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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?

Resi HnnF

Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend advies.

ASSUUilTIEKilTOOR KAASJACER BV
Steenweg 37.4181 AK Waardenburg
Maasdijk 103. 5308 lC Aalst
1 04la-673247
E lú- -@-Bs tþ!¡e2{-,01

Erkend
Hypotheek

adviseur

RÊGIo ADVIES GRoEP DUssEx
W¡lhelm¡nastraat 27
4271 AT Dussen
r o4t6- 391132
E lnfo@pa5tbqs24.nl

KfiSJAGER & BonEN MAKEKRDIJ
Maasdijk 103,
5308 lC Aalst
T 0418-651166
E 9lbLls24-r1
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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 
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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 Robert Roest Dave van der Westen 

Casper Nieuwenhuizen 

Christol van 

Kampenhout 

2e Erwin Verheij Arie Schreuders 

Peter van Dalen 

3e Arjan Verwoerdt 06-52450176 

4e Jan Keller 06-40239821 

Martijn van der 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 Rick van Straten 06-53762992 Dick van Daal 

Hans Kant (ma) 06-13571453 

JO19-1(A1) Arnold kooijman 

John Kant 

JO17-1(B1) Thomas Blankers 06-30619937 Judith Leemans 06-43021818 

Hans Kant 06-13571453 

JO17-2(B2) Remon Hofstede 06-29292950 

Gert Hofstede 

MO17-1(MB1) Gaby de Bont 06-23624956 Jolanda Schaap 

Hans Kant 06-13571453 

JO15-1 (C1) Ewald van der Burg Ben Verwoerdt 

Ben Verwoerdt 

Hans Kant  06-13571453 

MO15-1 (MC1) Erik de Bok Maarten Veth 

Altena comb. Peter van Dalen 

Peter van Dalen 

JO13-1 (D1) Jan van Vuren Jacco van Vuuren 

Altena comb. Jan Willem van Gils 06-13571453 Frans de Vries 

Frans de Vries 
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MO13-1 (MD1) 

Altena comb. 

Lisa Verwoerdt 06-12258055 Elbert van Bijnen 

Hannah de Graaf 06-46484941 Wim Olieman 

JO11-1 (E1) René van Haaften 06-20735422 Mark Pruijssen 06-13132288 

Teunis Pruijssen 06-12258066 

JO11-2 (E2) Erik van der Meijden 06-20682837 Frederike van der Schaaf 06-20422340 

Arjen van der Schaaf 0627887156 

JO11-3 (E3) Peter Neeleman 06-43491500 Henri Colijn 06-46144031 

MO11-1 (ME1) Remco Terlouw Kees van Noorloos 

Altena comb. Arco Vos 

JO9-1 (F1) Pieter Verhagen 06-53942350 Ernst Geluk 06-10971411 

Casper Nieuwenhuizen 06-51648568 

JO9-2 (F2) Henry Schaap 06-20735406 Mandy van Oord 06-14546718 

José van Anrooij 06-14120209 

JO7-1 (MP1) Jacco Pellekaan 06-27587240 Jacco Pellekaan 06-27587240 

Menno van der Vliet 06-21214095 

JO7-2 (MP2 Charles Geerts 

Corné van Drunen 
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Van het wedstrijdsecretariaat 
Senioren heren 

Na uitvoerig overleg met de senioren leiders van het 3e t/m. het 6e zijn we dit seizoen met 5 senioren 

heren teams van start gegaan. 

Op papier spelers genoeg, de praktijk ziet er heel anders uit. De selectie van het 2e was van begin af 

aan te krap. Er moest geput worden uit een poule spelers vanuit de lagere elftallen en de JO19-1 

jeugd om telkens het 2e aan te vullen 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 toerbeurt het 

2e aan te vullen. De betreffende spelers zijn allemaal persoonlijk benaderd. Bijna de gehele 

voorgaande competitie is het schrapen geweest. Dat wilden we dit seizoen niet meer, dan maar een 

elftal minder.  

Bij de A selectie zijn ook een 5 tal spelers gestopt c.q. vertrokken. Dat is redelijk opgevuld, deels met 

eigen jeugd en met een paar nieuwe jongens van buitenaf. De presentatie gids toont wie dat 

allemaal zijn , daar staat ook een foto van de A selectie met alle namen. Het 2e elftal heeft ook een 3-

tal nieuwe spelers van buitenaf en is voor de rest aangevuld met jongens uit de eigen A- jeugd, 

oftewel spelers uit de JO19-1 zoals dat nu heet. Zowel het 1e als het 2e hebben nu een behoorlijk 

aantal spelers waarmee ze hopelijk wekelijks het eigen team mee kunnen bemannen. Het voormalige 

3e en 6e zijn samengevoegd en 4e geworden, de oudere spelers van het 3e en 6e zijn naar het 5e 

gegaan en het 4e is 3e geworden en nagenoeg gelijk gebleven. Ook het 5e is zij het dus wat aangevuld 

gelijk gebleven. Het 4e en 5e zijn grote groepen, zo groot dat niet iedereen elke week kan spelen, 

maar dat schijnen sommigen helemaal niet erg te vinden. In elk geval zijn we nu op de donderdag 

avond vrij snel klaar met het overleg. Het blijft echter wel zaak elke donderdag toch even om half 

tien met de leiders samen te zitten en te overleggen. Huib van den Heuvel is nu leider af bij het 6e, is 

ook gestopt met voetballen en legt zich nu helemaal neer bij het fluiten van wedstrijden. Ook Theo 

Verduijn heeft besloten met voetballen te stoppen. Chapeau Theo, tot je 71e voetballen, dat zijn er 

niet veel die dat halen. Je besluit kwam doordat je bij het 5e bent ingedeeld, niet voor de jongens 

waar je bij ging voetballen maar door het toch al hoge aantal spelers in die groep. Je stelde zelf al de 

conclusie dat er elke wedstrijd niet veel meer dan zo’n 30 speelminuten in zou gaan zitten, of zelfs af 

en toe helemaal niet. Maar grote klasse dat je het zolang hebt vol gehouden en ook een vaste 

waarde was voor het team, je was er bijna elke week, daar kan menigeen een voorbeeld aan nemen. 

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 ging het iets minder maar of het nu door het 

Nederlands vrouwen team kwam dat de wereld titel won met erg verrassend goed voetbal of een 

andere oorzaak, het team is gaande weg het vorig seizoen behoorlijk in aantal gegroeid. Eigenlijk een 

te grote groep, een team met een luxe probleem dus. Aan het eind van vorig seizoen kwam dan ook 

de vraag of er een 7-tal kon worden ingeschreven. In zuid 1 kon dat niet, wel eventueel in west 1. 

Maar de dames hebben een goede aanvulling gezocht en de groep is dusdanig groot geworden dat er 

weer een 11-tal vrouwen 2 kon worden ingeschreven.  
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Vrouwen 1 heeft een nieuwetrainer in de persoon van Rick van Straten en een nieuwe leider, Dick 

van Daal, jaren leider geweest van ons 1e dus weet van de hoed en de rand. Ook Rick heeft l jaren 

trainers ervaring dus eens kijken wat het nieuwe seizoen gaat brengen. Vrouwen 2 wordt getraind 

door Piet van Tilborg en zijn vrouw Marjolijn is de nieuwe leidster. 

Andere regelingen van de KNVB 

Zoals bekend kan er met ingang van dit seizoen door de B categorie geen vrij meer worden gevraagd. 

Zou niet hoeven zou je denken met de grote aantallen spelers die er nu in elk team zijn ingedeeld. 

Niets is minder waar. Voor zowel het 3e als het 4e zijn er al wedstrijden verzet vanwege spelers 

tekorten. Maar dat heeft dan een reden, een festival of een vrijgezellen feest, vakantie, er zijn dan 

toch van 1 team in 1 keer teveel spelers afwezig. Gelukkig werkt de tegenstander vaak mee en dan 

komen we gezamenlijk wel tot een oplossing. De competitie is dit seizoen ook later begonnen. Dat 

komt doordat de bekerwedstrijden allemaal pas in september zijn begonnen en allen op de eerste 3 

zaterdagen van september werden gespeeld. De competitie begon dan ook pas op 23 september.  

Ook de winterstop zal dit seizoen anders verlopen. Deze is aanzienlijk langer dan andere winters. 

Toch zijn er in de winterstop een 4-tal wedstrijden vastgesteld die in een bepaalde periode gespeeld 

moeten worden. Welke dit zijn kun je elders in dit clubblad zien. Daar wordt de “speeldagen 

kalender” getoond met de data dat er competitie is, inhaal/beker en winterstop en zal een kleine 

toelichting bij worden gegeven.  

Het  DWF (Digitale Wedstrijd Formulier) op de App 

Wel even wennen. Geen wachttijden meer bij de computer in de bestuurskamer. Gewoon het 

wedstrijd formulier afhandelen op je smart Phone. Het leek moeilijk maar in de praktijk viel het 

eigenlijk best wel mee. In principe is de hele afhandeling van een wedstrijd niet veel anders dan 

voorheen in Sportlink. En gelukkig is ’s-morgens altijd Arjan Kant aanwezig en in de middag Adriaan 

Verwoerdt om degenen die nog problemen hadden bij te staan. Momenteel gaat het vrijwel 

probleemloos. Waar wel op gelet moet worden is dat er veel spelers en speelsters zijn die nog geen 

juiste foto of zelfs helemaal geen foto op hun digitale pas hebben staan. Zorg dat je er een goede 

duidelijke foto op zet. Ik heb gezien dat een enkeling er een groepsfoto op heeft staan waar jij dan 1 

van de velen bent, dat is niet toegestaan, enkel jijzelf moet met het gezicht op de foto staan. Maak 

dit in orde, we kunnen je daar mee helpen maar wie een beetje handig is kan de foto zelf plaatsen. 

