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ln memoriam Simone't Lam
Wat had ze graag haar kleindochter even in haar armen gehad. Het was haar niet gegund.

Verslagen op de meet met een banddikte verschil. Met een mooie, indrukwekkende bijeenkomst

hebben we vrijdag 16 december definitief afscheid genomen van Simone. Een op-en-top
verenigingsvrouw ging, na twee escapes, toch aan de gevreesde ziekte ten onder. Hoe kunnen we

haar beter gedenken dan door ons aan te sluiten bij de herdenkingswoorden en daden van ons

tweede elftal. Ook weer in dit blad. Simone was, aljaren, de peetmoeder van dit elftal.
Trouw in goede en slechte tijden. Het eerbetoon op het veld van Oranje Wit, waarbij Henri en Ferry

aanwezig waren, was indrukwekkend. Henri, Ferry en Carola wensen wij, naast het te verwerken
verdriet, heelveelgoede momenten toe ter nagedachtenis aan Simone.

Bestuur V.V. Almkerk

Simone, onze nummer t2.
Het is maandagochtend 5 december. TerwijlAlmkerk
ontwaakt en zich, net als de rest van Nederland, opmaakt
voor hèt grote kinderfeest, verschijnt er die ochtend een

triest bericht in de Almkerk 2 WhatsApp groep. Misschien wel
onze trouwste supporter, onze nummer 12, Simone't Lam is

overleden. Simone overlijdt in de nacht van zondag op

maandag aan de gevolgen van kanker. Deze ziekte treft haar

dit jaar voor de derde keer in haar leven. Dat Simone voor
Almkerk en vooralvoor het 2'elftalveel heeft betekend blijkt
uit de volgende verhalen die we graag met alle clubleden

willen delen.

27 april20L3: Kampioenswedstrijd Almkerk 2 - Sleeuwiik 2

Trainer Ger Klop vertelt over zijn eerste ontmoeting met Simone in het seizoen2OOS/2OO9. Voordat

Ger trainer werd van de B-selectie kwam hij al regelmatig in de vv Almkerk kantine. ln eerste

instantie om naar zijn zoon te kijken, maar daarna aan de bar om een biertje te drinken. Na een paar

weken kwam hij Hendritegen waarmee hij vroeger nog in het schoolelftal had gevoetbald. "Hendri
hod toen nog een bos met hoor", zegt Ger hierover. Foto's uit die tijd werden gedeeld en zo raakte

Ger met Simone in gesprek. Simone vertelde dat ze altijd bij het 2" elftal ging kijken, wat Ger

verbaasde. "lk vond dit toch wel heel bijzonder". "Bij het 7e elftal stoot het vol longs de lijn, moar bij
het 2" zag je hoogstens 70 man løngs de lijn stoon in die tijd". "Toen ik vorig jaor zelf troiner werd bij
Almkerk 2 wos ze er nog oltijd, zegt Ger.

Zelf weet ik nog dat Simone altijd bij Ferry kwam kijken, die destijds nog in het 2" voetbalde. Toen dat
al lang niet meer het geval was bleef ze ons toch op de voet volgen. Op de 'waarom' vraag gaf ze

altijd hetzelfde antwoo rd: "Het 7" elftal krijgt genoeg aøndacht, maar het 2" is ook belangrijk en ik
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ken ze øllemøøl!"

Léon Bouman en Jacco Pellekaan zijn al jaren leider bíj het 2u elftal. Zij hebben in die jaren wekelijks

contact met Simone. Elke thuiswedstrijd zat ze op het bankje vlak naast de dug-out om 'haar

mannen', zoals ze dat altijd zo mooi zei, aan te moedigen.Telf zie ik haar nog zitten aan de overkant

van het veld als ik het veld over moest kijken om de buitenspellijn in de gaten te houden.

"Ook bij de uitwedstrijden was ze er altijd, als het kon", vertelt Léon deze week nog. Als dat niet

lukte was er altijd contact met Léon of Jacco en werd de tussenstand aan haar doorgegeven. Simon

en Paula, die ook vaak bij het 2" elftal komen kijken, vertellen ons dat ze voor het laatst met hun is

meegereden naar onze eerste competitiewedstrijd uit tegen Sliedrecht 2.

Na onze wedstrijden zagen we Simone bijna altijd in de kantine en dronk ze een glaasje met ons mee.

We kregen dan van haar een kannetje bier, waarop wij voor Simone een glas rosé en een flesje water

bestelde bij Mario. Mario toverde dan haar eigen rosé glas tevoorschijn en ging vervolgens opzoek

naar de fles. Hendri, die zaterdagmiddag zelf een wedstrijd moest fluiten, kwam haar dan aan het

einde van de middag ophalen in de kantine.

Sinds september was het niet meer mogelijk voor Simone om naar onze wedstrijden te komen kijken

Ze wilde heelgraag, maar het lukte niet meer. Ferry kwam de laatste weken namens Simone nog een

kannetje bier bezorgen als we gewonnen hadden. "Fer, ga die mannen eens twee kdnnen bier

brengen, wønt ze hebben gewonnen", had ze een week voor haar overlijden nog tegen haar zoon

gezegd. Een glas rosé en een flesje water werd regelmatig een boeket bloemen en een kaart vanuit

onze kant. Ook vanuit de overige elftallen en clubleden kreeg ze veel kaarten en bloemen.

Simone deed nog veel meer. Zo konden spelers bij haar terecht om voorafgaand aan een wedstrijd

ingetaped te worden als Arno niet beschikbaar was. Daarnaast was ze binnen de vereniging ook

actief bij het organiseren van de klaverjasavonden op vrijdag. Als dat niet tegelijkertijd met de Pub

Quiz werd georganiseerd, was ze altijd een trouwe gast aan de bar. Het viel me dan op hoeveel

vragen ze goed wist te beantwoorden.
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Het bericht van haar overlijden maakte veel los in de groep. Dit kwam tot uiting in de laatste

competitiewedstrijd voor de winterstop op 10 december jl. We speelden tegen Oranje-Wit 2 in

Dordrecht waar Hendri en Ferry ook aanwezig waren. Erik van Wijk mocht namens de groep een

ingelijst shirt (nr. L2) overhandigen met daarop de handtekeningen van spelers en begeleiding.

Voorafgaand aan de wedstrijd werd 1 minuut stilte gehouden en er werd door ons met rouwbanden
gespeeld.

10 december 2016: Oranje-Wit 2 - Almkerk 2 (1-2)

Wat zich daarna voltrok was een wedstrijd die je je

altijd blijft herinneren als je er bij bent geweest. We

kwamen achter, er werd gestreden voor elke meter
en uiteindelijk werd er verdiend gewonnen met L-2.

Omdat de afgelopen weken wisselend werd
gepresteerd hadden we de punten ontzettend hard

nodig.

Maar iedereen was het er na afloop over eens;

Simone, deze overwinning is voor jou!

We wensen Hendri, Ferry en Carola veel sterkte toe.

Namens Almkerk 2,

Peter van Drunen
10 december 2016: Hendri en Ferry't Lam samen met Erik van

wijk
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Begeleiding diverse elftallen V.V. Almkerk

Van de Redactie

Van het Wedstrijdsecretariaat

Het reilen en zeilen van het eerste

Materialen en kleding

Tussenstanden seizoen 2OL6 / 2OI7

Verslag ledenvergadering 25 november 201-6

Eerste seizoenshelft Vrouwen 1

ST Almkerk/Altena MO-11-1

Nieuws van de sponsorcommissie

Terreinen

Van de voorzitter
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lnformatieverenisine

Samenstelling Bestuur

Voorzitter Gerbe Manschot 06-73360234
2" voorzitter Gerrit van Drunen or83-409266 06-22496760
Secretaris Algemeen Adriaan Verwoerdt 0L83-302828 06-20412275
Penningmeester Nico Kostense

We dstrij dsecr. Se n i ore n Arie Verwoerdt 0183-402535 06-1209510L

P.R. / Activiteiten Hannie Vink ot83-405775 o6-1,644544L

Terreinen Henk Mijdam oL62-46L750 06-20s55092
Jeugd Algemeen Arjan Kant 0183-403827 06-23794822
Wedstrijdsecr. Jeugd C. Kant

Gebouwen Kees Verwoerdt 0183-402835 06-226877s9
Moteriolen Bert Keller 0183-403250 06-1"4508975

Kantine Vacant

Domes Algemeen Nienke van der Meijden 06-44193598

Lisa Verwoerdt 06-12258066

Activiteiten Rutger Versteeg 06-57889371

Nienke van der Meijden 06-44L93598

Lisa Verwoerdt 06-12258066

Technische Commissie

TC Voorz itte r/ F i n o n ci ë n Theo van der Stelt 0783-403977 06-816L2086

TC Spelerszoken Vacant

TC Jeugd Gert Hofstede 01_83-4436s0 06-37L5463r
TC Algemeen Marti Kant o4t6-392483 06-22805973

TC Algemeen Laurens van Wijk 06-21932496
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Algemene Gegevens

Adres v.v. Almkerk

Secretorioot Algemeen

0183-401802

We dstrij dse c r. Se n i ore n

Vierspan 2

Wedstrijdsecr. Jeugd

Jeugdcoördinotor

Prov. Weg Zuid 46 4286LM Almkerk

Pupillencoördinotors

0183-402535

06-L2095101

Sportlaan 1-

Sportlaan 10

Coö rd i n otor me i sjesvoetbo I

Website v.v. Almkerk

E-moilodres website

Arjan Kant or83-403827

0183-405882

E-mailodres vv Almkerk

Esther Eckhardt

Bank

www.vvalmkerk.nl

a.verwoerdt@kpnplanet.nl

Hans Kant Antonialaan 28

vv.a lmkerk@kpnmail.nl

Bonk Sponsorcommissie

Rabobank Almkerk NL51 RABO

0301_504431

René van Haaften

4286 ES Almkerk

4286 LM Almkerk
Clubblad 'Noar Vurre'

copy

4286 GN Almkerk

Redactie

a.verwoerdt@kpnpla net.nl

a m bergeerts@hotmail.com

v.

