren aan de vereniging. 

De TC is ook druk geweest om de bezetting voor volgend seizoen compleet te krijgen. Gesprekken 
met huidige trainers, leiders, verzorger, spelers etc. Wie blijft, wie zoekt een andere uitdaging, wie is 
genoodzaakt te stoppen vanwege lichamelijke klachten of studie. We weten nu dat Mark van der 
Meijden moet stoppen vanwege slijtage in de enkels en dat Christiaan van Hilst de combinatie studie 
en lichamelijk ongemak niet meer kan combineren en dat Jelle Strijtveen na vijf jaar Almkerk zijn 
geluk gaat zoeken bij Achilles Veen. Dit zijn enkele tegenvallers waar we mee om moeten gaan en op 
moeten vangen. De staf van het eerste en tweede zijn compleet. Bij 1 hebben we Robert Roest als 
hoofdcoach, Casper Nieuwenhuizen als assistent trainer, Cristol van Campenhout als keeperstrainer, 
Arno Vos als verzorger, Dave van de Westen als leider en Kees van de Plas als materiaalman. Casper 
woont in Uppel, heeft op hoog amateur niveau gespeeld en was actief bij Groot Ammers. Cristol was 
prof bij meerdere clubs en keeperstrainer en staflid bij profclubs en amateurclubs, zoals o.a. 
Kozakken Boys. Voor 2 hebben we Erwin Verheij aangetrokken, Erwin was de laatste jaren 
hoofdcoach van ONI.        

De koers die al enkele jaren is ingezet, is de samenwerking met Altena. Deze wordt steeds 
intensiever op het gebied van de jeugd, zo wordt er volgend jaar een combinatie team geformeerd 
van de JO13 waarbij de beste spelers in het combinatieteam komen. Hiervoor is gekozen om het 
niveau omhoog te brengen en de getalenteerde jongens meer uitdaging te geven. De gesprekken van 
beide clubs gaan ook over de langere termijn, we kunnen niet negeren dat we in een gebied wonen 
dat vergrijsd en dat groei van de clubs achter blijft met de wens. Ook het samengaan van de 
gemeentes Werkendam, Woudrichem en Aalburg zien wij eerder als een kans dan een bedreiging, 
wellicht kunnen we daar beter van worden. Laten we voor de korte termijn hopen dat het eerste en 
tweede zich handhaven. 

Groet van de voorzitter 
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Nieuwe website vv Almkerk 
We hoorden de laatste tijd regelmatig opmerkingen over onze website. Zou achterhaald zijn, met 
een aantal zaken niet up to date. Niet alles zou te vinden zijn. nieuws zou er regelmatig niet, of te 
laat op staan enz. 

Wat dat laatste betreft. Dat is zeker een terechte opmerking. De website kan alleen maar up to date 
gehouden worden als de onderhouders van de website de informatie ook tijdig krijgen aangeleverd. 
Vrij regelmatig staat nieuws eerder in de lokale kranten dan op de eigen website. In zo´n geval werd 
door Gerard Roubos, als een van de onderhouders, een scan van het betreffende bericht als 
nieuwsitem op de site geplaatst. Wedstrijd verslagen zetten we niet meer in het clubblad, de site was 
een perfecte mogelijkheid om daarvoor te gebruiken. Vrij veel pupillen en juniorenleiders maakten 
daar dan ook regelmatig gebruik van. Deze verslagen stonden dan ook bijna altijd binnen 24 uur op 
de site. Er was zelfs een foto album bij aanwezig. De standen en uitslagen, daar stond Gerard op, 
moesten dezelfde zaterdag op de site staan. Ook dat lukte in 99 van de 100 gevallen. Verder was bij 
de teams via een uitslagen en programma widget te zien wat het programma en de uitslagen van het 
betreffende team waren. Dat laatste ging 1 op 1 vanuit sportlink. De activiteiten (de activiteiten 
kalender) stond ook op de site) , de verenigingsgegevens, info over leiders en trainers enz . Het kon 
echter allemaal beter. 

We hebben voor de bouw van de nieuwe website enkele leden van vv Almkerk gepolst. Lex Roubos is 
er uiteindelijk mee aan de slag gegaan, heeft met behulp van het bedrijf waar hij werkt hebben we 
voor zover nu al zichtbaar een mooie, nieuwsite gekregen. We hopen daarmee eind april, begin mei 
live te gaan. Lex alvast bedankt voor je inbreng. 