Elf (zeven) tal foto’s 

We hebben vanaf het nieuwe seizoen een verenigingsfotograaf. Jan Noorloos heeft aangegeven bij 

de VV Almkerk van alle evenementen en wedstrijden waar hij aanwezig is foto’s te willen maken. Zo 

zal Jan van alle teams ook de team foto’s maken voor op onze website. De jeugd en pupillen heeft 

Jan al helemaal gehad. Jan is gevraagd en heeft toegezegd ook de senioren team foto’s te maken. 

Juist met de grote teams die we nu hebben zal niet elke week iedereen van een team aanwezig zijn, 

maar dat is elke week. Dus als Jan er met zijn camera staat dan kan het geen excuus zijn van ons 

team is deze week niet compleet, nee dan wordt de foto gemaakt en de leider geeft de namen netjes 

door van wie er op de foto staan en wie er niet op de foto staan. Jan komt geen 3 maal terug voor de 

team foto. Laat dat duidelijk zijn. 

Arie Verwoerdt 
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Agenda ledenvergadering 2017 
Aan alle leden van de voetbalvereniging Almkerk. 

Hiermee nodigen wij u uit om de ledenvergadering van de VV Almkerk bij te wonen. 

De ledenvergadering wordt gehouden op vrijdag 17 november, aanvang 20.30 uur, in ons 

clubgebouw aan de Sportlaan nr. 1. 

Onderstaand de agenda punten. Omdat het bij ons gebruikelijk is om de rondvraag aan het begin van 

de agenda te plaatsen vragen wij u vriendelijk de vergadering voor te bereiden.  

De voorlopige agenda is: 

 Opening van de vergadering

 Informatie toekomstige bestuursvorm

 Ingekomen stukken

 Rondvraag

 Notulen van de vorige vergaderingen (zijn begin november opvraagbaar zijn in de

bestuurskamer, zijn tevens geplaatst in het clubblad van december 2016)

 Verslag penningmeester seizoen 2016/2017

 Verslag kascontrole commissie, aansluitend verkiezing nieuwe kascontrole comm.

 Begroting seizoen 2017/2018

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

bestuursleden kunnen eventuele nieuwe bestuurskandidaten 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.).

 Uitloting obligaties lening nieuwe kleedkamers

 Inzet(actieve) leden voor werkzaamheden vereniging bij diverse werkzaamheden

**) Reglementair aftredend en herkiesbaar zijn: Arie Verwoerdt en Gerrit van Drunen, en Arjan Kant, 

reglementair aftredend Hannie Vink. 

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. 

Namens bestuur VV Almkerk 

Secr. A. Verwoerdt 
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Een andere bestuursvorm 
Besturen is aan verandering onderhevig. We zien het om ons heen; plaatselijk, regionaal en landelijk. 

Maar ook in de gezondheidszorg en het onderwijs. En dus ook in het verenigingsleven.  De 

samenleving verandert en daar gaat een vereniging automatisch in mee. Maar dan moet je ook een 

keer de spelregels aanpassen. Dat gaan we nu doen. Medio 2016 heeft Gerbe Manschot over dit 

onderwerp contact gezocht met de KNVB.  

De probleemstelling was niet nieuw voor ze. 

 vergrijzing van besturen

 te veel taken bij te weinig mensen

 te weinig commissies met uitvoerende bevoegdheid

 alle aandacht is nodig om op zaterdag weer te kunnen voetballen

 te weinig tijd voor echt besturen

Na een paar gesprekken  kregen we een drietal voorstellen voorgelegd.  Het model waarmee we 

willen gaan werken  zie je hieronder staan. 

Kernbestuur met commissies 

De belangrijkste kenmerken van het Kernbestuur: 

 6 kernbestuursleden

- Geven richting aan voor de langere termijn (visie) 

- Ontwikkelen bestuursmodel, bepalen strategie en dragen dit uit. 

- Stellen begroting op.( Input van commissiecoördinatoren) 

- Bewaken en controleren het proces. 

 Een twintigtal commissies aangestuurd door coördinatoren.

 Elk kernbestuurslid maakt samen met de commissies op basis van rapportage van onderuit

een beleidsplan.

 De commissies communiceren met elkaar, beheren budget en voeren uit.
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Hoe komen we tot de nieuwe bestuursvorm? 

Een bestuursvorm verander je niet van de ene op de andere dag. Daar is ook geen reden toe. 

In grote lijnen draait onze vereniging goed. We nemen dus de tijd voor de doorvoering van de 

veranderingen. Niet alle tijd, want we willen wel stappen maken. 

De verandering van de bestuursvorm is in een tweetal bestuursvergaderingen besproken. 

Dat de verandering er moet komen is in meerderheid onderschreven. Over de wijze waarop 

zijn er verschillen van inzicht. Hierover zijn we op een goede manier met elkaar in gesprek. 

Dat is een voorwaarde om tot de nieuwe vorm te komen. Er mag geen één goed functionerend 

Bestuurslid buiten de boot vallen. 

Het huidige bestuur kent 11 bestuursleden. Dat is al  5 meer dan het Kernbestuur. 

Elk bestuurslid heeft een keus kunnen maken of hij/zij commissiecoördinator/bestuurslid 

wilde worden of alleen commissiecoördinator. Voor bepaalde tijd  hebben we dus nog een 

groter bestuur. In het organogram Kernbestuur zijn de posities coördinator/bestuurslid met 

een “(B)” aangeduid. Op termijn zal deze combinatie eruit groeien. 

Nog een andere voorwaarde voor het kunnen functioneren van het kernbestuur: 

De commissies moeten bemand zijn en goed werken. 

Dat zal voor ons allemaal een hele uitdaging worden. Zowel van bovenaf als van onderuit  

zal er meer en beter gecommuniceerd moeten worden. 

Om dit proces van omschakeling en invulling te begeleiden zal uit het kernbestuur een 

soortement van dagelijksbestuur actief blijven  onder de naam BKB (Begeleidend Kernbestuur). 

Het BKB zal in dezelfde bezetting als het DB, maar met een veranderende invulling, op dinsdag- 

avond bij elkaar komen. Naarmate het proces vordert zal het BKB zichzelf overbodig maken. 

De kernbestuursleden hebben als eerste taak om samen met de commissieleden hun 

werkgebied te inventariseren. 

Taak 2: (Nieuwe) doelen vaststellen. Visie en strategie ontwikkelen. 

Taak 3: Stappenplan per werkgebied hoe we de doelen denken te realiseren. 

Nieuwe gezichten in het bestuur. 

De huidige statuten geven ons de ruimte om de nieuwe bestuursvorm op te zetten. 

Al jaren hebben we van de Algemene Ledenvergadering toestemming om als bestuur 

nieuwe bestuursleden te zoeken en te benoemen. 

In de nieuwe bestuursvorm zien we op 2 posities 3 nieuwe gezichten. 

Henk Mijdam heeft al langere tijd aangegeven dat hij als bestuurslid stopt bij het bereiken van de 70 

jarige leeftijd. Daarnaast heeft Henk aangegeven dat hij de nieuwe bestuursvorm niet ziet zitten. 

Henk is nu bezig aan zijn laatste seizoen als bestuurslid terreinen. 

Bart Monster is het nieuwe gezicht in het Kernbestuur voor gebouwen en terreinen. 

Geheel nieuw binnen het Kernbestuur is de portefeuille Voetbalzaken. Deze post wordt bemand door 

2 personen, Anton v.d Meijden en Arjan Dol. Samen hebben zij 1 stem in het Kernbestuur. 

Zij gaan zich inhoudelijk en planmatig bezighouden met voetbaltechnische zaken. Voor jeugd, 

vrouwen, senioren recreatief en senioren prestatief. Let op, voetbalzaken moeten we niet verwarren 

met de uitvoerende taken van de wedstrijdsecretariaten. 
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Hoe gaan de communicatielijnen dan lopen? 

Je hebt een vraag. Wat dan? 

 Stel die vraag aan de commissiecoördinator.

Zij zijn/worden de uitvoerende partij binnen de vereniging.

Een lijst met contactpersonen tref je bijgaand aan.

 Heeft je vraag betrekking op het werkterrein van meerdere coördinatoren dan moeten

de coördinatoren met elkaar in overleg treden.

 Krijg je geen bevredigend antwoord, stel dan je vraag aan het Kernbestuurslid.

 Zijn de mensen niet bereikbaar of loop je vast in de organisatie spreek dan één van de

BKB(Begeleidend Kernbestuur)-mensen aan of wip op dinsdagavond even binnen in de

bestuurskamer.

De verandering van de bestuursvorm vraagt nogal wat. 

Veel meer mensen zullen bij het reilen en zeilen van de club betrokken worden. 

Je hebt als lid van de vereniging je rechten , maar…  ook je plichten. En die plicht is niet 

alleen  je contributie betalen. Zeg daarom geen nee tegen de mensen die bezig zijn met 

de opzet van het vrijwilligerswerk. 

We zullen het samen moeten doen! 