Redocteuren

4286 ET Almkerk

4286 CW Almkerk

T.n.v. J.W. van Drunen

Prov. weg Zuid 46

Postbus bij clubbladen in kantine of via e-mail hieronder

0L83-302828

06-2041227s

Arie Verwoerdt

Adriaan Verwoerdt

Amber Geerts

0183-403505

06-L3571453

N171. RABO

0LL3821875

a rie.verwoerdt @xs4a I l. n I

t,'
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Begeleiding diverse elftallen V.V.AImkerk

Team Traíner(s) Telefoon Leide(s) Telefoon

1e John Vink 06-s0286756 Stefan Wildhagen 06-1503887s

Edwin de Leeuw 06-270s3498

2e Ger Klop 06-197529s6 Jacco Pellekaan 06-27587240

Peter van Drunen 06-13I42tO3
3e Arjan Verwoerdt o6-s2450r76

4e Jan Keller 06-40239821

Martijn v.d. Pluijm 06-72632436

5e Charles Geerts 06-8353320s

Ronald Raams 06-53389363

Marco Verhulst 06-5s857494
6e Huib v.d. Heuvel 06-53742783

Arie Verwoerdt 06-L2095101_

VR1 Ewald vd Burg (wo) 06-17654559 Arie v.d. Stelt ot83-403024

Hans Kant (ma) 06-L357L453

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

Jeroen Neeleman 06-22892399

Bas Pruijsen 06-5273681,6

JO17-1(81) Thomas Blankers 06-30619937 Harrie de Peuter 06-53840001

John Kant 06-536s71_87

JO\T-2(B2l Hans Kant 06-13571,453

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

Cees Verlee

Jolanda Schaap (enkel

email)

JOls-1 (c1) John de Jong Judith Leemans 06-43021818

Kees van Loon

JO1"s-2 (C2) Remon Hofstede 06-292929sO Gert Hofstede 06-37154631

JO13-1 (D1) Ben Verwoerdt Jacco van Vuuren

Hans Kant o6-L3571453

Peter van Dalen Talitha van DalenMOL3-1(MD1)

Altena comb. Erik de Bok Maarten Veth
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Jan Willem v GilsJO11-L (El) 0r.83-402098

Jeroen Kroon

JOLL-2 (E2l Arjan Kant a.i 06-23794800

JO11_-3 (E3) Dave van de Westen

Hannah de GraafMO11-L (MEL)

Lisa Verwoerdt 06-12258066

06-46062742

Peter Neeleman

Altena comb.

HenriColijn

René van Haaften

Peter Kant

Pieter Verhagen

Joe-1 (F1)

HenriColijn

Teunis Pruijssen

JOe-2 (F2)

JOe-3 (F3)

Dick van den Heuvel

JO7-1(MP1)

JO7-2 (MPz

Harm van Wijk

Arjan Burghout

06-12258066

Arda v Gils

Henry Schaap

Jacco Pellekaan

Cees de Rade

06-43491500

v.

06-20735422

Dick van den Heuvel

o6-so274792

06-270L3827

06-53942350

06-23394960

06-20735406

06-27587240

Hugo van der Meijden

Dick Burghout

06-3L645046

06-46062742

Menno van der Vliet

06-4614403L

06-5L451629

06-22947682

meW#lPeAf
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sovws zí.!w dLwgew w,et te begñ,¿qew

ZrJ* er Øeewwoordewvoor het gevoeL

sovws tn*LsL aLLes Lw he| Levew

voor evew eLl<, ewLeder doeL

v eLe havtew dLq gera alzt
Þoor zoveeL Lwtews verdú,et

Þoor aLLes wat vwewzLet ewhoovt
Echtbesffiew, Lr,clzt wog wLet

Çw aLLewoordew dLe vwewvLwdt
u¿lzew zLwLo o s ew t e l¿LeLw

owc waL te doew aaw het verdrLet
Þe owwLaoht ew de 7gw

Z, ov eeL g eLLef de wa astew

WeØØewovwew vtLL hww bestaaw
fieeL v eeL sterkzte a aw Ledereew

>Le zowder hew n toetew v erderga aw

Het bestuur van V.V. Almkerk draagt dit gedicht van Toon Hermans op aan leden en mensen die bij

onze club zijn betrokken, die in het afgelopen jaar een dierbare hebben verloren.
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Van de Redactie
We hebben er weer een jaar op zitten. Met de ledenvergadering werd het al genoemd, een jaar met

up's en downs. Zowel sportief met aan aantal kampioenen waaronder ook het eerste elftal. Downs

hadden we ook met het overlijden van een aantal leden en directe familie van leden. Dit clubblad

heeft een LM. voor Simone't lam en daarbij ook een stuk van het 2'elftal i.v.m. het feit dat Simone

een vaste supporter was van Almkerk 2.

Dit clubblad zal het laatste zijn wat we op deze manier hebben gemaakt (met de huidige machines).

Het volgende clubblad zal met een andere machine worden gemaakt, kan gedeeltelijk ook in kleur

verschijnen en de foto's zullen mooier van kwaliteit zijn. ln eerste instantie blijft het formaat (A4)

hetzelfde. Het zou echter net zo goed kunnen dat we later met een kleiner formaat zullen gaan

werken.

We hebben weer een aantal vaste rubrieken. Op het moment van dit schrijven is nog geen bericht

binnen gekomen van de R|VM-onderzoeken in verband met het gebruik van rubber strooisel in het

kunstgras. Mocht dit nog komen dan wordt het alsnog geplaatst.

Veel leesplezier toegewenst, mocht iemand nog ingeving of opwelling krijgen om een stuk voor het

volgende clubblad te schrijven. Graag inleveren voor L maart 2Ot7.Wij wensen ieder prettige

kerstdagen en een voorspoedig en gezond 201-7 toe.
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Van het Wedstriidsecretariaat

Senioren heren

Met veel heen en weer geschuif van spelers, de nodige telefoontjes,
de hulp van de JO19 zijn we toch aan de winterstop beland. Het 5e

en 6' hebben hun baaldagen al op gesommeerd, er zijn enkele
wedstrijden verzet en er zijn tegenstanders weg gevallen zodat er af
en toe een wedstrijd uitvalt. Er wordt dan gretig gebruik gemaakt
van de spelers die dan vrij zijn. Helaas is niet iedereen bereid om in
een ander elftal te gaan voetballen, maar tot nog toe zijn er gelukkig

een aantaldie dat welwillen en soms zelfs2 wedstrijden op l zaterdag spelen. Als dit clubblad
uitkomt, is het winterstop en gaan we pas weer begin februari aan het 2'deel van de competitie
beginnen. ln februari kunnen er nog 2 teams gebruik maken van hun baaldagen (1 per team) en
anders mogen we wedstrijden in overleg met de tegenstander verzetten. Deze wedstrijden hoeven
niet meer per se dezelfde week ingehaald te worden.
Hopelijk gaan we het zo de tweede helft van de competitie ook redden, maar als iedereen nu eens
gewoon komt voetballen dan krijgen de leiders het ook wat gemakkelijker.

De standen

Het eerste had vast verwacht iets hoger te staan, maar heeft van de uitwedstrijden wel de sterkste
gehad dus de verwachting is dat we nog wel gaan stijgen. Ze staan nu llu maar de nummer 7 heeft
maar 3 punten meer dus dat is nog in te halen. Het 2e staat op een 9d" plaats en dat is hoger dan
verwacht. Ze staan zelfs 4 punten boven de nummer 10 en dat is zeer knap, zeker gezien het feit dat
we met 2 elke week met een andere samenstelling op stap moeten. Dank voor degenen die telkens
op toerbeurt met het 2u meegaan. Hopelijk kunnen we die positie vasthouden. Bij het 3" zijn 2 teams
teruggetrokken. Het 3" staat nu 7' maar daar is het aantal gespeelde wedstrijden erg ongelijk.
Degraderen gaat in elk geval niet want de nummers 11 en L2 zijn er al uit. Almkerk 4 staat 10e. ln

deze poule zitten 3 stuks 2e elftallen, die staan dan ook op de ranglijst 1 t/m 3. Maar bij de overige

teams zijn nog wel punten te pakken dus een stijging zit er nog wel in. Het 5" staat op een mooie 5u

plaats en daar zou een 3e plaats tot de mogelijkheden behoren gezien het puntenverschil met de

nummer 3. Het 6" staat met 5 punten op de 9" plaats. Ook hier is een team terug getrokken. Het 6"

heeft vaak verloren door een voorsprong op het laatste moment weg te geven. Maar dit jaar moeten
we toch van die laatste plaats weg kunnen blijven. Geen rode lantaarn als het kan dit seizoen.
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De jeugd

Hier een korte samenvatting van. De JO19-1 staat l1e van de 11, dat betekend dus helemaal

onderaan. Maar ze hebben 3 wedstrijden minder als de overige teams dus dat is een beetje een

vertekend beeld. De JO17-1 staat L na laatst, hopelijk stijgen ze nog een paar plaatsen. De JO-17-2

doet het beter, die staan 6" van de 12. De JO15-1 staat 8" dus nog veilig. De JO13 staat2e, de JOL1-1

staat 4", de JO11-2 en JO-11.-3 staan op een keurige 2" plaats.