Met de nieuwe site gaan vrij veel dingen sneller en overzichtelijker. Leiders, trainers kunnen 
verslagen voor hun betreffende teams als concept rechtstreeks op de site plaatsen, een beheerder 
van de site hoeft dan slechts het concept live op de site te zetten. Uitslagen, programma, zelfs 
indelingen van velden, kleedkamers en scheidsrechters voor de e.v. zaterdag staan op de site (de 
laatste 3, kleedkamers, velden en scheidsrechters vanaf donderdag voorafgaande aan de betreffende 
zaterdag). Ook eventuele mogelijkheden voor sponsoren zijn beschikbaar. 

Qua uiterlijk, foto zal aangepast worden, gaat de home page er ongeveer zo uitzien. Op de home 
page zal in ieder geval te zien zijn de snelkoppeling naar Sponsorkliks en naar Facebook en Twitter. 
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Onder wedstrijdinfo is een dropdown menu met uitslagen, programma, programma de komende 
weken, en afgelastingen te zien. Deze informatie komt direct uit Sportlink. Dit betekent echter dat 
we voor vriendschappelijke wedstrijden Sportlink ook juist moeten vullen om e.e.a. zichtbaar te 
krijgen. Onder de tab “SENIOREN” en “JEUGD” staat net als op de oude site alle teams van vv 
Almkerk met op de betreffende team bladzijden per team info over het betreffende team i.e. 
teamfoto (mits tijdig aangeleverd, namen van de spelers, ) standen, uitslagen, programma voor 
zowel competitie als de beker. Bij nieuws en wedstrijdverslagen hebben leiders / trainers de 
mogelijkheid om de info hier zelf te vullen 

Verder wordt nog een tab “SPONSOREN” met daarbij ook info over de BCA een tab “ONZE CLUB” bij 
deze laatste een dropdown menu met verenigingsinformatie, historie, activiteiten commissie, 
supportersvereniging. Per team is het ook mogelijk om gebruik te maken van Facebook en twitter. 
Er moeten nog wat puntjes op de “i” gezet worden maar een goede site kan alleen maar goed zijn en 
blijven als alle interessante informatie continu wordt aangeleverd. 
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Vrouwen 1 en ons Aaike 
De laatste wedstrijden gaan in! Nog 3 te gaan en dan zit het seizoen er weer op! Dat betekend ook 
dat we afscheid moeten gaan nemen van ons Aaike! Na 15 jaar leider geweest te zijn bij de dames 
houd hij het voorgezien! Dit valt rauw op ons dak. Zo'n goede leider als Aai gaan we nooit meer 
krijgen. 15 jaar lang heeft hij voor ons klaar gestaan. Was er iedere wedstrijd en als het kon ook 
iedere training bij. De derde helft is tie het beste in. Want het gezelligst is toch na de wedstrijd, winst 
of verlies even met elkaar een biertje drinken! Ook met de activiteiten weet Aai wel raad. Zo is het 
winnen van de playbackshow geen kunst voor Aai en zijn dames. 1 x oefenen en hij danst als een 
echte K3 mee op 't podium.  

Arie in zijn natuurlijke habitat 

Op het moment van schrijven staan de dames op een 5e plaats in de competitie. Met nog 3 
wedstrijden te gaan is de 4e plek nog een optie. We sluiten daarna het seizoen af met de jaarlijkse 
Ladies Day om vervolgens de zomerstop in te gaan.  
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Jeugdvoetbal in het seizoen 2017/2018 
In de winterstop is de jeugdcommissie van V.V.  Almkerk gestart met de voorbereidingen op het 
volgende seizoen. De eerste stap is het in beeld brengen van het aantal spelers per lichting, zowel bij 
de jongens als bij de meisjes. Daaruit blijkt hoeveel teams we kunnen vormen.  
Bij de jongens verwachten we 3 of 4 juniorenteams in te kunnen schrijven. Bij de pupillen gaat het 
waarschijnlijk om 10 teams. Omdat bij V.V. Almkerk in de lichting JO13 sprake is van een ‘ongelukkig’ 
aantal spelers en V.V. Altena met hetzelfde kampt, wordt onderzocht of de verenigingen elkaar 
kunnen helpen. 