Namens het Kernbestuur, 

Gerrit van Drunen 

Wnd Voorzitter. 
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Coördinatoren Commissies vv Almkerk 

Commissie             Coördinator  

PR               Hannie Vink  

Website              Adr.Verwoerdt  

Supportersver.             Henk Romijn  

Vrijwilligersbeleid  Pieter van der Wiel/Rene Bronsgeest (voorl. De organisatie daarvan) 

Clubblad   Adr. Verwoerdt/Arie Verwoerdt 

Activiteiten   Nienke vd Meijden/Lisa Verwoerdt 

 

Kantine    Wilbert van Steenis, Jaap/Rianne Manchot 

Sponsorcommissie  Cees Ambachtsheer 

Contributie   Adr. Verwoerdt 

Financiële adm.   Nico Kostense 

 

Secretariaat   Adr. Verwoerdt 

Ledenadministratie  Adr. Verwoerdt 

 

Wedstr.secr. senioren  Arie Verwoerdt 

Wedstr.secr. jeugd  Cynthia Dominicus 

Meisjesvoetbal   Esther Eckhardt 

Toernooien   jeugd: Cynthia Dominicus/Esther Eckhardt 

Scheidsrechters   Hendri ’t Lam/Arie Verwoerdt 

Materialen   Bert Keller 

Kleding    Arie Schaap 

 

TC    Theo van der Stelt 

Damesvoetbal   Nienke v.d. Meijden / Lisa Verwoerdt 

Jeugdcommissie  Rene Bronsgeest (voorzitter) 

Senioren   Arie Verwoerdt 

 

Gebouwen   Kees Verwoerdt 

Terreinen   Henk Mijdam 

 

Verdere informatie (voor zover hier niet weergegeven) contactgegevens etc. volgen nog per 

brief/email aan alle leden en zullen t.z.t. ook worden vermeld op onze website. 
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Speeldagenkalender amateurvoetbal 2017/2018 
Samen met amateurclubs is besloten om het voetbalseizoen 2017/’18 later te beginnen en later te 

eindigen. Het voetbalseizoen begint in het hele land vanaf 2 september met bekerwedstrijden. De 

competitiewedstrijden beginnen vanaf 23 september en het seizoen wordt afgesloten op 27 mei. Dit 

is de belangrijkste uitkomst van de meer dan 30 bijeenkomsten, met ruim 1.200 

clubvertegenwoordigers, over de speeldagenkalender van seizoen 2017/’18.  

14 clubs 

Vakantieregio Zuid 

14 clubs 

Vakantieregio's 

Midden en Noord 

12 clubs 

Vakantieregio Zuid 

12 clubs 

Vakantieregio's 

Midden en Noord 

2/3 september B 1 B 1 B 1 B 1 

9/10 september B 2 B 2 B 2 B 2 

16/17 september B 3 B 3 B 3 B 3 

23/24 september WD 1 WD 1 WD 1 WD 1 

30 september/1 

oktober 
WD 2 WD 2 WD 2 WD 2 

7/8 oktober WD 3 WD 3 WD 3 WD 3 

14/15 oktober WD 4 WD 4 WD 4 WD 4 

21/22 oktober WD 5 WD 5 B/I B/I 

28/29 oktober WD 6 WD 6 WD 5 WD 5 

4/5 november WD 7 WD 7 WD 6 WD 6 

11/12 november I/B I/B WD 7 WD 7 

18/19 november WD 8 WD 8 WD 8 WD 8 

25/26 november WD 9 WD 9 WD 9 WD 9 

2/3 december WD 10 WD 10 WD 10 WD 10 

9/10 december WD 11 WD 11 WD 11 WD 11 

16/17 december WD 12 WD 12 B/I B/I 

23/24 december VRIJ VRIJ VRIJ VRIJ 

30/31 december VRIJ VRIJ VRIJ VRIJ 

6/7 januari VRIJ VRIJ VRIJ VRIJ 

13/14 januari VRIJ VRIJ VRIJ VRIJ 

20/21 januari VRIJ VRIJ VRIJ VRIJ 

27/28 januari * WD 13 WD 13 VRIJ VRIJ 

3/4 februari * WD 14 WD 14 B/I B/I 

10/11 februari * I/B WD 15 VRIJ WD 12 

17/18 februari * I/B WD 16 I/B WD 13 

24/25 februari * WD 15 I/B WD 12 I/B 

3/4 maart * WD 16 I/B WD 13 I/B 

10/11 maart WD 17 WD 17 WD 14 WD 14 

17/18 maart WD 18 WD 18 WD 15 WD 15 
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24/25 maart WD 19 WD 19 WD 16 WD 16 

31 maart/1 april 

(evt. 2 april) 
WD 20 WD 20 VRIJ VRIJ 

7/8 april WD 21 WD 21 WD 17 WD 17 

14/15 april WD 22 WD 22 WD 18 WD 18 

21/22 april WD 23 WD 23 WD 19 WD 19 

28/29 april I/B I/B I/B I/B 

5/6 mei I/B I/B I/B I/B 

Woensdag 

9/donderdag 10 

mei 

I/B I/B I/B I/B 

12/13 mei WD 24 WD 24 WD 20 WD 20 

19/20 mei WD 25 WD 25 WD 21 WD 21 

26/27 mei WD 26 WD 26 WD 22 WD 22 

2/3 juni Nacompetitie Nacompetitie Nacompetitie Nacompetitie 

9/10 juni Nacompetitie Nacompetitie Nacompetitie Nacompetitie 

16/17 juni Nacompetitie Nacompetitie Nacompetitie Nacompetitie 

B = Beker 

I = Inhaal 

WD = Wedstrijddag competitie 

Flexibele winterstop 

In deze kalender is er voor het eerst sprake van een flexibele winterstop van 27 januari tot 4 maart, 

in deze speeldagenkalender aangegeven met een *. Dit betekent dat er een ruimte van zes weken is 

ingelast om vier wedstrijden te spelen. Verenigingen kunnen voor deze periode in onderling overleg 

bepalen of ze een wedstrijd naar een andere datum willen verplaatsen dan op het wedstrijdschema 

staat aangegeven. Dit geldt ook voor wedstrijden in de A-categorie. 

Als verenigingen hier niet uitkomen, dan blijft het schema uiteraard leidend. Deze nieuwe opzet 

wordt dit seizoen getest en op basis van de resultaten wordt gekeken of dit in de toekomst kan 

worden uitgebreid binnen de reguliere competitie. 

Voor schema 12 zijn dit dus maar 2 wedstrijden (WD12 en WD13), tenminste als je niet meer hoeft in 

te halen en/of niet meer in de beker zit. Dat wil dus zeggen dat je dan 6 data hebt om deze 2 

wedstrijden te spelen. 

Mocht er geen overeenstemming komen met de tegenstander over een speeldatum, dan blijft de 

datum zoals in het schema, waarbij opgemerkt dient te worden dat Almkerk onder de vakantieregio 

midden valt maar als je een tegenstander hebt uit bv Wijk en Aalburg dan vallen die onder 

vakantieregio zuid. Ik neem aan dat dan de thuisclub bepalend is voor de datum. Daar zal ik nog naar 

informeren. 
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Almkerk 2 op- en rondom het veld 
Inmiddels zijn we alweer vier competitiewedstrijden verder en kunnen we zeggen dat we tot nu toe 

wisselend resultaat hebben geboekt. Na een goede voorbereiding, waarin we als jong en nagenoeg 

nieuw elftal aan elkaar konden wennen, zijn er drie bekerwedstrijden gespeeld. We waren ingedeeld 

in een poule met v.v. Woudrichem, GDC en SV Capelle. Van deze drie wedstrijden werden er twee 

gewonnen en één gelijkgespeeld. Dit bleek voldoende voor plaatsing in de volgende ronde waarin we 

aan mogen treden tegen ASWH 2. Een ploeg welke we nog goed kennen van de afgelopen vijf jaar 

waarin we hoofdklasse speelde.  

De eerste competitiewedstrijd tegen v.v. Alblasserdam werd overtuigend met 2-0 gewonnen. Tegen 

deze ploeg hadden we in de voorbereiding gelijkgespeeld dus we konden concluderen dat er 

progressie was geboekt de afgelopen weken. Vervolgens mochten we, ook voor de tweede keer, 

aantreden tegen v.v. Tricht. Tegen de groen-witte hadden we in de voorbereiding niet weten te 

winnen dus een mooie kans om ons opnieuw te meten aan deze ploeg. Het resultaat was dat we dit 

keer niet met nul punten naar Almkerk gingen maar met één puntje. Al met al een positief resultaat 

als je bekijkt dat we twee maal op achterstand kwamen en ons toch terug wisten te knokken tegen 

een ploeg die vorig jaar de nacompetitie wist te halen. In de twee daarop volgende wedstrijden werd 

er met 1-2 verloren van v.v. Desk en met 2-2 gelijkgespeeld tegen Nieuw-Lekkerland.  

Om op de hoogte te blijven van onze resultaten kunt u op de website wekelijks een wedstrijdverslag 

lezen welke wordt geschreven door Peter van Daalen. Ook zijn we actief op facebook 

(https://www.facebook.com/vvalmkerk) en twitter (https://twitter.com/vvalmkerk2). Hierop is te 

zien wat het laatste nieuws is rondom het elftal, wie de doelpuntenmakers zijn en in welke opstelling 

we aantreden. 

Verder nog even dit: 

Lijkt het u leuk om wekelijks met de B-selectie op pad te gaan en na de wedstijd een biertje te 

nuttigen aan de bar of in de kleedkamer? Dat kan! Laat het toeval dan bestaan en wij nog op zoek 

zijn naar een vaste assistent-scheidsrechter… Mocht u zich geroepen voelen dan kunt u dit laten 

weten bij onze staff of bij de technische commissie van de voetbalvereniging. 
Achterste rij v.l.n.r. : Arjen Kant, Pieter 

Straver, Dennis van der Pijl, Jeroen Plomp, 

Corné Kant (c), Peter van Dalen (assistent-

trainer). 

Middelste rij v.l.n.r. : Arie Schreuders 

(teamleider), Johnny Wilhelm, Dinant van 

Drunen, Bouke Steenbekkers, Matthijs van 

der Steen, Erwin Verheij (hoofdtrainer). 