De eerste kampioenschappen zíjn ook al gevierd, de JO9-1 en de JO9-2 zijn beide kampioen

geworden in de najaar reeks. Allemaal van harte gefeliciteerd jongens! De JO9-3 net niet, die zijn 2"

geëindigd, ook een mooi resultaat hoor. Van de mini's, JO7-O1 en 2 zijn geen uitslagen bijgehouden,

dus ook geen standen van bekend.

De vrouwen en meisjes

Onze VR1 staan 6" van de 11. Onze vrouwen geven ook nog wel eens gemakkelijk een voorsprong

weg waardoor dan onnodig verloren wordt. Na de winterstop gaat het hopelijk wat beter. We zullen

zien. Onze MO77-L staat 2", een mooi resultaat. De MOL1-1 is een combinatie team met Altena, die

staan op een 3' plaats dus een middenmoter. Van de MO13-1 heb ik geen info, die spelen ook in een

combinatie team in en met Altena. Ze zitten nog wel in de race voor de titel. De MO11-1, ook een

combinatie team met Altena, staat momenteel op de 3" plaats, een goede middenmoter dus.

Als het goed is komen de standen allemaal in dit clubblad, dus dan kun je nog eens rustig kijken hoe
je team ervoor staat.

Vanaf deze plaats allemaal fijne feestdagen toegewenst en veel succes in de tweede competitie helft

Hopende op een goede opkomst zodat we niet te veel wedstrijden moeten verzetten.

Arie Verwoerdt
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Het reilen en zeilen van het eerste

78 december 2076

Met de kerst in zicht is het een mooi moment om terug te kijken op de eerste seizoenshelft. Wat op
dit moment opvalt, is dat er geen enkele competitiewedstrijd werd afgelast. Voetbalden we in het
verleden nog wel eens in weer en wind door tot de kerst, nu speelden we op 10 december al onze
laatste wedstrijd voor de winterstop. lk kan me seizoenen herinneren dat we door vele afgelastingen
pas een stuk of 9 wedstrijden hadden afgewerkt voor de winterstop. ln deze tijden van kunstgras en

klimaatverandering, is dat ondenkbaar.

Maar goed, de eerste seizoenshelft. Die begon op maandag 25 juli met de onze training. Door de late
vakantie en een aantal blessuregevallen, verliep de voorbereiding wat rommelig. Sterk wisselende

samenstellingen op trainingen en tijdens wedstrijden maakten het moeilijk om gericht naar de

competitie toe te werken. ln de bekerwedstrijden was dit ook duidelijk zichtbaar. ln een poule met,
naast wijzell drie tweedeklassers wisten we ons teleurstellend niet bij de bovenste 2 te plaatsen. Na

gelijke spelen tegen Klundert en Altena, verloren we thuis van Madese Boys. Daarmee was het
bekersprookje voorbij en was duidelijk dat de flow waarin we vorig seizoen zaten verdwenen was.

We konden dus niet zeggen dat we met een goed gevoel aan de competitie begonnen. Toch speelde
we de eerste wedstrijd tegen Heinenoord heel behoorlijk. Ondanks een slotoffensief verloren we nipt
met 2-1. De eerste thuiswedstrijd tegen Zuidland wisten we met dezelfde cijfers te winnen.
Vervolgens speelden we wederom thuis tegen het altijd lastige LRC. Toen de kruitdampen na een

ware slijtageslag waren, stond er een 1-1 eindstand op het bord. Een knap puntje tegen de degradant
uit de hoofdklasse, hoewel inmiddels is gebleken dat LRC deze status vooralsnog niet weet waar te
maken.

Met 4 punten uit de eerste 3 wedstrijden konden we tevreden zijn over de competitiestart. De

volgende wedstrijd was uit tegen Kloetinge. Omdat het tweede uit tegen het een paar kilometer
verderop gelegen SSV'65 speelde, gingen we gezamenlijk met de bus richting Zeeland. Het tweede
slaagde erin om drie belangrijke punten binnen te slepen, maar voor ons werd het een wedstrijd om

snel te vergeten. We waren helemaal niet bij de les en kregen met 4-0 op onze broek. De zure smaak

van de nederlaag werd in de bus en in De Raayberg weg gespoeld met het nodige bier. Dat was zeker

niet ongezellig, maar laten we zorgen dat we de volgende keer dat we in Zeeland moeten spelen met

drie punten De Raayberg binnen kunnen stappen. Dan smaakt het bier nog een stuk beter.

Een week later speelde we thuis tegen SHO. Een sterke ploeg die ons direct met de rug tegen de

muur zette en al snel een 0-2 voorsprong wist te nemen. Na rust kwamen we sterk terug en wist Rick

de 1-2 te maken. Ondanks een alles of niets offensief en diverse kansen bleef het daarbij en moesten

we dus weer een nederlaag bijschrijven.

Na 2 nederlagen tegen sterke tegenstanders, moest er uit bij Nieuw-Lekkerland wat te halen zijn. Na

een matige eerste helft van twee kanten was het niet verassend dat er bij rust een brilstand op het

scorebord stond. Wederom kwamen we na rust echter sterk uit de startblokken en Remon wist de 0-

l- binnen te jagen. We bleven de overhand houden, maar vanuit het niets scoorde Nieuw-Lekkerland

de 1--1- en vervolgens waren we het even helemaal kwijt. Bínnen een oogwenk gaf het scorebord 3-1

aan en was de koers gelopen. Wederom een nederlaag die niet nodig was geweest, en een slechte

generale voor de derby tegen GRC'14 die het weekend erop op het programma stond.
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Met nog steeds 4 punten maar nu uit 6 wedstrijden was de thuiswedstrijd tegen GRC zo vroeg in het

seizoen al cruciaal te noemen. Om het vertrouwen terug te krijgen en te kunnen ontsnappen aan de

degradatieplaatsen, moest er gewonnen worden. Er stond een getergd en messcherp Almkerk aan de

aftrap, en binnen het half uur was er al een 2-0 voorsprong te noteren. Bart scoorde uit een penalty

en Sjoerd met een geplaatst afstandsschot. ln de tweede helft beet GRC meer van zich af. Met hun

fysieke en opportunistische spel wisten ze ons regelmatig terug te dringen en ook kansen te creëren.

Ook zelf kregen wij de mogelijkheden om de wedstrijd definitief in het slot te gooien. Na diverse

gemiste kansen lukte het Pascal om vlak voor tijd de 3-0 te scoren, waarmee het verzet van het nooit

opgevende GRC toch wel definitief was gebroken. We maakten onze reputatie in derby's weer eens

waar en dat werd goed gevierd bij de foute party in de kantine.

Na een weekje rust vanwege een inhaalprogramma, stond op 29 oktober de uitbeurt tegen WNC op

het programma. Een bekende tegenstander die we de laatste jaren regelmatig treffen. Het leek een

mooie middag te worden, maar WNC wist onze L-2 voorsprong in de slotminuten van de wedstrijd

nog om te draaien in hun voordeel: 3-2. Beseffend dat we de kans om ons stevig in de middenmoot

te nestelen hadden laten liggen, dropen we af in mineur.

Thuis tegen VVGZ kregen we de kans op revanche. ln een wedstrijd die meer gekenmerkt werd door

strijd dan door goed voetbal, schoot Rick ons in de eerste helft op een l--0 voorsprong. VVGZ deed

van alles om terug te komen in de wedstrijd, maar de creativiteit om tot kansen te komen ontbrak.

Zelf wisten we ook niet meer te scoren waardoor het spannend bleef tot het einde. Maar uiteindelijk

wisten we relatief gemakkelijk de winst over de streep te trekken.

Een week later moesten er tegen laagvlieger MZC'11- weer drie punten bijgeschreven worden. Door

drie doelpunten van de in een bloedvorm verkerende Rick werd het een ruime 3-0 overwinning. Toch

was het niet zo gemakkelijk als de eindstand doet vermoeden.MZC'LI had op meerdere momenten

de kansen om ons pijn te doen. Ze wisten het net echter niet te vinden en dat is toch waar het

uiteindelijk om draait.

Na MZC'LL stond er een uitwedstrijd tegen Rijsoord op het programma. We bleken kansloos tegen

de winnaar van de eerste periode. De uitermate sterke tegenstander speelde ons met 4-L naar huis.