Samenwerking met V.V. Altena is zeker aan de orde bij de meisjesteams. Het aantal teams binnen 
het samenwerkingsverband zal verder worden uitgebreid en daarover zijn we momenteel in gesprek. 
V.V. Almkerk wordt daarbij vertegenwoordigd door Esther Eckhardt, coördinator meisjesvoetbal. 
Momenteel zijn we druk bezig met de trainers en leiders voor de diverse jeugdteams. Met name bij 
de pupillenteams zoeken we nog begeleiding. Daarnaast is er dringend behoefte aan vaste ‘vlaggers’ 
bij de jeugdelftallen. We doen bij deze een oproep aan de ouders of andere belangstellenden om zich 
hiervoor beschikbaar te stellen. De jeugdcommissie is graag bereid om potentiële assistent-
scheidsrechters op te leiden. 

Na afloop van de competitie, in de 2e helft van mei, zullen de teamindelingen bekend worden 
gemaakt. Aangezien we daar de (toekomstige) trainers en leiders bij gaan betrekken, is er over 
indelingen nog niets bekend. 

De jeugdcommissie wenst alle teams van V.V. Almkerk heel veel succes in de laatste fase van de 
competitie! 

Jeugdcommissie V.V. Almkerk 
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Almkerk 2 op- en rondom het veld 
12 april 2017 

Momenteel zijn we in de slotfase van de competitie beland waarin het 2e elftal een belangrijk 
programma tegemoet gaat.  

Eerst gaan we even terug naar de eerste seizoenshelft waarin we goede zaken hebben gedaan. De 
eerste drie wedstrijden werden helaas verloren. Vervolgens hebben we in de volgende twee 
wedstrijden 6 punten gehaald tegen belangrijke concurrenten. De zogenaamde ‘6-punten 
wedstrijden’ werden dus gewonnen. De overige acht potjes behaalden we 10 punten om met een 
totaal van 16 punten de winterstop in te gaan. In het laatste clubblad heeft u kunnen lezen op welke 
gedenkwaardige wijze de eerste seizoenshelft werd afgesloten. Voor velen van ons een dag om nooit 
te vergeten. 

De periode na de winterstop zijn we helaas zwak begonnen. Er zijn veel wedstrijden die we verloren 
hebben. Inmiddels zijn we, met nog vier wedstrijden voor de boeg, de goede weg ingeslagen. Er 
wordt op de training gestreden voor iedere meter om dit goede gevoel mee te nemen naar de 
zaterdag. Voorbeelden hiervan zijn de laatste twee potjes tegen LRC thuis (2-2) en Kozakkenboys uit 
(3-2). Helaas trokken we in beide wedstrijden, tegen het laatste fluitsignaal, aan het kortste eind. 
Tegen LRC kregen we in de laatste minuten een discutabele penalty tegen waardoor we maar 1 punt 
in Almkerk konden houden in plaats van 3. De week daarna speelden we de derby in Werkendam 
waar we (na twee keer op voorsprong te hebben gestaan) in de slotminuten twee doelpunten om 
onze oren kregen. Aan ons de taak om het in resterende weken onze kant op te laten vallen. We 
spelen achtereenvolgens tegen; Zwaluwe (11e), Roda Boys (13e), Nieuw Lekkerland (14e) en Oranje-
Wit (7e). Er zijn dus volop kansen om dit seizoen met een goed gevoel af te sluiten. 

Almkerk 2 voor KiKa 
Zoals de meeste van jullie misschien wel weten mogen wij sinds dit seizoen in het nieuwe Almkerk 
tenue spelen met het KiKa logo op de borst. Ook de voetbaltassen zijn gesponsord met dit logo er op. 
Op zaterdag 18 maart hebben wij (spelers, begeleiders en trainers) extra aandacht gevraagd voor 
deze stichting. Dit hebben we gedaan door mooie prijzen te verloten, waaronder gesigneerde 
voetbalshirts en diverse waardebonnen. Ook was er de mogelijkheid om (tegen een kleine 
vergoeding) plaatjes aan te vragen bij onze deejays ‘Peet en Pat’. Aan het einde van de avond 
hebben we een bedrag van ruim €3000,- op de cheque mogen schrijven!!! Deze actie was niet 
onopgemerkt gebleven in de omgeving; GRC 14 heeft na de derby tegen ons 1e elftal óók een 
verloting gehouden om dit bedrag nog eens aan te vullen. Het uiteindelijke bedrag wat we over 
kunnen maken naar stichting KiKa is ongeveer €4000,-. Een bedrag waar wij, als Almkerk 2, maar ook 
als voetbalvereniging erg trots op kunnen en mogen zijn! 