Voorste rij v.l.n.r. : Gijs van ‘t Hof, Rick 

Tamerus, Milan Schreuders, Ramon van 

Dalen, Janno Swart, Tom Loobeek. 

Ontbreken op de foto: Arco van As, Niels 

Hofstede 

Namens Almkerk 2, 

Corné Kant 
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M0-13-1 
De meiden van de MO13 zijn alweer volop bezig in de competitie! Dit jaar voor het eerst op groot 

veld! Dit is voor sommige meiden nog een stapje te zwaar! Ze hebben tot nu toe veel moeilijke 

tegenstanders tegen gehad. Waarvan er veel al voor het 2e jaar in de MO13 spelen. Helaas is er ook 

nog geen potje gewonnen. MAAR… dit mag de pret niet drukken en dit is ook helemaal niet te 

merken bij de MO13! Ze hebben het allemaal nog steeds erg naar hun zin. Dit leidt tot  lachen, gieren 

en brullen op de trainingen, waarbij ze nog weleens geremd moeten worden door Lisa, Hannah en 

Evie! De keeperstraining wordt verzorgd door Dyonne van Helden. Met vlagger Wim en onze leider 

Elbert hebben de meiden genoeg staf om zich heen. Als Wim er niet is zijn er gelukkig nog een aantal 

vaders waar we op kunnen rekenen, die de vlag op zaterdag overnemen.  

De keeperstraining die Floor en Lieke van Dyonne krijgen werpt z'n vruchten af. Deze 2 meiden 

voorkomen iedere week een grote nederlaag! Het afronden op de training gaat ook steeds beter. Er 

zijn al zelfs wel 2 doelpunten gemaakt! Het is nu nog even wachten op een tegenstander van ons 

niveau. De inzet van de meiden is er, daar is niks op aan te merken! Het is nu nog wachten op onze 

eerste overwinning. Die gaat er zeker komen!  



Noar Vurre 39e jaargang nr. 3, oktober 2017 

De wedstrijdzaken app 
In het vorige clubblad stond er al het een en ander over geschreven. Inmiddels blijkt dat er toch al 

veel gebruik van wordt gemaakt. Belangrijk is in zo’n geval dat het email adres wat bij de club/de 

KNVB bekend is correct is. Zonder het juiste emailadres kan je namelijk niet registreren. Eenmaal 

geregistreerd kan je een aantal dingen aanpassen.  

 Je adresgegevens,

 Je telefoonnummer(s)

 Je zichtbaarheid.

Bij zichtbaarheid “Normaal” zijn je naam en foto zichtbaar. Dit is noodzakelijk om je pasfoto op de 

digitale spelerspas zichtbaar te hebben. Als je dat per se niet wilt is het mogelijk om je te legitimeren 

via een geldig identificatiebewijs (paspoort, ID kaart, rijbewijs etc.) Om niet het risico te willen lopen 

dat je niet mee kan spelen moet je dat bij iedere wedstrijd bij je hebben. Bij “beperkt” zichtbaar is 

alleen je naam zichtbaar, bij “Afgeschermd” zijn je naam en foto niet beiden niet zichtbaar. Dat 

laatste is in ieder geval niet handig. 

Ook je pasfoto is zichtbaar en kan je zelf aanpassen. Het is voorstelbaar dat 

de huidige foto niet de meest mooie foto is. Je kunt dan een nieuwe foto 

uploaden. Het is echter wel belangrijk dat je een normale foto uploadt. Niet 

een groepsfoto/schoolfoto waar je ongetwijfeld bij zult staan. Geen 

karikatuur, geen silhouet (zie voorbeeld hiernaast), een normale foto 

plaatsen a.u.b. 

We hebben, en met ons ook andere verenigingen neem ik aan, kleine opstart problemen gehad. Niet 

iedere leider, trainer hadden de juiste functie om de noodzakelijke dingen te kunnen doen die nog is 

in hun functie. Dat gaat ook op voor onze scheidsrechters. Daar waar we vroeger op de PC in de 

bestuurskamer nog allerlei dingen konden regelen. Dat is nu niet meer mogelijk.  

We hebben nu de meeste bestuursleden, en enkele andere mensen die bijna altijd aanwezig zijn in 

de bestuurskamer de functie “Wedstrijdsecretaris mDWF  Veld” gemaakt. Met die functie kunnen 

deze mensen scheidsrechters en leiders assisteren. We hebben per team enkele mensen 

“Teammanager” gemaakt. Deze mensen kunnen het wedstrijdformulier voor de wedstrijd in orde 

maken, spelers toevoegen, verwijderen voor een bepaalde wedstrijd, een assistent grensrechter 

toevoegen. 

Als teams nog behoefte hebben om iemand een bepaalde functie/autorisatie te geven in de 

wedstrijdzaken app. Naam dan even contact op met Adriaan Verwoerdt, per email, even aanschieten 

op donderdag of zaterdag. 

Naast de wedstrijdzaken app heb je ook nog de “voetbal.nl” app. Ook hier kan je het programma, 

uitslagen etc. op volgen. Ook hier moet je inloggen met het juiste emailadres. Heel belangrijk dus dat 

het juiste emailadres bij de ledenadministratie bekend is. 
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Speler van de week 
Hoogstwaarschijnlijk was het al opgevallen. Op onze website is het tegenwoordig mogelijk om per 

week iemand te nomineren als speler van de week. Een aantal jaren geleden is de supportersclub 

begonnen om per seizoen een prijs uit te reiken aan de speler van het seizoen. Dit gebeurde door 

supporters via briefjes bij een aantal wedstrijden te stemmen voor een spelers van de week. Aan het 

eind van het seizoen werden dan de stemmen geteld en voila. De spelers van het seizoen was 

gevonden. 

Vanaf dit seizoen, beginnend met de 3e competitiewedstrijd (we tellen voorlopig alleen de 

competitiewedstrijden), bestaat de mogelijkheid om te stemmen via de website. Vandaar dat we met 

de 3e pas begonnen zijn. De techniek had de eerste 2 wedstrijden een beetje roet in het eten 

gegooid. Het is een kwestie van de tab “WEDSTRIJDINFO” uit het dropdown menu de onderste optie 

te kiezen waarna je op de pagina “SPELER VAN DE WEEK komt. Als je die aanklikt komen de namen 

van alle selectiespelers in beeld. Uit één van de spelers die de betreffende wedstrijd actief zijn 

geweest kan je dan kiezen. Je kunt ook een speler kiezen die niet heeft gespeeld omdat de gehele 

selectie er wekelijks op staat maar dat is uiteraard niet de bedoeling en die stem zal ook verwijderd 

worden.  Als het goed is kan je per IP adres maar 1 stem per wedstrijd uitbrengen.  

We gaan ervan uit dat het kiezen van een speler sportief gebeurt. Het is uiteraard de bedoeling dat je 

de wedstrijd wel zelf hebt gezien. Op dit moment blijft de wedstrijd nog een aantal dagen op de site 

staan. Afhankelijk van hoe e.e.a. gaat lopen zou het best kunnen dat na verloop van tijd het aantal 

dagen waarbinnen gekozen kan worden minder wordt. Nu is het vanaf einde wedstrijd tot en met de 

daaropvolgende woensdag. Het zou ook nog kunnen dat de lay-out nog enigszins kan veranderen.  

Het is ook mogelijk dat een sponsor aan de “speler van de week” bladzijde wordt verbonden, dat zou 

mooi zijn. We wachten de aanmeldingen daartoe rustig af 

De supportersvereniging 
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Het reilen en zeilen van het 1e elftal 
Dankzij een vervelend einde van het seizoen 2016-2017 heeft de selectie van Almkerk de langere 

zomerstop ook echt nodig gehad om de koppies even leeg te maken. Een door de KNVB 

doorgevoerde verandering van het speelschema heeft er voor gezorgd dat we het seizoen 2017-2018 

later konden beginnen. De 1e training stond gepland op maandag 7 augustus.  

Dit was een behoorlijke nieuwe start aangezien er heel wat nieuwe gezichten te zien waren. Te 

beginnen met de volledige nieuwe staf. Deze staf bestaat voor dit seizoen uit Robert Roest 

(hoofdtrainer), Casper Nieuwenhuizen (assistent trainer), Dave van de Westen (leider), Cristol van 

Kampenhout (keeperstrainer). Gelukkig waren er ook weer de bekende gezichten van Arno Vos 

(verzorger), Gerrit Kant (vlagger), Marco de Heus (vlagger), Kees van der Plas (materiaalman) en 

Wout Pellekaan (begeleider pupil van de week). 

Daarnaast zijn er behoorlijk wat nieuwe spelers die de ontstane lege plaatsen maar al te graag in 

willen vullen. Arco van As, Niels Hofstede en Gijs van het Hof komen over van het 2e elftal,  Maverik 

van Maaren komt over van Kozakken Boys, Pascal de Vries van G.D.C., Willem Schelle van Be Ready, 

Maikel Korebrits van DESK en Yessie Gire heeft na een jaar niet gespeeld te hebben zijn kicksen weer 

aangetrokken. Een bijzonderheid is dat Jelle Strijtveen zich weer bij ons heeft aangemeld na een 

korte voorbereidingsperiode bij Achilles Veen, waar wij uiteraard erg blij mee zijn. Kortom de selectie 

bestaat uit 23 spelers die staan te springen om zichzelf dit seizoen te laten zien. 