De een na laatste wedstrijd voor de winterstop speelden we thuis tegen concurrent Oude Maas. Na

een stroeve start en een ontslagen trainer, waren ze de laatste wedstrijden op dreef. Na 11

wedstrijden hadden ze net als wij 13 punten weten te verzamelen. Oude Maas begon sterk aan de

wedstrijd en dat resulteerde in een 0-1 stand bij rust. Dat had eigenlijk 1-1 moeten zijn, maar Bart

miste met een penalty de uitgelezen kans op de gelijkmaker. Vlak na rust viel deze toch. Niels wist

zijn eerste treffer van het seizoen te maken. Loon naar werken en een bevrijding voor hem. Hoewel

we de tweede helft sterker waren, waren er ook fases dat we erg slordig waren. Tijdens een van deze

fases wist Oude Maas een 1-2 voorsprong op het bord te brengen. We gaven ons niet gewonnen en

voor Niels was de ban inmiddels gebroken. Met zijn tweede treffer van de middag zorgde hij voor de

terechte 2-2 eindstand.
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Op L0 december sloten we de eerste seizoenshelft af met de uitwedstrijd tegen het sterke Oranje
Wit. Ook het tweede speelde uit tegen dezelfde tegenstander. We zagen hoe zij met een 1-2

overwinning het goede voorbeeld gaven. Zelf begonnen we ook goed aan de wedstrijd. We speelden
goed compact en Oranje Wit wist zich daar geen raad mee. Eenmaal in balbezit waren we zorgvuldig
en creëerden we diverse kansen op de 0-1, die helaas uit bleef. Na de rust werd Oranje Wit sterker
en kreeg ook kansen. Maar Robin wasvandaag niette passeren, alwerd hij één keergeholpen door
de paal. Zelf wisten we de kansen die we kregen in de omschakeling ook niet te benutten. Zo

eindigde deze levendige wedstrijd zonder doelpunten. Een resultaat dat tot tevredenheid stemde, al

had er met een beetje geluk misschien ook nog wel een overwinning in gezeten.

Als we de balans van de eerste seizoenshelft opmaken, kunnen we stellen dat er in deze klasse een

aantal ploegen zijn die boven de rest uitsteken, en dat er één ploeg is die duidelijk de rode lantaarn
in handen heeft. De overige ploegen zijn sterk aan elkaar gewaagd. We staan momenteel L1e met L5

punten, maar nummer 6 WGZ heeft slechts 4 punten meer. Positieve verrassing is toch wel GRC'14

wat met 18 punten keurig in de middenmoot staat. Het uit de hoofdklasse gedegradeerde LRC staat
met 11 punten op een degradatieplaats en is de grote teleurstelling. Zij zullen er alles aan gaan doen

om dit na de winterstop recht te breien.

Zelf hadden we natuurlijk graag een paar punten meer gepakt. Maar we hebben ons beste spel nog

niet laten zien en een aantal wedstr'rjden onnodig verloren. We gaan er met z'n allen na de

winterstop alles aan doen om die paar procent extra te brengen die nodig zijn om de gewenste
positie in de middenmoot te pakken.

Naast het competitievoetbal zijn we ook nog actief in de EM kantoorsystemen cup van regio-
voetbal.nl. Met overtuigende overwinningen tegen Alblasserdam en Roda Boys wisten we onze poule

gemakkelijk te winnen.

Minder goed nieuws kwam er van Erwin Verbruggen. Na het hele vorige seizoen gemist te hebben als

gevolg van een gescheurde kruisband, raakte hij in de voorbereiding weer geblesseerd. Helaas was

dat voor hem de bekende druppel, en heeft hij besloten zijn voetbalschoenen in de wilgen te hangen.

Onze vaste volgers hebben opgemerkt dat wij er ook dit seizoen voor en na de wedstrijd, tijdens de

warming up en tijdens de wedstrijd weer piekfijn bijlopen. Dit allemaaldankzij onze sponsoren. We

zijn Van der Meijden Transport en Café de Alm als hoofd- en shirtsponsor; Hakkers, Slokker

Bouwgroep, Venturion en VDS hypotheken als sponsoren van de presentatiekleding; en Vos Service,

Nieuwesteeg lnfra Techniek, Fer-Trade, nogmaals Slokker Bouwgroep en Hakkers en alle 'Vrienden

van Almkerk L' als sponsoren van de inloopshirts dan ook heel erg dankbaar. Ook alle overige

sponsoren die ons en de vereniging via de Business Club Almkerk of direct steunen mogen natuurlijk

niet vergeten worden. Om onze dankbaarheid te laten blijken wordt er door de selectie op zaterdag

4 maart voor alle sponsoren en 'Vrienden van Almkerk l-' een saté avond georganiseerd. Meer

informatie hier over volgt nog.

Tot slot wil ik iedereen namens de gehele selectie en staf fijne feestdagen en een gezond en sportief
2017 toewensen I
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Materialen en kledins

Geachte Trainers/Leiders /Spelers,

Bij het meenemen van de hoekvlaggen graag de juiste hoek vlaggen die bij het veld horen

meenemen. Dit staat op de vlag/vlagenstok, soms worden er vlagenstokken van het E-veld

meegenomen naar het C- of D-veld.

Na het spelen van de laatste wedstrijd op het C- of D-veld voetballen de HOEKvlaggen mee

nemen naar het ballenhok.

Graag bij vorst (dit is gemeten op 150 cm van de grond, aan de grond vriest het dan al) de

BAl-wagentjes mee naar het veld meenemen en de ballen erin leggen als ze niet gebruikt

worden.

Willen de TRAINERS/spelers na de training de veldverlichting van het A- en vooral het B-veld

uit doen als er na jullie geen elftal / 7-tal meer zijn die er op trainen. Dit kun je terug zien op

het trainingsschema van Arie.

Willen de trainers hun eigen hoedjes die ze in gebruik hebben gekregen aan het begin van

het seizoen ze ook in hun eigen ballenkast zetten.

En niet van een ander elftal pakken en hun eigen elftal erop zetten.

Ook als je ballen van een ander elftal of 7-tal vindt geef hem dan terug en zet niet je eigen

elftalerop.

Willen jullie je HESJES op tijd wassen en niet nat in de tas doen, dit gaat stinken en het weer

komt erin.

Willen jullie ook de pionnen niet te hoog op elkaar zetten, dit in verband met inscheuren.

Willen jullie de pupillendoelen en de kleine doeltjes op de plaats zetten die er speciaal voor

aangelegd is.

En de doelen niet over de om raster¡ng zetten maar door de opening die in de omrastering er

voor gemaakt is.

Als er een BAL in de sloot of singel geschoten is haal die dan gelijk op.

Willen jullie de deur van het ballenhok dicht houden, de verwarming brand hier.

Willen jullie ook letten op de verlichting in het ballenhok en de kleedkamers, doe dit uit als je

er als laatste uit gaat of er niet meer hoeft te zijn .

lk wiljullie alvast bedanken voor je medewerking,

Groeten,

Bert Keller

Materialen
Regelmatig gebeurt het dat een bal in de sloot terecht komt. We hebben een aantal stokken laten

maken om de ballen gemakkelijk uit de sloot te kunnen halen. De bal komt meestalwelterug. De

stok blijft bij de sloot, komt in de sloot, verdwijnt helemaal. Vriendelijk doch dringend verzoek aan

alle spelers, leiders, trainers om er op toe te zien dat de stok weer op de juiste plaats terecht komt
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Tussenstanden seizoen 2Ot6 I 2Ot7

Tussenstanden sei zoen 20t6/2OL7 situatie 14 december 2016

GS WN GL VL PT VR TG

7 Riisoord L 13 9 2 2 29 39 13

2 sHo 1 L3 8 2 3 26 28 14
3 Kloeti nse 13 7 4 2 25 T9 9
4 Oranje Wit L3 5 7 t 22 24 L9