Namens Almkerk 2, 
Corné Kant 
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Vrijwilligersbeleid V.V. Almkerk 
Voetbalvereniging Almkerk is een middelgrote voetbalclub die drijft op de inzet van vrijwilligers, 
voetballers en niet-voetballers. Momenteel zijn er ongeveer 120 vrijwilligers actief binnen onze 
vereniging. De ene vrijwilliger besteedt meer tijd aan VV Almkerk dan de andere. Dat geeft niet, 
iedere bijdrage, hoe klein ook, wordt op prijs gesteld.  

Willen we de continuïteit van de vereniging waarborgen dan moeten er meer mensen actief worden 
als vrijwilliger. Het alternatief kan zijn het aantrekken van enkele betaalde professionele krachten, 
echter dit zal leiden tot een forse contributieverhoging, wat het bestuur niet wenselijk vindt. 
Tenslotte willen we het voetballen bij onze vereniging zoveel mogelijk voor iedereen bereikbaar 
maken. Door de groei, welke wij als vereniging nog steeds doormaken, het maatschappelijk gegeven 
dat mensen steeds minder tijd hebben en het niet willen aanstellen van betaalde krachten zijn wij 
binnen onze vereniging echter dan ook genoodzaakt tot een ontwikkeling van het vrijwilligersbeleid. 
Het vrijwilligersbeleid is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:  
 je MAG lid worden van VV Almkerk;
 je hebt dan RECHT op het spelen van wedstrijden, maar
 je hebt de PLICHT om bij te dragen in de organisatie van VV Almkerk.

Met ingang van het seizoen 2017- 2018 geldt er een vrijwilligersplicht. De vrijwilligersplicht geldt 
voor alle spelende leden (pupillen, junioren en senioren). Zij hebben de verplichting om de 
aangewezen taken te verrichten. De ouders/verzorgers van de leden jonger dan 16 jaar nemen de 
verplichting van hun kind over. De taken kunnen onder andere bestaan uit: kantinedienst, hulp bij 
onderhoud gebouwen en terreinen, administratieve taken, mede organiseren van nevenactiviteiten, 
etc. De taken zullen circa 1 a 2 dagdelen per seizoen in beslag nemen. Bent u niet bereid of niet in de 
gelegenheid tot het uitvoeren van een vrijwilligerstaak, dan wordt de mogelijkheid geboden om deze 
verplichting, voor een nog nader vast te stellen bedrag per seizoen, af te kopen. 

Om het vrijwilligersbeleid uit te voeren, wordt een vrijwilligerscommissie in het leven geroepen, die 
zal worden aangestuurd door een coördinator vrijwilligerszaken. De commissie zorgt ervoor, dat de 
daarvoor in aanmerking komende leden of ouders van leden worden ingedeeld in de verschillende 
functies of taken en - waar nodig - worden ingeroosterd. De coördinator vrijwilligerszaken zal aan het 
bestuur van VV Almkerk rapporteren en nauw samenwerken met de verschillende commissies.  
Het plan wordt momenteel uitgewerkt door de werkgroep ”Vrijwilligersbeleid” welke bestaat uit: 
Gerbe Manschot, Rene Bronsgeest en Pieter van der Wiel. De komende periode zullen zij het 
Vrijwilligersbeleid verder vorm geven en de leden te zijner tijd nader informeren. 

V.V. Almkerk hoopt dat met dit plan de komende jaren alle activiteiten en faciliteiten gehandhaafd 
kunnen blijven en daarmee de continuïteit van de vereniging kunnen waarborgen. 

Werkgroep ”Vrijwilligersbeleid” 
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Maak werk van het geluk van de vrijwilliger 
Doe hetzelfde als de overheid heeft gedaan met het woord allochtoon en zet er een streep 
doorheen”, suggereert mijn vriend Herre aan de telefoon. “Ons gesprek ging over de week van de 
vrijwilliger die op 6 december is gestart en waarin de KNVB aandacht vraagt voor de vrijwilliger”, 
schrijft Jan Dirk van der Zee op de KNVB-website. 