Helaas heeft deze sport ook te maken met blessures, en helaas speelt dat bij onze selectie ook een 

rol. Naast de bekende pijntjes in de voorbereiding zijn er serieuze blessures voor Remon Hofstede 

(kniepees problematiek), Yessie Gire (meniscus en kruisbandletsel, inmiddels geopereerd aan 

meniscus), Olaf Slob (bovenbeen) en Rick Boons (kuitklachten). Een voorspoedig herstel voor deze 

spelers is gewenst aangezien we iedereen meer dan nodig gaan hebben dit seizoen.  

Onze doelstelling is al snel duidelijk gemaakt, we kunnen en moeten misschien wel hoge ogen gooien 

in deze tweede klasse. We zullen niet van de daken schreeuwen dat we kampioen moeten worden, 

maar bovenin eindigen is een must. Een periode titel moet dus het minimaal haalbare zijn.  

Al snel werd duidelijk dat Robert met een spelsysteem een bepaalde weg in wilde slaan. Iedere 

positie heeft zijn taken van wat diegene wel en niet moet doen. Eigenlijk zijn we vanaf training 1 

bezig met het trainen van deze patronen. Dit werd voor iedereen snel duidelijk en je zag ook dat 

iedereen ineens veel meer na ging denken over wat te doen in bepaalde situaties. Uiteraard is dit 

heel erg wennen en gaat er nog genoeg fout, maar wanneer we op deze manier verder gaan kan dit 

alleen nog maar beter worden.  

Vooral in de voorbereiding zag je dat dit soms wennen was, we scoorden moeilijk, we kregen 

makkelijk doelpunten tegen. De resultaten waren dan ook wisselend; 

19 augustus Renswoude – V.V. Almkerk 0-0 

22 augustus V.V. Almkerk – IJFC 1-1 

26 augustus Spirit – V.V. Almkerk 2-3 

29 augustus V.V. Almkerk – V.V. Sleeuwijk 4-0 
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Voor de beker waren we ingedeeld bij Terneuzense Boys, sc ’t Zand en W.S.C., de eerste twee gaan 

door naar de volgende ronde, wij werden 2e na een goede 4-1 winst op Terneuzense Boys, een 

onnodig 3-1 verlies bij sc ’t Zand en een prima 1-4 winst op W.S.C. in Waalwijk.   

Kortom het leek erop dat wij klaar waren voor de start van de competitie op 23 september uit bij 

Tricht. Ware het niet dat dit een valste start was met een 1-1 gelijkspel, wederom kwamen we 

moeilijk tot scoren en viel de gelijkmaker van Tricht veel te snel na onze zwaarbevochten voorsprong. 

Gelukkig hebben we dit kunnen herstellen door inmiddels 4 wedstrijden op rij te winnen; 2-0 winst 

op Nivo Sparta, 1-2 winst op Wilhelmina 26, 2-0 winst op SVW en 4-0 winst op Brederodes. We zien 

nu een kopgroep van 3 ploegen met 13 punten die strijden om de 1e periode namelijk Papendrecht, 

Roda Boys en V.V. Almkerk.  

Inmiddels is er ook een trainingskamp gepland. Van donderdag 11 januari t/m zondag 14 januari zal 

de selectie in Valencia gaan vertoeven. Hier zullen een aantal zware trainingen en een wedstrijd 

afgewerkt worden en zal er uiteraard ook gewerkt worden aan de teamspirit.  

Tot zover het seizoen 2017-2018 van Almkerk 1. Wij hopen jullie via deze weg enigszins op de hoogte 

te houden van de ontwikkelingen rondom ons 1e elftal, uiteraard zijn wij niemand zonder de trouwe 

aanhang: onze supporters. Wij hopen dan ook dat jullie ons dit seizoen weer met zo groot mogelijke 

getallen aan komen moedigen! 

Tot zaterdag! 

1e elftal V.V. Almkerk 
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Henkjan Moerman leest voor 
Asbestdaken voor sportclubs een ‘late interest’ issue  

Vanaf 1 januari 2024 is het verboden om asbestdaken te 

hebben. Dat betekent dat er over een krappe 6 jaar een 

dakoppervlak van ruim 15.000 voetbalvelden verwijderd moet 

zijn. En veel sportclubs krijgen met dit probleem te maken. 

Is het realistisch om 1 januari 2024 aan te houden als datum 

waarop erg in Nederland geen asbestdaken meer mogen zijn?  

In het huidige tempo halen veel provincies die datum niet. 

Verwijdering gaat veel te traag 

Dave Rensman is projectleider asbestdaken Brabant. “In Brabant liggen ongeveer 20 miljoen m² 

asbest. Dat is 18% van het Nederlandse totaal. “En wij ruimen één miljoen m² per jaar op, dus dat 

gaat veel te traag. Dat moet drie keer zoveel worden om 2024 te halen.” 

Enorme opgave 

Nederland staat voor een enorme opgave. In totaal moet er ruim 105 miljoen m² asbestdaken 

worden verwijderd. Het gros hiervan ligt op agrarische gebouwen maar ook op schuurtjes en 

sportclubs. En hoeveel er ligt is giswerk. 

Het merendeel van de gemeenten heeft geen zicht op de omvang van het probleem. Het laten 

verwijderen van een asbest dak lijkt, net als pensioen, een ‘late interest’ verhaal. 

Asbestdaken vormen een tikkende tijdbom 

De totale vervangingskosten worden geschat op 3 tot 5 miljard euro. Dat heeft voor sportclubs grote 

gevolgen want veel clubs kunnen de verwijdering van asbest niet betalen. 

Het Rijk heeft voor deze tikkende tijdbom 75 miljoen beschikbaar gesteld. Het is nog niet zeker of 

clubs gunstig zullen kunnen lenen om oude daken te laten vervangen. 

Te weinig capaciteit 

Maar naast de financiële hobbel loert een veel groter probleem en dat is de capaciteit bij de 

saneerders. De vraag is namelijk veel groter dan het aanbod. De sportclubs met een asbest dak 

moeten door de provincies bovendien ook nog worden gevonden en worden aangespoord om hun 

dak te laten verwijderen. 

Beweegrichtlijnen 2017: meer bewegen is beter  

Volgens de Beweegrichtlijnen 2017 zouden 

volwassenen wekelijks ten minste 2,5 uur matig 

intensief moeten bewegen. Kinderen dagelijks minstens 

een uur. Voor beide groepen worden spier- en 

botversterkende activiteiten aanbevolen. 

De Gezondheidsraad adviseert de minister van VWS om 

te stimuleren dat mensen blijvend meer bewegen en 

minder stilzitten. 

https://sportzaken.pro/bedrijvengids/categorie/1/asbestproblematiek/
https://www.gezondheidsraad.nl/nl/taak-werkwijze/werkterrein/preventie/beweegrichtlijnen-2017
https://sportzaken.pro/belangrijkste-adressen/gezondheidsraad/
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Eén richtlijn 

Nederland kent nu drie normen voor bewegen, de Nederlandse Norm Gezond Bewegen, de Fitnorm 

en de Combinorm. Op verzoek van de minister van VWS evalueert de Commissie Beweegrichtlijnen 

de normen in het licht van nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen. Ook werd gevraagd of alle 

aspecten van bewegen in één richtlijn zouden kunnen worden gevat. 

Bevindingen 

De gunstige effecten van regelmatige lichaamsbeweging wordt in dit advies benadrukt. Bewegen, 

zowel gericht op uithoudingsvermogen als op kracht (spierversterkend), is gezond voor mensen van 

iedere leeftijd. 

Bij volwassenen en ouderen verlaagt bewegen het risico op hart- en vaatziekten, diabetes en een 

depressie. De gunstige effecten blijken toe te nemen naarmate de hoeveelheid beweging toeneemt. 

Zitten 

Veel zitten lijkt ongunstig voor de gezondheid. De wetenschappelijke onderbouwing voor de effecten 

van zitten is echter veel minder sterk dan voor bewegen. 

Beweegrichtlijnen 2017 

De Beweegrichtlijnen 2017 voor volwassenen en ouderen luidt samengevat als volgt: 

 bewegen is goed, maar meer bewegen is beter;

 lever minstens 150 minuten per week een matig intensieve inspanning zoals wandelen of

fietsen. Langer, vaker en/of intensiever bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel;

 doe minstens twee keer per week spier- en botversterkende activiteiten en

 voorkom veel stilzitten.

De Beweegrichtlijnen 2017 voor volwassenen en ouderen is een minimumrichtlijn om mensen te 

motiveren om (meer) te gaan bewegen. Mensen die daar al aan voldoen, kunnen nog meer 

gezondheidswinst behalen door meer te gaan bewegen. 

Aanbevelingen 

Een groot deel van de Nederlanders beweegt nog steeds te weinig. Het is dus van belang om hun 

beweeg- en zitgedrag blijvend te veranderen. Het zou bovendien al mooi zijn om bewegen veel meer 

te integreren in hun dagelijkse leven. Bijvoorbeeld door hen zover te krijgen om lopend of op de fiets 

naar school of werk te gaan. 

Het is maar van een paar beweegprogramma’s aangetoond dat deze echt effectief zijn. De commissie 

beveelt daarom aan dergelijke programma’s nader te onderzoek. Ook programma’s die bedoeld zijn 

om het zitten te verminderen, verdienen nader onderzoek. 
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Vrouwen 1 
Vanaf augustus zijn de vrouwen begonnen aan een nieuw seizoen. Dit met een gehele nieuwe staf! 