5 Heinenoord l- 13 6 4 3 22 19 L4

6 VVGZ 1. 13 6 7 6 T9 23 L9

7 WNC 1 13 4 6 3 18 25 24
8 GRC-14 1 13 5 3 5 18 20 32
9 Nieuw Lekkerland 1 13 4 4 5 16 18 23

10 Oude Maas 1 13 4 3 6 15 19 20
TI Almkerk 1 L3 4 3 6 15 18 22
12 Zuidland 1 13 4 7 8 13 15 23

13 LRC 1 13 3 2 8 1L 22 27
L4 MZC'TIT 13 0 2 TT 2 LI 47

GS WN GL VL PT VR TG

7 MVV'58 5 9 7 ! t 22 39 TI
2 Wilhelmina'26 3 9 6 0 3 18 20 13

3 Nivo Sparta 5 I 4 2 2 t4 29 22
4 GRC-14 3 8 4 2 2 14 23 19

5 Woudrichem 3 I 3 2 3 tl 2T 23
6 Kozakken Boys 5 8 3 T 4 10 15 2t
7 Almkerk 3 8 3 0 5 9 16 30

I Roda Bovs/Bom. 3 8 2 2 4 I t7 20

9 Arkel 3 10 2 7 7 7 T4 34
10 Brakel 2 6 t T 4 4 LL t2

GS WN GL VL PT VR TG

t ASWH 2 13 II 7 L 34 49 13

2 Sliedrecht 2 L3 10 L 2 31 4L L3

3 Kozakken Bovs 2 13 I 2 3 26 45 22

4 Pel ikaan 2 13 7 3 3 24 42 t4
5 Kloetinee 2 13 6 5 2 23 36 22

6 LRC 2 13 6 2 5 20 26 26

7 vvGz2 13 6 0 7 18 31 23

8 Oranie Wit 2 13 5 2 6 T7 32 29

9 Almkerk 2 13 5 I 7 16 26 35

10 Hoek 2 L3 3 3 7 T2 23 31

11 Zwaluwe 2 13 4 0 9 T2 16 31
T2 ssv'65 2 13 4 0 9 12 2T 47

13 Nieuw Lekkerland 2 L3 3 0 L0 9 16 45

14 Roda Bovs/Bom. 2 13 3 0 10 9 10 63

GS WN VL PT VR TG

T NOAD 2 T2 10 0 2 30 46 20

2 Madese Bovs 2 t2 7 t 4 22 29 2a

3 TSVV Merliin 2 T7 7 0 4 2T 23 18

4 sco 5 10 6 L 3 19 32 20

5 ssc'55 4 TI 5 3 3 18 39 38

6 The Gunners 5 10 5 2 3 T7 30 20

7 wsc 4 !2 4 3 5 15 28 31

I NEO'25 3 71 4 2 5 L4 27 29

9 DESK 4 T2 4 7 7 13 25 35

10 Almkerk 4 TT 3 I 7 10 22 31-

TT Willem ll4 I t t 6 4 TI 19

12 SV Capelle 3 10 I 7 8 3 15 38

GS WN GL VL PT VR TG

I Hardinxveld 8 L2 LI 0 7 33 51 16

2 Altena 4 1T 10 0 T 30 62 TL

3 GRC-14 4 71 7 T 3 22 34 15

4 Woudrichem 5 tT 6 2 3 20 Æ 20
5 Almkerk 5 t2 6 2 4 20 45 33

6 Sparta'30 3 t7 6 0 5 18 29 22

7 SC Everstein 4 T2 4 3 5 15 25 37
I Peursum 4 L2 4 2 6 14 25 29

9 Zuilichem 3 LT 2 T 8 7 24 39

10 Tricht 5 10 2 0 I 6 18 ß
LI Sleeuwijk 6 II 2 L 8 6 L4 59
L2 SVS'65 3 10 t 0 9 3 L5 53

GS WN GL VL PT VR TG

T Brakel 4 10 8 1 t 25 31 L3

2 Roda Bovs/Bom.4 7T 7 2 2 23 28 72

3 SV BLC 5 8 7 7 0 22 25 6

4 Altena 5 I 6 I 2 19 39 20

5 GRC-14 6 9 4 3 2 15 32 TT

6 Sparta'30 5 10 3 4 3 13 17 20

7 Nivo Sparta I 9 4 0 5 12 30 26

8 Good Luck 5 l.L 3 0 8 9 26 38

9 Almkerk 6 10 t 2 7 5 13 M
10 8 7 1 6 4 13 25GVV'63 5

tt Well 5 9 0 1. 8 7 9 48

GS WN GL VL PT VR TG

T Mariola Girls VRL 9 8 t 0 25 40 7

2 GSC/ODS VR1 9 7 I 1 22 51 14

3 N EO'25 VRl II 6 2 3 20 40 32
4 Kozakken Bovs VR1 II 6 t 4 19 47 37

5 AlmkerkVRl 10 5 0 5 15 36 33

6 Wieldrecht VR1 10 5 0 5 36 44
7 Rijsoord VR1 8 3 2 3 11 26 23

8 Good Luck VR1 8 3 0 5 9 12 26
9 Papendrecht VR1 10 2 3 5 9 76 20

10 Zwaluwe VRl 9 I 3 5 6 2L 26
lt SV Capelle VRl tt 0 L 10 t 4 67

GS WN GL VL PT VR TG

L GVV'63 JO19-1 10 9 0 1 27 47 16

2 Peursum iO19-1 10 6 2 2 20 35 20

3 Groot-Ammers JO19-1 10 5 1 4 16 25 20

4 oNtJol9-1 9 5 0 4 15 26 18

5 svs'65 JoL9-1- 11 4 2 5 L4 27 29

6 MVV'58JO19-1 10 3 3 4 L2 14 t7
7 ArkelJOL9-L 7 3 L 3 10 t3 30

8 GRC-14 JO19-1 9 2 4 3 10 2T 27

9 Woudrichem JO19-1 9 3 0 6 9 16 23

10 Altena JO19-1 10 2 2 6 8 9 24

7L Almkerk JO19-1 7 t T 5 4 10 19
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Verslag ledenversaderine 25 november 2016

Een ledenvergadering waarbij dit keer de opkomstverhouding leden/bestuur hoger was dan het
gemiddelde sinds 2000. De gemiddelde aanwezigheid qua bestuur/leden lag op 9177, nu hadden we
L0 bestuursleden en 20 leden.

De voorzitter opent de vergadering met een terugblik op het afgelopen seizoen wat een seizoen is

geweest met hoogte en diepte punten. Hoogtepunten waren onder andere het kampioenschap van
het eerste elftal en ook het handhaven van het tweede elftal in de reserve hoofdklasse. Als

dieptepunten hadden we het overlijden van de clubleden Lens van Wijk, Henk de Graaff en Gerrit de

Ruiter. Zoals te doen gebruikelijk is het volgende agendapunt de rondvraag: Gerard Roubos vraagt
waarom op de site wel een vermelding wordt gemaakt van Hendri 't Lam i.v.m. een uitreiking in

Tilburg, maar dat de clubhelden Arie Verwoerdt en Hans kant niet worden genoemd. Dit is een punt

van aandacht. De voorzitter vermeld in verband hiermee dat contact is geweest met Lex Roubos om

de website weer een keer te gaan moderniseren. Ook Gerard Roubos zal hierbij betrokken zijn. Jan

Straver geeft aan dat er om de week helemaal niets te doen is bij w Almkerk omdat het eerste en het
tweede gelijk uit en thuis spelen. Voorzitter antwoord dat dit een bewuste keuze is geweest om de

personele problemen bij het tweede elftal daarmee zo klein mogelijk te houden. René van Haaften

had begrepen dat er een informatieavond was geweest waarin ter sprake was gekomen waar we

heen gaan met w Almkerk, wat de toekomst is. Dit is een avond geweest op initiatief van de TC. De

TC moet binnenkort weer aan de slag met het eventueel verlengen van het contract van de trainer en

wilde weten wat voor ruimte men nu en in de nabije toekomst heeft. Ook is in die avond het gesprek

de kant op gegaan van een eventuele samenwerking/samengaan van vv Almkerk met vv Altena.

Hiervan zal, naast de samenwerking die er nu al is tussen jeugdteams en mogelijk ook andere teams,

voorlopig geen sprake van zijn.

De notulen worden uitgedeeld en bestudeerd, er wordt gevraagd wat er nu precies gaat gebeuren

met het jeugdhonk. De jeugdcommissie heeft dit nog in onderzoek. Ook waren er vragen over het
plaatsen van de waterontharder en de geluidsinstallatie. De waterontharder wordt binnenkort door

Leon Bouman en Bert Keller geplaatst. Wat betreft de geluidsinstallatie doet Gerbe een beroep op de

BCA. De notulen worden door de vergadering goedgekeurd.

De jaarrekening wordt door de penningmeester via de beamer gepresenteerd en er wordt over de

diverse posten uitleg gegeven waarna de kascontrolecommissie zijnde Jan van Drunen en René van

Haaften verslag doen. Beide heren zeggen een interessant en avondvullend programma te hebben

gehad. Enkele opmerkingen zijn, een compliment voor de financiële stukken van de rekening van het

eerste elftal, de stukken van de rekening van het tweede elftal zijn echter voor verbetering vatbaar.

Voor het overige de complimenten voor de penningmeester. Vorige vergadering was door Nico Vink

gevraagd of een kascontrolecommissie voor meerdere jaren benoemd kon worden gezien de

complexiteit, volgens de statuten is het echter per kascontrolecommissielid voor maximaal2 jaar.

René van Haaften en Jeroen Kroon worden benoemd als kascontrolecommissie voor het volgend

seizoen. Op aanraden van Jan van Drunen wordt een reserve kascontroleur aangesteld zijnde Hugo

van der Meijden.
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Begroting voor seizoen 2OL6/2OL7. De begroting wordt in het algemeen in mei gemaakt. De situatie

in mei zager op dat moment anders uit dan de situatie nu is. We hebben nu te maken met een fors

tegenvallend kantineresultaat. Als bestuur proberen we dit te compenseren met enkele

aanpassingen zoals een contributieverhoging en een kantineprijzen aanpassing. Daar waar Heineken

na het vaststellen van de huidige bier verkoopprijzen inmiddels al weer een tijd geleden, tot nu toe

om meerdere redenen een aantal keren de inkooppr'rjzen heeft verhoogd, zijn we met de

verkoopprijzen te lang op het huidige niveau blijven hangen. We zijn op dit moment ook met enkele

leveranciers in gesprek Verder proberen we, daar waar mogelijk, ook op de uitgaven kant zoveel

mogelijk kosten te besparen. Ook wordt nog gevraagd om de post senioren bij een volgende

presentatie verder uit te splitsen. De begroting wordt door de aanwezigen goedgekeurd.