Vrijwilligers vinden voor het EK Vrouwenvoetbal 2017 is niet zo’n probleem. Een stuk lastiger is het 
vinden van mensen voor het dagelijkse vrijwilligerswerk bij de clubs. 
Opoffering Dertigers en veertigers hebben het chronisch druk, jongere generaties hebben 
bindingsangst dus leunen veel verenigingen op een legertje vijftigplussers. Dat is volgens Herre 
onnodig. “Tenminste, als je het woord vrijwilliger durft te schrappen want bij dat woord bekruipt je 
het gevoel dat je iets moet doen dat anderen liever niet doen. Alsof het een opoffering is.” 

Piepende banden Mijn vriend vraagt of ik het verhaal heb gelezen dat op internet rondzingt waarin 
een voetbalbestuurder aangeeft dat hij de contributie met 300% wil verhogen. Hij blijkt geen 
vrijwilliger meer te kunnen vinden. Sterker nog, hij ziet ouders “met piepende banden wegrijden” 
nadat zij hun kids hebben gedropt.” 
“Dat is precies mijn punt,” reageer ik geïrriteerd. “Het gaat helemaal niet om het veranderen van een 
woordje maar om de benadering van vrijwilligers en vrijwilligerswerk. Hoe betrek je mensen bij de 
club en wie zegt mij dat deze ouders niet zouden willen helpen?” 

Vrijwilliger eren en waarderen “Vrijwilligerswerk moet veel persoonlijker en flexibeler worden. Ook 
al doe je maar af en toe een bardienst of rijd je een paar keer per jaar een wedstrijd, je moet het 
gevoel krijgen dat je binnen de mogelijkheden die je hebt, op je plaats bent bij de club. En dat wat je 
doet niet als vanzelfsprekend wordt gezien. Verenigingen zouden veel meer werk moeten maken van 
‘het geluk van de vrijwilliger’ en hen eren en waarderen.” 

Wat staat er in de statuten over het royeren van leden? 
Tijdens een ALV bij vv Bladella is besloten dat het lidmaatschap van de club wordt beëindigd als de 
kinderen geen of te weinig loten verkopen, en de ouders niet bereid zijn het verschil tot 25 euro bij 
te betalen. Dat leidde tot de schrijnende situatie waarvan de kinderen de dupe zijn. Belangrijk is wat 
daarover in de statuten is opgenomen. 

De afgelopen dagen stonden de kranten vol met het verhaal over het royeren van vier jeugdleden 
bij vv Bladella. Maar kan dat eigenlijk, leden royeren omdat zij te weinig lootjes hebben verkocht? 
Loyaliteitsbonus Veel sportverenigingen geven een loyaliteitsbonus als de leden daarvoor maar 
bardiensten draaien of loten verkopen. Dus als leden vrijwilligerswerk doen voor de club, dan hoeven 
ze minder contributie te betalen. De club bespaart kosten omdat zij geen mensen hoeven in te huren 
dus het mes snijdt zo aan twee kanten. 

Statuten Zo’n systeem moet in de statuten zijn vastgelegd. Als dat niet is gedaan, dan kun je als 
clubbestuur niet afdwingen dat leden bardiensten draaien of loten verkopen. En een bestuur kan de 
statuten niet gedurende een seizoen eenzijdig wijzigen, ook niet als de ledenvergadering daarmee 
heeft ingestemd. Dat kan pas met de start van het volgende seizoen. KPN kan ook niet ineens een 
abonnement met tien euro verhogen. Dat kan pas per prolongatiedatum. 
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Royement Maar wat nou als zij die tegenprestatie niet leveren terwijl in de statuten staat dat leden 
recht hebben op een loyaliteitsbonus als zij vrijwilligerswerk doen? Dan zal de volledige contributie 
alsnog betaald moeten worden. Als dat niet gebeurt, dan voldoet men niet aan de 
betalingsverplichting met mogelijk een royement als gevolg. 

Als iemand de telefoonrekening of het kabelabonnement niet betaalt zal dat ook leiden tot een 
royement. Ouders kunnen dan niet stellen dat hun kinderen geen tekenfilms meer kunnen kijken en 
het royement daarom onterecht is. Ramon van Lieshout, jurist bij DAS, vindt wel dat je voorzichtig 
moet zijn met het royeren van kinderen. 