Nieuwe trainer Rick van Straten, leider Dick van Daal en vlagger Jack van der Stelt. Het begin liep 

soepel. De vriendschappelijke en beker wedstrijden werden gemakkelijk gewonnen. Ook de eerste 

competitiewedstrijd werd met 5-2 van de dames van Neo. Wat een knappe presentatie is, want daar 

hebben we nog nooit van gewonnen! Daarna ging het niet zo goed. Er werd verloren van de 

koploper. Maar ook van ploegen waar eigenlijk hadden verwacht met een winst naar huis te kunnen 

gaan! Dat het beter moet weet iedereen, en gaan we ook aan werken. Rick gaat extra techniek 

trainingen inlassen op de vrijdag avonden. Met de sfeer is niks mee. Er worden meerdere drankjes 

gedronken na de wedstrijd in de kantine. Waarbij Dick en Jack nooit ontbreken! Zaterdag gaan we 

bekeren tegen Noad ‘32. Waar we hopen een ronde verder te komen (0-7 winst, red.). En dit hebben 

we met z'n allen kunnen vieren tijdens het Oktoberfest in de kantine!  
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Activiteitencommissie 
Ook dit jaar hebben we weer een activiteiten commissie. Vorig jaar waren we nog met 4. Maar na 

het wegvallen van Dave van de Westen i.v.m. het feit dat hij leider van het 1ste elftal is geworden en 

Rutger Versteeg i.v.m. werk- en privé omstandigheden, blijven Nienke van de Meijden en Lisa 

Verwoerdt nog over. Gelukkig is Lex Roubos (de maker van de nieuwe website) er bij gekomen om 

ons team te versterken. Hij maakt voor ons alle posters die u op de website, social media en in de 

kantine voorbij ziet komen! Hier hebben we voor u alvast een jaar overzicht van alle activiteiten!  
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Nieuws van de sponsorcommissie 
Het is langzamerhand een goed gebruik om voorafgaand aan het nieuwe seizoen een stukje te 

schrijven over de gang van zaken m.b.t. de sponsoring binnen onze vereniging. 

Het belang van sponsoring behoeft waarschijnlijk geen betoog. Deze is namelijk voor onze vereniging 

onmisbaar. We zijn dan ook erg dankbaar voor al die sponsors (circa 150) die vaak jaar in jaar uit 

bereid zijn om onze vereniging te sponsoren uit goodwill of om hun commerciële doelen te steunen 

dan wel een combinatie daarvan. 

Ook in het afgelopen seizoen mochten we weer op de grote vaste kern rekenen. Uiteraard stopten 

enkele sponsors om verschillende redenen maar er kwamen ook weer nieuwe bij. 

Belangrijk dit jaar was vooral een aantal nieuwe sponsors voor de tenues van de jeugd- en 

seniorenelftallen waar we ook heel blij mee zijn. Mochten er overigens onder u nog meer 

belangstellenden zijn voor sponsoring van wedstrijdkleding bij onze vereniging, dan kan daarover 

contact opgenomen worden  met Arie Schaap die als lid van onze commissie speciaal daarmee belast 

is.  

Over tenues gesproken. In het afgelopen seizoen bleek de samenwerking met onze nieuwe 

kledingleverancier niet optimaal te verlopen. Gelukkig hebben we, in goed overleg, op een voor alle 

partijen bevredigende wijze een en ander op kunnen lossen. De uitkomst hiervan was dat Jakko 

Sport, die al een rol in de vorige opzet speelde, nu de enige leverancier van kleding en materialen 

binnen onze vereniging is geworden. Dit betekend daarnaast dat de leden via onze website (door aan 

te klicken op de banner van Jakko Sport) maar ook in de winkels in Aalburg en Sleeuwijk allerlei 

sportkleding aan kunnen schaffen. Dit betreft uiteraard het gehele vv Almkerk assortiment maar ook 

andere sportkleding en materialen (voetbalschoenen bijv.). 

Enkele andere nieuwe initiatieven zijn sponsoring van koffiebekers en van de “Speler van het Jaar” 

(zie elders in dit blad). 

Iets wat we ook graag onder uw aandacht brengen zijn de “Sponsorkliks”. Via de banner op onze 

homepage kunt u bij de meeste grote webwinkels ( bol.com, Wehkamp, Booking.com, KLM en zo 

honderden meer) uw artikelen bestellen. In plaats van rechtstreeks naar deze wegshops te gaan doet 

u dat via de website van vv Almkerk. Er verandert voor u niets maar met deze ene klick meer gaat er 

wel een percentage van de bestelling naar onze club.  

Als veel leden , supporters, familie en bekenden dat doen kan dit heel forse bedragen opleveren. 

Geld dat wij als club heel goed kunnen gebruiken. 
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Over de website gesproken een groot compliment aan zowel de makers van de huidige fraaie 

website als degenen die zorgen dat de website onderhouden wordt en van de nodige actuele inhoud 

wordt voorzien. We bedanken de makers heel hartelijk. Dit is met name Lex Roubos met zijn collega’s 

van Adprospice. Zij werden en worden ondersteund door een heel team van medewerkers t.w.: 

 voor het ontwerp en invulling Gerard Roubos, Rutger Versteeg, Adriaan Verwoerdt en Mark 

van der Meijden; 

 voor de drone opname Henk Pellekaan; 

 voor onderhoud ook weer Lex, Gerard en Adriaan maar ook Hannie Vink en Arie Verwoerdt; 

 voor social media Jochem Westerlaken (die dit inmiddels heeft overgedragen aan Lisa 

Verwoerdt en Nienke van der Meijden), alsmede Pim van de Nieuwenhuizen die Instagram 

implementeert. 

Door de nieuwe website zijn de mogelijkheden om deze voor sponsoring te benutten ook 

toegenomen. Dit kan door elke week steeds wisselende advertenties te plaatsen, maar ook door 

banners via welke doorgeklikt kan worden naar eigen bedrijfswebsites. Als u daar belangstelling voor 

hebt, graag contact opnemen met een van onze commissieleden. 

  

Wat onze commissie betreft heeft Henri Colijn zijn deelname voorlopig moeten beëindigen wegens 

drukke werkzaamheden, ook in het buitenland. We danken hem hartelijk voor zijn bijdrage in de 

afgelopen periode. We zijn met een nieuw lid in gesprek, maar zouden graag nog verdere versterking 

krijgen waarbij ook enthousiaste jongeren van harte welkom zijn. Het tijdsbeslag is overzichtelijk en 

werkzaamheden kunnen vrijwel altijd naar eigen inzicht en mogelijkheden ingedeeld worden, 

 

Tenslotte hierbij een beroep op alle leden en supporters om in familie- en kennissen kring, maar 

zeker ook in uw bedrijf eens na te gaan of er mogelijkheden zijn voor bijvoorbeeld het plaatsen van 

een bord, het sponsoren van een wedstrijdbal e.d.. Als u een van de commissieleden tipt zal deze 

verder zorgen voor benadering van de aangedragen potentiele sponsor. 

 

Een ieder een mooi, sportief maar vooral gezond seizoen toegewenst. 

 
Cees Ambachtsheer: voorzitter (0653326418) 

Jan van Drunen: penningmeester (0622134538) 

Hannie Vink: secretaris (0616445441) 

Erwin Wannet (0651549759) 

Arie Schaap (0620735420). 

 

 

SPONSORS GEVRAAGD VOOR KOFFIEBEKERS 

 Ons is een aantrekkelijke aanbieding gedaan om gesponsorde koffiebekers in de kantine aan te 

bieden. Op de foto is een voorbeeld te zien hoe de koffiebekers met sponsorafdruk eruit komen te 

zien. Met de aangeboden partij kunnen wij tussen 2 à 3 jaar lang in de kantine en bestuurskamer 

deze bekers aanbieden. We denken aan minimaal vier sponsors voor € 250,- per jaar gedurende twee 

tot 3 jaar. Voor € 250,- staat uw bedrijf een heel jaar lang afgedrukt op een koffiebeker op de bar, op 

(stam)tafels en in de hand. Heeft u hiervoor belangstelling dan graag melden bij Arie Schaap 

(0620735420).  
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Vrouwen 2 
Met trots kunnen we mededelen dat er sinds dit seizoen weer een tweede vrouwenelftal is gestart 

bij VV Almkerk. Bij een overvloed aan vrouwen bij VR1, hebben een aantal dames de stoute 

schoenen aangetrokken en hebben alles op alles gezet om VR2 weer leven in te blazen. En dat is 

gelukt!  

Het tweede elftal startte met drie dames die van VR1 zijn gekomen, en stap voor stap hebben steeds 

meer dames zich bij ons aangesloten. Ons team krijgt steeds meer vorm, helaas hebben we nog niet 

voldoende speelsters. Iedere week is het weer een heel geregel om elf dames op het veld te krijgen. 

Maar dat lukt! Dankzij de goede medewerking van VR1 en MO-17. Aan enthousiasme en inzet 

ontbreekt het in ieder geval niet! Alle dames zijn zeer gemotiveerd op het veld en willen graag het 

voetballen leren. Een team is niks zonder trainer en leider. Al snel hadden we hiervoor Piet en 

Marjolein van Tilborg weten te strikken. Piet is naast trainer ook onze vlagger, en zet zich iedere 

woensdagavond weer in om ons van alles te leren.  

Vol enthousiasme spelen wij de 1e en 2e helft, maar 

in de 3e helft zijn we misschien nog het meest 

fanatiek! Elke zaterdag is voor ons dan ook een 

klein feestje, gezellig een potje voetballen en na 

afloop van de wedstrijd gezellig met zijn allen een 

biertje in de kantine. Waar Esther onze aanvoerder 

is in de 1e en 2e helft, is de rol van aanvoeder in de 

3e helft perfect op het lijf van Iris geschreven. 

Kortom: een team vol gezelligheid, plezier en 

enthousiasme! 

We zijn echter nog wel op zoek naar een vlagger/leider voor dit seizoen. Dus ben je enthousiast, 

geduldig, heb je humor en verstand van voetbal? Dan zijn we op zoek naar jou! Je mag niet met ons 

douchen, maar wel opscheppen over je vrouw(en), met ons op de foto en mee naar feestjes!   