Verkiezing bestuursleden: Aftredend en verkiesbaar waren Henk Mijdam, Bert Keller en Kees

Verwoerdt. Daar er geen aanmeldingen van bestuursleden waren zijn de heren weer gekozen. Wel is

door de voorzitter aangegeven dat het plan is om meer met commissies te gaan werken.

Voorstel contributieverhoging: We zitten alweer drie jaar op hetzelfde niveau en gezien de situatie

op de begroting en de kosten die direct op het kunnen laten voetballen slaag is een verhoging

onvermijdelijk. De contributie gaat voor alle spelende categorieën met € 8,- per jaar omhoog. Voor

rustende leden wordt dat € 6,-. Bij gezinnen waar dit financieel niet haalbaar zou zijn is een

mogelijkheid om zich via René Bronsgeest aan te melden voor een bijdrage van het Jeugd Sport

Fonds. Bij een aantaljeugdleden bij w Almkerk wordt de contributie volledig door het Jeugd

Sportfonds betaald. Daar waar dat niet mogelijk zou zijn, bestaan er nog andere mogelijkheden.

Voorstel vrijwilligers beleid: Recentelijk is bij vv Sleeuwijk een bijeenkomst geweest waar het

vrijwilligers beleid ter sprake is gekomen. Er is een mogelijkheid dat met (model Sparta'30) ieder lid

betaald een bijdrage van 50 euro wat men terugkrijgt als er per seizoen tenminste 5 uur is geholpen.

Omdat dit een methode is met enige dwang is er een ander model wat via een animatiefilm is
getoond aan de aanwezigen. Hier is meer sprake van het verkrijgen van veel meer betrokkenheid van

de leden. Na het zien van de film geeft Laurens van W'tjk aan dat juist deze aanwezigen (meestal de

aanwezigen bij de ledenvergadering) altijd al minimaal iets doen voor de vereniging. Gerrit van

Drunen merkt op dat deze aanwezigen dit allemaal aan hun eigen groepje binnen de vereniging

moeten doorgeven zodat een olievlekwerking kan ontstaan. Stefan Wildhagen merkt op dat het

uitdragen van kernwaarden naar buiten de vereniging ook kan bijdragen aan een positievere

instelling, ook van mensen van buiten de vereniging. Als voorbeeld wordt hier genoemd de actie van

Ron van 't Hof met het 2" elftal voor Kika. Als voorbeeld wordt ook genoemd het pupillenkamp. Een

grote groep jonge mensen heft dit het afgelopen jaar weer heel goed georganiseerd wat ook naar

buiten de vereniging heel positief ontvangen is. ln alle gevallen, en dat is heel belangrijk is een heel

goede communicatie binnen de hele vereniging. Jan van Drunen merkt op dat niet altijd voor ieder

duidelijk is wie wat doet in de vereniging. We gaan e.e.a. in ieder geval verder uitrollen.
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Kledingfonds. Arjan Kant geeft uitleg over het kledingfonds. Doel is om alle teams in de loop van de
tijd van nieuwe kleding te voorzien. Nu is een del gekleed via een sponsor, een ander deel loopt (te
lang) met oudere kleding. Het idee is op verschillende manieren gelanceerd binnen de vereniging, op
de site, via een schrijven aan de jeugdleden, via het clubblad. Slechts 2 mensen hebben vragen
gesteld. De indruk is daarom dat er daarom een goede basis is om er begin volgend seizoen mee te
starten. Samenwerkende teams, met Altena bv waar dat al van toepassing is, krijgen er ook mee te
maken, we verwachten niet dat dit op problemen gaat stuiten. De kosten zijn per jeugdlid € 5 per
kwartaal wat samen met de contributie per half jaar wordt belast. Er komt een aparte bankrekening
voor welke zal worden beheerd door Arie Schaap, die binnen de sponsorcommissie daarvoor de
contactpersoon wordt. ook hier blijft een goede communicatie heel belangrijk.

Stefan Wildhagen vindt het belangrijk dat aan sponsoren veel aandacht wordt besteed. Op dit
moment gebeurt hat al regelmatig dat sponsoren worden uitgenodigd bij thuiswedstrijden van het
eerste elftal. Jan van Drunen doet een beroep op de aanwezigen of iemand aan wil sluiten, of iemand
kent die aan zou willen sluiten bij de sponsorcommissie.

Vergadering wordt gesloten om 22:35 uur

v. v,
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Eerste seizoenshelft Vrouwen 1

Het seizoen was nog niet eens begonnen en we zaten alweer in de problemen. Na veel gesprekken

met verschillende trainers hadden we nog steeds geen trainer gevonden. Het was een lastige klus

voor ons team en Aaike om het met elkaar eens te zíjn, maar uiteindelijk hebben we toch een trainer

gevonden! Ewald was bereid ons één keer in de week te gaan trainen en ook de zaterdag mee te

pakken. En dat ondanks dat hij ook trainer is van het damesteam in Dussen. Nu het grootste

probleem opgelost was, was er toch nog één klein probleempje. We zijn erg fanatiek en trainen

daarom graag twee keer in de week. Ewald traint ons op woensdagavond, dus we hadden nog

iemand nodig voor de maandagavond. Uiteindelijk heeft ons Aai het voor elkaar gekregen dat Hans

Kant om de week met Aai op de maandag training geeft aan ons team. Hans kreeg er echter zoveel

plezier in dat hij heeft besloten ons iedere maandag te trainen. Hier zijn wij ontzettend blij mee,

want we kunnen veel van hem leren. We zijn er namelijk achter gekomen dat Hans nog hartstikke

goed in vorm is. Terwijl de meeste dames moeite hebben met de buikspieroefeningen, gaat het Hans

moeiteloos af.

De competitie eenmaal begonnen, kwamen er toch nog wat meer problemen om de hoek kijken. Een

aantal meiden werken om de week op zaterdag en soms komt dit tegelijkertijd voor. Gelukkig

hebben we dankzij de talentvolle jeugdspelers Evie van Benten en Aline van Brink toch iedere week

weer genoeg spelers. Ondertussen zijn ook llse Schaafsma, Adrienne den Dekker en lris den

Hollander bij de groep aangesloten en telt ons team nu maar liefst negentien speelsters. We draaien

goed mee in de competitie, pakken hier en daar wat punten, maar laten er helaas ook soms onnodig

wat liggen. Dus werd tijd voor een team avond. Deze heeft op vrijdag 28 oktober plaatsgevonden bij

Lisa thuis. Een gezellige avond met hapjes, een drankje (of wat meerdere) en een quiz waarbij

verschillende opdrachten werden uitgevoerd. Het huis zat aardig vol en onder de negentien

speelsters en drie trainers werden de teams verdeeld. De quiz werd gewonnen door Hans en zijn

quiztalenten die naar huis gingen met ieder een bon van de Etos, gesponsord door Simon van

Breugel. Deze avond heeft ons team zeker ten goede gedaan, want heel november hebben we geen

wedstrijd meer verloren. Op het moment van schrijven hebben we nog twee wedstrijden te gaan

voordat de winterstop begint. Beide thuis tegen Kozakkenboys: een voor de competitie en een

bekerwedstrijd. Natuurlijk hopen we bij beide wedstrijden de punten thuis te houden.

We zijn heel blij met het vaste groepje supporters dat altijd weer aanwezig is bij onze thuis

wedstr¡jden, maar meer supporters vinden we altijd leuk en zijn zeker welkom ! ledere thuiswedstrijd

spelen we op de vaste van tijd 12:00 uur. Verder willen we Dick van Daal nog bedanken dat hij ons

iedere wedstrijd support en twee wedstrijden heeft ingevallen als trainer.

Rest ons verder iedereen fijne feestdagen en een gezond en sportief Nieuwjaar toe te wensen !

Vrouwen 1

22 Noar Vurre 38u jaargang nr. 1.9 dec 2016



Timmerwerk
Uppelsehoek 11

4286 EL Almkerk
tel/fax: 0183 405 410
gsm: 0653 942 350

www.tim meruverkalmkerk. nl

ti m menruerkal m kerk@tele2. n I

Voor a I uw ti mmerw erkzaam heden.
T
Almkerk

f Nieuwbouw
f Onderhoud
f Renovatie
f Zonwering

vo.F. GlasÏìandel
T

VOOR AL UW GLAS EN
GLASWERKZAAMHEDEN

Dorpsstraat 49a
4271 AB Dussen
tel:0416-391 187
E-mail:
i nfo@g las han deld ussen. n I

;]

De mooiste dames- en herenmode
in wrnkel en webshop!

N/lolenkade 25 142714E Dussen lT04 16 391230 lballegooyenmodes.com
Geopend van clinsdag t/m dotrderdag van 09,00 tot 1B O0 uur,

vrijdag van 09 00 tot 21 ,00 utrr en zaterdag van 09,00 tot 17.00 Lrur

fvlODES

oo@@

A'LLEGOOYE



wwwberegening.nI

Netwerken Werkt!

Een regionaal, zakel ijk netwerkplatform
met een blauwvffi hart.