Voor de duidelijkheid, een deel over het royement in de statuten van vv Almkerk 
Straffen 
Art .6  
1 a. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de

statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de verenging, of waardoor de 
belangen van de verenging worden geschaad. 
b. Tevens zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de spelregels,
alsmede met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de KNVB of 
waardoor de belangen van de KNVB of van de voetbalsport in het algemeen worden 
geschaad. 

2.  Het bestuur is bevoegd om, ingeval van overtredingen als bedoelt in het eerste lid, de
volgende straffen op te leggen:
 Berisping ;
 schorsing ;
 royement.

3. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van 1 j aar worden opgelegd. Gedurende de
periode dat een lid geschorst is, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten worden
ontzegd.

4. Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in strijd met de
statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging handelt, of de
vereniging op onredelijke wijze benadeelt dan wel na sommatie nalatig blijft zijn contributie
te voldoen. Nadat het bestuur tot royement heeft besloten, wordt het betrokken lid ten
spoedigste door middel van een aangetekend schrijven van het besluit, met opgave van
reden(en), in kennis gesteld. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van
deze kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de algemene
vergadering tot royement zal moeten worden genomen met tenminste twee/derde van het
aantal uitgebrachte stemmen.
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Oefenprogramma- en bekerprogramma seizoen 2017-2018 
Er zijn voor het eerste elftal een 3 tal oefenwedstrijden vastgelegd, voor het 2e momenteel 2 stuks 
maar dat wordt nog aangevuld. De bekerwedstrijden zijn allemaal op de zaterdagen, voorheen was 
er altijd 1 wedstrijd doordeweeks. 

01 – 07 – 2017  12.00 uur *) Mixtoernooi nieuwe stijl Za. 
17 – 08 – 2017  20.00 uur Nivo Sparta 2 - Almkerk 2 Do. 
19 – 08 – 2017  14.30 uur Renswoude  1 - Almkerk 1 Za. 
19 – 08 – 2017  14.30 uur Almkerk 2 - ?? Za. 
22 – 08 – 2017  20.30 uur Almkerk 1 - IJFC  1 Di. 
24 – 08 – 2017  20.00 uur Almkerk 2 - ?? Do. 
26 – 08 – 2017  14.30 uur Almkerk 1 - Tricht 1 Za. 
26 – 08 – 2017  14.30 uur Tricht  2 - Almkerk 2 Za. 
02 – 08 – 2017  14.30 uur Almkerk 1 - 1e beker Za. 
02 – 08 – 2017  14.30 uur Almkerk 1 - 1e beker Za. 
09 – 08 – 2017  14.30 uur Almkerk 1 - 1e beker Za. 
09 – 08 – 2017  14.30 uur Almkerk 1 - 1e beker Za. 
16 – 08 – 2017  14.30 uur Almkerk 1 - 1e beker Za. 
16 – 08 – 2017  14.30 uur Almkerk 1 - 1e beker Za. 
23 – 09 – 2017  Start competitie 

Voor de verdere senioren teams wordt in overleg met de leiders ingeschreven voor de 
bekerdeelname. De Vrouwen en de jeugdteams worden ook allemaal ingeschreven voor de beker. 
Deze juiste bekerdata komen in het clubblad van juli en op onze website. 

Mochten er nog vriendschappelijke oefenwedstrijden gewenst zijn dan dit voor de senioren heren en 
dames graag opgeven aan Arie Verwoerdt en voor de pupillen en junioren meisjes en jongens aan 
Cynthia Dominicus. 

*) aanvangstijd is afhankelijk van het programma, dat wordt mede bepaald door het aantal 
deelnemers. 
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Foto’s gemaakt in 2017 
Elk jaar met de nieuwjaarsreceptie blikken we even terug naar het voorgaande jaar. We laten dan 
een diapresentatie draaien met foto’s van gebeurtenissen van het voorgaande jaar. Dit kunnen vele 
diversiteiten zijn. Foto’s van jubilarissen, van een feestavond, een kampioenswedstrijd, Kika kanker 
actie, de playback avond, klaverjassen, foto’s van leden die ons zijn ontvallen. Elk jaar heb ik zelf wel 
een aantal foto’s om een presentatie van te maken maar ik weet zeker dat ik heel veel leuke 
gemaakte foto’s mis.  