Ook zijn we nog op zoek naar een aantal dames voor in ons team. Ben je een dame met lef, houd je 

van gezelligheid, blink je uit in de derde helft, en lijkt het je leuk om aankomend seizoen te gaan 

voetballen bij Dames 2? Trap je nog geen deuk in een pakje boter, geen punt! Je bent van harte 

welkom om (vrijblijvend) een keertje met ons mee te trainen. 

Hopelijk tot snel! 

Hartelijke groet, VR 2 
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Scheidsrechters winnen  
Met deze slogan startte de VV Almkerk in oktober 2005 een nieuw project. Een slogan met een 

dubbele betekenis: de vereniging begon met het winnen van (jeugd)scheidsrechters, terwijl ook de 

scheidsrechters zelf zouden gaan winnen. 

Op initiatief van de toenmalige jeugdcommissie (Wout Pellekaan, Henk Mijdam en Jan de Haas) werd 

ik benaderd en ook aangesteld in een nieuwe functie binnen de club, die van coördinator en 

begeleider jeugdscheidsrechters. Destijds was slechts een enkeling beschikbaar om te fluiten. 

Aanwijzing van scheidsrechters bij E- en F-pupillen gebeurde niet. Daar liep dan “een man in een 

regenjas” met een fluit, hetgeen ik al eens kritisch had opgemerkt. Ik vond dat er niet uitzien. Naast 

werving, scholing en begeleiding waren de doelstellingen om (op termijn) ook de E en F te gaan 

aanwijzen, maar vooral ook om door meer aandacht zowel het plezier in het fluiten als de kwaliteit 

daarvan te gaan verhogen. Het moest gewoon leuk worden om bij Almkerk te fluiten. Vandaar ook 

de slogan “scheidsrechters winnen”! Enerzijds de werving en anderzijds de instelling, uitdaging, 

sportieve prestatie en waardering voor de scheids, die daarmee gewoon niet kan verliezen; 

scheidsrechters winnen dus. 

Meteen na de aftrap van het project hebben we meegedaan aan de spelregelwedstrijd van de GSV. 

Na een eerste interne selectie kwam ons team door de voorrondes en haalden we al meteen de 

finale. Het team bestond uit de gebroeders Van Burgel, Niels van Maastrigt, Remon Hofstede, Lisa 

Verwoerdt, Dyonne van Helden en Jelle Stalenhoef. In de kerstvakantie van 2005 hebben we een 

cursus gehouden voor pupillenscheidsrechter, waarbij 11 leden van de vereniging hun diploma 

haalden. Hieronder was ook Huib Colijn die ondertussen is gepromoveerd naar de oudere jeugd, 

maar nog steeds actief is. De eerste jongeling die begin 2006 ging fluiten was Niels van Maastrigt, die 

een spectaculaire 6-6 als uitslag noteerde bij Almkerk E2 tegen Dussense Boys E1. De overige 

geslaagden volgden hem snel. In die tijd was het ook heel plezierig samenwerken met Joop van der 

Geld, die wekelijks zijn jeugdwedstrijdje blies. Helaas liet zijn gezondheid dat op een gegeven 

moment niet meer toe. Een andere oudgediende in die tijd was natuurlijk Teus Versteeg, die tot zijn 

80e verjaardag actief bleef. 

Op zaterdagochtend was ik zelf aanwezig voor begeleiding. Aandacht en waardering voor de scheids 

namen binnen de club zienderogen toe. De jongens kregen er steeds meer plezier in. Ik zeg met 

name jongens, omdat de aanwas van fluitende meisjes maar moeizaam ging. Uitzondering was 

destijds Mandy Ouwerkerk, die het nog lange tijd heeft volgehouden. Momenteel is alleen Annette 

van Brink, van de zes opgeleide meiden, nog actief.  
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In totaal zijn er in de afgelopen jaren liefst 52 leden van Almkerk door de KNVB opgeleid tot 

pupillenscheidsrechter. Een aantal daarvan heeft een vervolgopleiding gedaan tot KNVB-

scheidsrechter. Dit waren Jan Keller, Pieter Straver en Ramon van Dalen. Onlangs heeft Almkerks  

grootste scheidsrechterstalent Robert van Vark zijn diploma verenigingsscheidsrechter gehaald. In 

het nieuwe seizoen zal Robert de specialisatie SO3 volgen en de overstap maken naar de KNVB.  

Ruim elf jaar geleden werd in het kader van scheidsrechters winnen een zestal doelstellingen 

neergelegd. Werving, vorming/scholing, uitbreiding aanwijzing naar E en F, begeleiding en erbij 

horen en belangrijk worden van de scheids hoorden daarbij. Op deze gebieden zijn grote stappen 

gemaakt. Behoud van het bestaande korps was de andere doelstelling; vooral door oorzaken van 

buitenaf lukte dat niet ten volle. Ook de laatste jaren kunnen we niet elke opgeleide scheidsrechter 

vasthouden. Gelukkig hebben we bij de pupillen wel een vaste kern die veelvuldig wil fluiten. Naast 

Robert zijn dat Shane Vink, Bram Koekkoek, Bram Benjamins, Levi Dominicus, Joep Vos, Jesse 

Grandia, Jorg Kant, Daan Koekkoek, Sander de Jongh, Rick Tamerus en Glenn Stevens. Met name de 

werving is echter een continu proces. Dit jaar zullen we daarom trachten weer een nieuwe lichting 

op te leiden. Stan Zegwaard heeft al enkele keren geoefend, Thomas van Tuil heeft ook 

belangstelling. Wie volgen nog meer? Enthousiast geworden? Meld je vast aan bij mij, of bij je leider 

of trainer. Scheidsrechters winnen is nog even actueel als in 2005. 

Hendri ‘t Lam 
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Alternatieve straffen 
Sinds 1996 werd er in district Zuid I aan A, B en C-junioren de mogelijkheid geboden om hun 

uitsluiting deels om te laten zetten in een alternatieve straf.  

Er is een hoop gewijzigd sinds 1996. Afdelingen zijn samengevoegd tot districten, districten zijn 

samengevoegd tot steunpunten en ten aanzien van de competities zijn de districtsgrenzen 

losgelaten.  

Mede gezien bovenstaande ontwikkelingen is besloten met ingang van dit seizoen niet meer door te 

gaan met het aanbieden van de regeling alternatieve straffen binnen Zuid I. In het kader van gelijke 

behandeling is het niet wenselijk deze regeling in een beperkt deel van het land aan te blijven 

bieden. Dit onderwerp is in de afgelopen seizoenen al meerdere malen besproken maar doordat er 

nu KNVB breed afdelingen zijn samengevoegd en grenzen worden losgelaten is dit besluit nu 

genomen.  

Als goed alternatief kennen we sinds 3 jaar een landelijke samenwerking met Halt. Op  de KNVB site 

kan je daarover het  volgende lezen bij: **) kun je hier meer over lezen. De training Sport & Gedrag I 

wordt aan iedere junior onder de 19 jaar, die een uitsluiting van minimaal 5 wedstrijden opgelegd 

krijgt, aangeboden.  

Spelers onder de 21 jaar die een overtreding hebben begaan waarvoor een tuchtorgaan van de KNVB 

een straf van minimaal drie maanden oplegt, komen in aanmerkingen voor de training.  

**)Training Sport en Gedrag 

Sinds januari 2016 krijgen zich misdragende C-, B- en A-junioren te maken met de training Sport & 

Gedrag. Deze training wordt als pedagogische element toegevoegd aan de tuchtrechtelijke straf. Als 

wordt deelgenomen aan de training Sport & Gedrag volgt voor de uitsluiting of schorsing grotendeels 

omzetting in een voorwaardelijke straf. Voorwaarde voor deze aanpassing van straf is uiteraard wel 

dat de training ook met goed gevolg wordt afgerond.  De KNVB wil met het inzetten van deze training 

jonge voetballers een tweede kans geven, maar ze ook bewust maken van hun gedrag. Dit past bij 

alle acties van de KNVB om sportiviteit en respect op de velden te stimuleren. 

De training Sport & Gedrag kent twee varianten: 

Training I 

Junioren onder de 19 jaar die een overtreding hebben begaan waarvoor een tuchtorgaan van de 

KNVB een uitsluiting van minimaal vijf wedstrijden oplegt, komen in aanmerkingen voor de training 

Sport & Gedrag I. Door deel te nemen aan deze training oefent de betrokkene zelf invloed uit op de 

hoogte van de straf. Deelname betekent namelijk dat de tuchtorganen van de KNVB 4 wedstrijden 

uitsluiting omzetten in een voorwaardelijke straf. Bij een uitsluiting van vijf wedstrijden mag de 

betrokkene dan dus na één wedstrijd langs de kant alweer op het veld terugkeren. 
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Training II 

Junioren onder de 21 jaar die een overtreding hebben begaan waarvoor een tuchtorgaan van de 

KNVB een uitsluiting van minimaal zes maanden oplegt, komen in aanmerkingen voor de training 

Sport & Gedrag II. Door deel te nemen aan deze training oefent de betrokkene zelf invloed uit op de 

hoogte van de straf. Deelname betekent namelijk dat de tuchtorganen van de KNVB in beginsel de 

helft van de periode-uitsluiting omzetten in een voorwaardelijke straf. Bij een uitsluiting van zes 

maanden mag de betrokkene dan dus na drie maanden langs de kant weer op het veld terugkeren. 

De training Sport & Gedrag II is een verzwaarde variant van training I. Aan deze training is onder 

andere een boosheidcontrole training toegevoegd. Voor de uitvoering van deze trainingen werkt de 

KNVB samen met Halt. 