Business CIub Almkerk

i nfo@busi nesscl u balm ke rk. n I

Tel.: 0031 630 10 78 5l



w w
ST Almkerk/Altena MO-11-1

Deze lieve, enthousiaste groep meiden hebben sinds dit
jaar een nieuwe samenstelling. Er zijn wat meiden

bijgekomen en wat meiden doorgestroomd. Aan het
begin van de competitie waren de trainers erg benieuwd
wat er van zou komen, maar deze meiden hebben

iedereen een poepie laten ruiken. Een prachtige derde
plek in de eerste competitie die ze met elkaar gespeeld

hebben ! De meiden trainen op maandag onder Dick van

den Heuvel en op woensdag onder Lisa Verwoerdt en

Hannah de Graaf. De trainers vinden het altijd heel erg
gezellig, maar soms wordt het een beetje té gezellig...

Het zijn namelijk allemaal schatten van meiden, maar

ook wel er:g lacherig en druk. Van de trainers pesten op

de trainingen zijn ze ook niet vies... Maar dat maakt
helemaal niet uit hoor meiden, want de trainers vinden
het hartstikke leuk om jullie te trainen. Na de wedstrijd

houden de meiden wel van iets lekkers. ls het geen

frikandel of kroket, dan wel een lekkere pannenkoek

gemaakt door de oma van Lisa I

Aan het einde van de competitie zijn de meiden met zijn allen naar een wedstrijd van het
Nederlandse vrouwenelftal geweest, dit was erg gezellig. Nou lieve meiden, jullie trainers kunnen

niet wachten om de volgende competitie weer met jullie te gaan knallen!

tÌn
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Nieuws van de sponsorcommissie
Het afgelopen jaar is er op het terrein van sponsoring binnen onze vereniging veel gebeurd. Zoals

wellicht bekend zijn de contracten met onze hoofdsponsors verlengd. Transportbedrijf van der

Meijden en Café Cafetaria De Alm zullen de komende drie jaren weer op de nieuwe tenues van de A-

selectie prijken. Ook Venturion B.V., investeringsbedrijf van Pieter den Bok en Gert Ambachtsheer,

zet haar sponsoring de komende jaren voort. Uiteraard zijn we blij met zulke trouwe sponsors want

zonder hun steun zou het als vereniging veel moeilijker worden om alles draaiend te houden.

Blij zijn we ook met het feit dat Sjaak en Fabian van Noorloos met hun bedrijf Van Noorloos

Cascobouw 8.V., de sponsoring van het scorebord van Univé heeft overgenomen. Met fraai

vormgegeven borden is Van Noorloos echt een blikvanger op het hoofdveld geworden en heeft

daarmee de bestaande sponsoring aanzienlijk uitgebreid. Nieuwe sponsors zijn verder ook

Kabelservice Altena, TRC Raamsdonksveer en, via Henri Colijn, DSV (een grote logistieke

dienstverlener uit Venlo). We mochten ook enkele nieuwe leden van de club 100 verwelkomen, al

hopen we dat nog een aantal mensen bereid zullen zijn om tot deze club toe te treden.

Uiteraard waren er ook, om verschillende redenen, enkele opzeggingen zoals v.Schuppen, Univé en

IHC Merwede. Deze bedrijven willen we graag dankzeggen voor de steun welke we gedurende een

aantal jaren van hen mochten ontvangen.

Ook onze kledingleverancier Rolisport is na een zeer langdurige relatie wegens bedrijfsbeëindiging

gestopt. Ook Mari Venderbos vanaf deze plaats nogmaals dank voor de prettige samenwerking. Na

een uitgebreide selectieprocedure is Klupp Sportswear bv uit Barendrecht de nieuwe

kledingleverancier geworden. Bovendien is Klupp een samenwerking aangegaan met Jakko Sport dat

enkele maanden geleden een nieuwe winkel heeft geopend in de Nieuwe Es in Sleeuwijk. D¡t

betekend voor onze club dat wij bestellingen rechtstreeks bij Klupp plaatsen en geleverd krijgen. Met

betrekking tot onze leden speelt Jakko Sport echter ook een belangrijke rol. Voor onze leden is Jakko

Sport het aangewezen adres waar men eigen kleding van het merk Klupp met Almkerk logo kan

kopen.

Jakko Sport is een uitgebreid gesorteerde sportzaak dat daarnaast ook het juiste adres is voor andere

sportkleding en bijvoorbeeld ook voor voetbalschoenen. We bevelen daarom Jakko Sport, die ook

sponsor geworden is van onze vereniging, van harte bij u aan.

Zoals uit het voorgaande blijkt zit de sponsorcommissie, ook al wordt daar niet altijd ruchtbaarheid

aangegeven, bepaald niet stil. Wel hebben we dit jaar personele problemen gekend.

Nadat eerst Nico Kostense (penningmeester geworden) en Laurens van Wijk (lid TC geworden)

stopten is tot ons verdriet ook Bram van Es (verblijft nu in Altenahove) door ernstige ziekte

weggevallen. Daar kwam ook het bedanken van Arjan Burghout bij die de werkzaamheden niet

langer kon combineren met zijn functie bij zijn werkgever Univé in deze streek.
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v. v.
Het voorgaande betekende een forse aderlating (wat heet er was nauwelijks bloed meer over).
Gelukkig zijn Hannie Vink en Jan van Drunen die als secretaresse en penningmeester ervoor zorgen
dat de sponsorcommissie in operationele zin goed blijft functioneren. Ook Erwin Wannet levert
commercieel een prima bijdrage. Desalniettemin is er grote behoefte aan versterking, vooral op
commercieelgebied.

Het verheugt ons daarom bijzonder dat we twee nieuwe leden met ingang van het nieuwe jaar
welkom mogen heten. De nieuwe leden zijn Arie Schaap en Henri Colijn. Arie heeft als bijzonder
aandachtsgebied de jeugd en was als zodanig ook al actief, maar is ook bereid om zijn activiteiten uit
te breiden naar de vereniging als geheel. Henri is ook al zeer actief binnen onze vereniging als trainer
van twee pupíllenploegen maar is toch, ondanks een drukke baan, bereid om tot onze commissie toe
te treden. Ondanks deze belangrijke uitbreiding is er overigens nog steeds behoefte aan een of twee
nieuwe leden, dus als u belangstelling heeft neemt u dan graag contact op met ondergetekende.

ln algemene zin zou ik tenslotte alle leden en sympathisanten, alsmede ouders van jeugdleden op
willen roepen om contacten aan te dragen bij onze commissie die open staan voor sponsoring bij
onze vereniging, in welke vorm dan ook. Wellicht dat bij uw werkgever, familie of vriendenkring er
mensen zijn die onze club willen sponsoren uit commerciële overwegingen of gewoon om de

vereniging te steunen. Wij zijn blij met elke lead die u ons aanreikt.

Rest mij om u allen, mede namens de overige commissieleden, een fijne kerst en een goede
jaarwisseling toe te wensen.

Namens de sponsorde

Cees Ambachtsheer

(te1.06s3326418)

ceesambachtsheer(ô hotmail.nl
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Terreinen
Het onderzoeksbureau SGS (iov VACO-bedrijfsorganisatie voor banden-en wielenbranche) heeft van

ons kunstgrasveld ook monsters genomen en het resultaat wordt ons later meegedeeld.

Er zijn inmiddels wel resultaten bekend van de eerste 50 velden. Daaruit blijkt, dat het

rubbergranulaat (infill) van deze velden ruim voldoet aan de geldende Europese wetgeving. Het

rubber wordt onderzocht op PAKs. Paks zijn schadelijke chemische verbindingen die kunnen ontstaan

bij bijvoorbeeld barbecueën en verbrandingsprocessen. Ze ontstaan ook in lage concentraties bij de

productie van sommige grondstoffen voor autobanden. Overigens zitten de PAKs natuurkundig

gezien "gevangen" in de matrix van het autobandenrubber. Zij kunnen hieruit niet zomaar weglekken

of opgenomen worden via bijvoorbeeld huidcontact.

Al deze zaken staan nog steeds ter discussie, want het blijkt nu uit een analyse van de NOS, dat de

zwarte korrels (infill) van versnipperde autobanden bij verschillende onderzochte clubs hogere

concentraties bevatte n.

Het is niet bewezen of het schadelijk is te voetballen op deze velden met de hoge concentraties

schadelijke stoffen, ook doordat deugdelijke onderzoeken ontbreken. Het landelijke onderzoek door

het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) is nog steeds niet afgerond en zodoende

nog steeds geen duidelijkheid over de gezondheidsrisico's. Dus nog maar even afwachten wat voor

resultaat het landelijk onderzoek oplevert. De verwachting is dat het onderzoek voor Kerst is

afgerond.

Wordt vervolgd
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Van de voorzitter

Met de jaarlijkse ledenvergadering achter de rug gaan we het nieuwe jaar in. tn dit clubblad kunnen
jullie lezen dat het financieel allemaal niet meevalt. Vooral de tegenvallende kantine inkomsten en
aflossing van de nieuwe kleedkamers drukken zwaar op de cijfers. Het is voor de korte termijn geen
dreiging, maar voor de langere termijn wel iets om zorgen over te maken.