Bij deze de vraag om mij foto’s toe te sturen. We zullen daar dan een keuze uit maken voor de 
presentatie. Zet er even bij wat het voor foto’s zijn, van welk elftal, van welke gebeurtenis, de datum, 
wie er op staan. Foto’s die niet gebruikt worden voor de presentatie zijn uiteraard niet weg. Ik wil 
een groot digitaal archief aan gaan leggen in folders per seizoen. Erg leuk voor de generaties na ons. 
Dan moeten we uiteraard wel weten wie er op de foto’s staan want ik ken helaas niet iedereen. Stuur 
ze per e-mail naar: arie.verwoerdt@xs4all.nl. Zijn het grote bestanden zet ze dan op een usb stick of 
stuur ze met b.v. WeTransfer. In de kop staat foto’s gemaakt in 2017. Heb je nog andere mooie foto’s 
die betrekking hebben op de VV Almkerk, en deze zijn van vroegere datum dan zijn deze natuurlijk 
ook welkom ter verwerking in het nieuw aan te leggen archief. Er komt een nieuwe website en daar 
hebben we al een archief op staan. Volgend seizoen gaat deze in gebruik. Gerard Roubos heeft daar 
al een foto album op staan (bij diverse teams). Oude foto’s en krantenknipsels enz. zullen 
waarschijnlijk wel op een andere manier gefiled worden, misschien op de wijze zoals we nu al enkele 
documenten in de map bibliotheek hebben zitten. Hier is vast een mogelijkheid om in de toekomst 
de geschiedenis van de VV Almkerk in op te slaan en voor belangstellenden weer te geven. Daar 
hebben we experts voor die daar best wel een mooie oplossing voor hebben. Daar gaat natuurlijk 
een boel tijd in zitten dus die zal niet gelijk gevuld worden. Dus voor je je bestanden gaat wissen, 
stuur wat bruikbaar is op. Ik ben benieuwd.  

Arie Verwoerdt 
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Puzzel 
Vv Almkerk Woordzoeker 

B E T N E L E P S E T I S B E W 
E E N I T N A K R E K M L A V V 
L A B T E O V S R E J A A R E E 
S N K L N E K I U D A T N D N R 
D U O H R E D N O P T V L I E B 
I S A R G T S N U K P A N E R I 
E M E I S J E S D E B O A N O N 
H K K G N I N I A R T E R S I D 
C R E G I L L I W J I R V T N E 
S T A A L P R E E K R A P R E N 
K E E P E R G A L V K E O H S R 
R U B B E R A A J R O O V D A N 
V A N L A B T E O V S E M A D D 
E T N E E M E G E N E N N A L P 
B E S T U U R D P L A Y B A C K 
O K T E N A M N I U T E A M S R 

Zoek de volgende woorden:
bardienst, bestuur, damesvoetbal, doeltjes, duiken, gemeente, hoekvlag, jaar, kantine, keeper, klaverjassen, kunstgras, 

meisjes, onderhoud, parkeerplaats, plannen, playback, rubber, scheids, senioren, spelen, supporter, teams, training, 
tuinman, verbinden, voorjaar, voetbal, vrijwilliger, vvalmkerk, website. 

Maak kans op 10 consumptiebonnen 
De niet gebruikte letters van de Woordzoeker 
vormen 
de oplossing.  
Bij de Sudoku hiernaast vormen de cijfers in de 
grijze band de oplossing en bij de woordpuzzel 
beneden vormen de letters in de grijze verticale 
balk de oplossing. 

Oplossingen uiterlijk begin juni opsturen naar : 
a.verwoerdt@kpnplanet.nl. (je kunt de oplossing 
ook aan Adriaan Verwoerdt geven). Winnaar van de 
Kersteditie is na loting geworden Willy Teuling 

1 1. Stad in Italie
2 2. Rivier in Duitsland
3 3. Volk
4 4. Kasregister
5 5. Deel van Rusland
6 6. Opschrift
7 7. Nobel
8 8. Limonade
9 9. Geestdrift
10 10. Waterval in Amerika
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Rabobank Alteno. Sponsor van V,V. Almkerk.
Van de vrijwilligers achter de bar, de mensen van de wedstrijdcommissie tot de

materiaalmannen op het veld. Elke dag zetten we ons samen in om voetbal voor

iedereen mogelijk te maken. Zodat V.V. Almkerk op ieder vlak een topclub is.

rabobonk.nl/altena

Een aandeel in elkaor Rabobank

Samen de
vereniging
supporten.
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