Hoe ziet de training Sport & Gedrag I er precies uit? 

De training Sport & Gedrag I bestaat uit drie verplichte afspraken met een Halt-medewerker: 

Tijdens de eerste afspraak doet de deelnemer een test waaruit blijkt wat voor type voetballer hij is. 

Daarna worden situaties op en rond het voetbalveld besproken. Op deze manier wordt de deelnemer 

zich bewust van wat hij heeft gedaan. Deze bijeenkomst duurt ongeveer drie uur. 

De tweede bijeenkomst bestaat uit het voeren van een excuusgesprek. De deelnemer moet een 

excuusgesprek voeren met diegene tegen wie hij de overtreding beging. Ook moet de deelnemer een 

leeropdracht uitvoeren, door bijvoorbeeld een presentatie over de gedragsregels bij zijn 

voetbalvereniging te maken. Het excuusgesprek en de leeropdracht duren samen ongeveer 2 uur. 

In de derde bijeenkomst wordt teruggekeken op de training en wat er gebeurd is. De training eindigt 

met het voor de deelnemer opstellen van een gedragscode. Deze bijeenkomst duurt ongeveer één 

uur. 

Bij deze training is het doel dat de deelnemer zich bewust wordt van zijn gedrag op het veld. De 

deelnemer moet tot het inzicht komen dat wat hij heeft gedaan niet kan en dat hij zich in de 

toekomst niet nog eens zo moet laten gaan. Een ander doel van de training is dat het slachtoffer 

(bijvoorbeeld de scheidsrechter of een tegenspeler) genoegdoening krijgt. In totaal bestaat de 

training uit ongeveer zes uur verdeeld over drie afspraken. Deze afspraken dienen plaats te vinden in 

een periode van enkele weken. 

Hoe ziet de training Sport & Gedrag II er precies uit? 

De training Sport & Gedrag II bestaat uit drie verplichte onderdelen: 

Het volgen van een boosheidcontrole training van circa acht sessies. Elke sessie duurt ongeveer 45 

minuten. In de boosheidcontrole training leert de deelnemer signalen van boosheid te herkennen en 

op een adequate manier mee om te gaan. De bijeenkomsten zijn een op een met een begeleider van 

Halt. 

De deelnemer moet een excuusgesprek voeren met diegene tegen wie hij de overtreding beging. 

Het uitvoeren van verschillende opdrachten bij, bij voorkeur, de eigen voetbalvereniging. Deze 

opdrachten kunnen klusjes binnen de vereniging zijn, meelopen met een scheidsrechter of andere 

zaken die de vereniging ten goede komen. Met dit onderdeel kan de deelnemer goedmaken wat hij 

voor de vereniging verkeerd heeft gedaan. 
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Ook bij deze training is het doel dat de deelnemer zich bewust wordt van zijn gedrag op het veld en 

instrumenten aangereikt krijgt om emoties te controleren. Een ander doel van de training is dat het 

slachtoffer (bijvoorbeeld de scheidsrechter of een tegenspeler) genoegdoening krijgt. In totaal 

bestaat de training uit ongeveer twaalf afspraken met een Halt-medewerker. Deze bijeenkomsten en 

de opdrachten binnen de voetbalvereniging worden verspreid over een periode van ongeveer een 

half jaar.  

Uitslagen en standen van Onder 9 jaar en jonger 

Bij Onder 9 en jonger worden vanaf dit seizoen geen standen meer bijgehouden en zijn de uitslagen 

niet zichtbaar op Voetbal.nl en in de Wedstrijdzaken-app, als onderdeel van de nieuwe 

wedstrijdvormen voor pupillen. Op dit moment is nog niet alle software volledig ingericht op deze 

nieuwe situatie. Daarom zullen in diverse services van Sportlink (Club.Website, Club.dataservice, 

Club.tv, Sportlink Club, Official Portaal, Widget KNVB) de uitslagen en/of standen nog zichtbaar zijn. 

Er wordt aan gewerkt om ook deze diensten zo snel mogelijk aan te passen. 

Geen uitslagen 

Om het plezier en niet zozeer de eindstand te benadrukken, worden vanaf dit seizoen in principe 

geen uitslagen en standen meer gepubliceerd. Wel worden de uitslagen van wedstrijden bijgehouden 

om de speelsterkte per team te bepalen en op basis daarvan eventueel teams te herindelen. 
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Oefenprogramma- en bekerprogramma seizoen 2017-2018 
Wedstrijden zover bekent. 

24 – 10 – 2017   20.00 uur Hardinxveld <23 jr.- Almkerk <23 jr. Di. 

30 – 10 – 2017 *) 19.00 uur Almkerk JO15-1 - GDC JO15-1 Ma. 

07 – 11 – 2017 ***) 20.00 uur Almkerk 1- Koz. Boys 1 Di. 

14 – 11 – 2017 #) 20.00 uur Almkerk 2 - ASWH 2 (beker) Di. 

21 – 11 – 2017   20.00 uur Almkerk  <23 jr. - GJS <23 jr. Di. 

29 – 11 – 2017 **) 19.00 uur Almkerk VR1 - Nivo Sparta VR1 Wo. 

11 – 12 – 2017*)  19.00 uur Ach. Veen MO15-1 - Almk/Alt. MO15-1 Ma. 

12 – 12 – 2017 ***) 20.00 uur Roda Boys 1 - Almkerk 1 Di. 

05(19) – 12 – 2017  20.00 uur Almkerk <23 jr. - Nivo Sparta <23 jr. Di. 

16 – 12 – 2017   12.00 uur  Almkerk VR2 - TEC VR1 (inhaal comp.) Za. 

27 – 12 – 2017  t/m  06 – 01 – 2018  PROXSYS Cup (zaal voetbal) 

Deelname Almkerk 1, Almkerk VR1, Almkerk JO17-1 en Almkerk JO13-1 

Gedetailleerd programma in het december nummer. 

06 – 01 – 2018 13.00 uur Mixtoernooi Almkerk teams Za. 

06 – 01 – 2018  16.00 uur Nieuwjaarsreceptie Za. 

13 – 01 – 2018  14.30 uur? Almkerk 1 - wedstrijd in Valencia 

Tijdens trainingskamp  Za. 

13 – 01 – 2018  14.30 uur Almkerk 2 - ASH 1 Za. 

20 – 01 – 2018  14.30 uur Almkerk 1 - Altena 1 Za. 

20 – 01 – 2018  12.00 uur Almkerk 2 - Herovina  1  Za. 

20 – 01 – 2018 14.30 uur Peursum 3 - Almkerk 3 (inhaal comp.) Za. 

17 – 02 – 2018  14.30 uur Almkerk 1 - Sliedrecht 1 Za. 

17 – 02 – 2018  12.00 uur Almkerk 2 - ASH 1 Za. 

*) Samba Football Cup (jeugdversie EM Cup) wedstrijd aanvang in principe om 19.00 uur, in overleg 

kan dit wijzigen. 

**) Jacco Sport Cup (vrouwenversie EM Cup) wedstrijd aanvang in principe om 19.00 uur, in overleg 

kan dit wijzigen. 

***) EM Cup  wedstrijd aanvang in principe om 20.00 uur, in overleg kan dit wijzigen. 

#)  Mogelijke datum inhalen bekerwedstrijd van 11 nov. 

De jeugd heeft nog een Groot Woudrichem tournooi in de zaal de Jager. Programma hiervan komt in 

het december nummer. 

Voor de kleinste pupillen wordt nog het Verlaat afgehuurd in de kerstvakantie. Data en teams komen 

in het decembernummer. 
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1 1. Hoge temperatuur

2 2. Koningin-Regentes

3 3. Wanhopig

4 4. Dans

5 5. Schim

6 6. Raken

7 7. Haargroei op de kin

8 8. Vracht

9 9. Strelen

10 10. Moerassig

8 4 3 2

9 8 1

6 5 2 8

7

3 2 6 4

1

4 6 2 5

9 8 1

7 3 9 6

Puzzel 

Vv Almkerk Woordzoeker 
E N G A P M A C S A K B U L C D 

R E T H C E R S D I E H C S E B 

T E R E G I L L I W J I R V S 

S D I E H D A L G K R E K M L A 

E J T L A A P T E E M O D D E R 

F S N E T S E T I S B E W T U E 

R E L E P S E I T C E L E S O Z 

E U K E E W L A A H N I R L N A 

B E K E R E N I T N A K U T D L 

O G N I K R E W N E M A S R E B 

T S F R E H T S E E F I A A R D 

K I A F G E L A S T S T N I H A 

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

R G I T H C A M R O T S T E U B 

F N E L L I P U P N A A L R D N 

W A L C L U B B L A D H A G E L 

Zoek de volgende woorden:
afgelast, Almkerk, Altena, beker, bladblazer, clubblad, clubkascampagne, draaifeest, gladheid, hagel, 
herfst, inhaalweek, kantine, korf, modder, oktoberfest, onderhoud, paaltje, presentatiegids, pupillen, 

samenwerking, scheidsrechter, selectiespeler, stormachtig, testen, trainer, verloting, vrijwilliger, website 

Het gebruikelijke bij de puzzels. Bij de woordzoeker 
vormen de overgebleven letters een gezegde. Bij de 
Sudoku hiernaast zoeken we de cijfers die in de grijze 
balk moeten komen. Bij de woordpuzzel hieronder 
vormen de letters in de verticale grijze balk de 
oplossing. Oplossingen insturen tot begin december 
2017 naar a.verwoerdt@kpnplanet.nl of even een 
hem afgeven. De te winnen prijs: 10 
consumptiebonnen 

Winnaar van de vorige clubbladpuzzel is geworden 
(na loting) 

Kees van der Plas 



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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