Vorige maand is er in een redelijk klein comité een gespreksavond geweest over de toekomst van
onze vereniging. Hoe zien we de V.V. Almkerk op dit moment, welke kansen en bedreigingen zijn er
voor de toekomst. Almkerk bevindt zich in een krimpgebied wat betreft inwonersaantal, de scholen
hebben te kampen met een lager aantal leerlingen. Dat is niet goed voor een sportvereniging en
moet als een serieuze bedreiging gezien worden. Hoe gaan we hiermee om? ls een verder gaande
samenwerking met Altena een optie om gezond te blijven? Op l januariz}tg zullen Werkendam,
Aalburg en Woudrichem fuseren, wat betekent dit voor de sportverenigingen in deze nieuwe
gemeente? Grotere sportverenigingen hebben een grotere kans om een invloedrijke rolte spelen
dan wanneer je klein bent. Volgens de richtlijnen van de KNVB zou een sportvereniging minimaalT00
leden moeten hebben om financieelgezond te zijn, wij hebben ongeveer450 actieve leden, te klein
dus naar deze maatstaf. We gaan overigens meer van dit soort gespreksavonden houden de
komende tijd om erachter te komen hoe onze leden, jullie dus, hier over denken.

We zijn nog maar halverwege van het huidige seizoen en het trainerscarrousel draait alweer op volle
toeren, ook rond onze hoofdtrainer moesten al knopen doorgehakt worden. Wij, de TC en ikzelf,
hebben gesprekken gevoerd met de spelersraad, de leiders en verzorger over de samenwerking met
John Vink. We hebben onze eigen inzichten naast deze gegevens gelegd en de beslissing genomen
om geen contractverlenging aan te gaan. Het was een moeilijke beslissing, mede omdat ik nog geen

enkele hoofdtrainer heb meegemaakt die zich ook inzet voor de jeugd, het speler volgsysteem en
spelers onder de 23. Daarnaast is John heel duidelijk in de communicatie, wat vaak heel
verhelderend werkt. Het is jammer dat dit soort beslissingen al zo vroeg in het seizoen genomen
moeten worden. We spreken uit ervaring dat er in een half jaar veel kan veranderen en als er dan

maar een klein beetje twijfel is, is het beter om geen verlenging aan te gaan. lnmiddels stromen de

sollicitatiebrieven alweer binnen en gaan we daar de komende tijd mee aan de slag. Wij wensen John

veel succes met het vinden van een andere mooie club.

Tijdens de ledenvergadering hebben wij gesproken over het
vrijwilligerswerk, veelwerk rust op weinig schouders. We hebben een
filmpje laten zien die alle leden ook via een link hebben ontvangen.
Hierop is te zien hoe een vereniging zou kunnen functioneren wanneer
alle leden een bijdrage aan de vereniging zouden leveren. We willen dit
plan verder uitwerken waarbij alle actieve leden gevraagd wordt vijf uur per jaar aan vrijwilligerswerk
te willen bijdragen. Dit kan variëren van een wedstrijdje fluiten bij de jeugd, een bardienst draaien,

schilderwerk of te helpen bij de terreinploeg. We zijn het plan in de steigers aan het zetten en jullie

zullen hier spoedig meer over horen. Wij rekenen op jullie positieve bijdrage.

Rest m¡j nog om jullie goede kerstdagen en een gezond, sportief 201-7 toe te wensen.
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Oefen p rosra m ma seizoen 2OL6-2OL7

Er zijn een aantal vriendschappelijke wedstrijden vastgelegd, zowel voor de winterstop als voor de

voorbereiding voor seizoen 2OI7 /20f8.

Dat zijn voorlopig

07 -ot-20r7
10 - 01 -2017
t4-o1--2017
t7 -oL-20t7
2t-oL-20t7
08 - 08 -20L7
17 -08-2077

Dinsdag 27 december:

Woensdag 28 december:

Donderdag 29 december:

Vrijdag 30 december:

Almkerk 1 Poule A

Dinsdag 27 december

Donderdag 29 december

Maandag 2 januari

Donderdag 5 januari

Vrijdag 6 januari

Zaterdag 7 januarí

Almkerk VR1 Poule A

Donderdag 29 december

Almkerk 1

Nivo Sparta 1

Almkerk 2

Almkerk L

Almkerk 2

Almkerk 1

Nivo Sparta 2

Achilles Veen 1

Almkerk L

JSV Nieuwegein 2

Moerse Boys 1

Herovina 1

Nivo Sparta L

Almkerk 2

13.30 uur

20.00 uur

13.00 uur

20.00 uur

1-4.30 uur

20.00 uur

20.00 uur

Zaalvoetbal in de kerstvakantie

ln de Jager in Giessen wordt evenals vorig jaar het Groot Woudrichem toernooi gespeeld

Voor Almkerk doen daar de volgende teams aan mee:

JO11-1 JOLL-? JOLL-3 en MOLL-L (in totaal4 teams)

JO13-1- (in totaal2 teams)

JO15-L en MOL7-1 (in totaal 4 teams)

JOLT-1. JO17-2 en JO19-1 (in totaal 3 teams)

Voor de (mini) pupillen is het Verlaat gehuurd. van 09.00 tot 12.00 uur

Woensdag 28 december van 09.00 tot 12.00 uur.

Hier spelen de JO9-1, JO9-2, JO9-3, JO7-1 en JO7-2 (uur indeling via de leiders)

Proxsys Cup, zaaltoernooi in de Oosterbliek in Gorinchem.

Hieraan doen voor Almkerk mee:

Almkerk L, Almkerk VRL, Almkerk JOLT-1. en Almkerk JO13-1

Hieronder het programma, waarbij alleen de Almkerkse teams worden genoemd:

18.50 uur

20.10 uur

21.50 uur

21.30 uur

09.17 uur

09.49 uur

10.2L uur

11.09 uur

L1.41uur

Vuren 1- Almkerk 1

SVWL -Almkerk1

Schelluinen 1 -Almkerkl
kwartfinales

halve finales.

Finale

Almkerk VRL - Sleeuwijk VRI

SteDoCo VRL - Almkerk VRL

Herovina/Vuren VR1 - Almkerk VR1

Koz. Boys VR1 - Almkerk VRL

Almkerk VR1 - Peursum VRI-
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Donderdag 5 januari

Almkerk lOLT-f. Poule B

Woensdag 28 december

Vrijdag 6 januari

Zaterdag 7 januari

Almkerk J013-1 Poule D

Dinsdag 3 januari

Vrijdag 6 januari

Zaterdag 7 januari

20.10 uur Dames finale

12.30 uur

13.18 uur

L3.50 uur

14.38 uur

15.10 uur

20.00 uur

09.11 uur

09.37 uur

09.50 uur

L1.08 uur

1,'J,.47 uur

19.15 uur

Almkerk JO17-1,- Meerkerk JO17-I

Almkerk JO17-L- Unitas JO77-1,

Almkerk JOIT-7- Asperen JOLT-t

Peursum JOIT-1. - Almkerk JOIT-I
LRC JO17-1- Almkerk JOLT-7

Halve finales

Finale

Almkerk JO13-1- Sparta '30 JOL3-1

Woudrichem JO13-1 - Almkerk JO13-1

Asperen JO13-1- Almkerk JOL3-1

Almkerk JO13-1-- Leerdam Sport JO13-L

Koz. Boys JO13-1 - Almkerk JO13-1

Halve finales

Finale

Er zal in elk geval op de zaterdag dat de nieuwjaarsreceptie wordt gehouden weer een mixtoernooi
worden opgezet. Dat zal 7 ianuari om L3.00 uur zijn. Daarop volgend is om 16.00 uur de
nieuwjaa rsreceptie.

Deze zaterdag speelt ook ons 1" elftal om 13:30 thuis tegen Achilles Veen en zal het mixtoernooi op
een grasveld plaatsvinden. Slecht weer kan dus een spelbreker zijn.

Het mixtoernooi is voor alle mannen en vrouwen senioren, de JO77, JO19 jongens en de MOIT
meiden. Opgave uiterlijk 12.00 uur. Degenen die hieraan meedoen zelf broeken en kousen

meenemen. Voor shirts wordt gezorgd.

Arie Verwoerdt
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u¡tsegeven lboekies)

o17-1 iolT-2

verkocht

MO17-t

20

deels verkocht

20 23

retour EeEeven

16 15

niets laten horen

13 T4 15

ciifers vertaald in seld

13

13

verkocht

3 14 10 9

deels verkocht

z 2 0

0

5

€00
€ 210,00 € 210,00

13

€90,00 € 420 00 € 2¡t0,00 € 300,00

€0,00

1

niets laten horen € 210,OO

96 {deels)verkocht 4

1

15 61 5,0

16

Niet genoemd zijn de aantallen van de niet spelende leden, rustende leden. Die hebben TotaalT6%

van de toegezonden boekjes verkocht. Dit is door geen van de b.g. teams geëvenaard !ll
Als je weet dat de mensen die bijna 10 boekjes hebben verkocht een drukke fulltimebaan hebben en

daarnaast ook nog actief vele uren per week voor de voetbal bezig zijn kan ik me slecht voostellen

dat "geen tijd" een goede reden is. Voor mijn gevoel is het puur gemakzucht of bijna een

principekwestie. We hebben eerder aangegeven, als je om wat voor reden dan ook geen loten wil

verkopen, wees dan zo duidelijk en geef dat door. Deze vorm van actiegeld binnen halen blijft een

belangrijke voor de vereniging. leder krijgt volgend seizoen weer een herkansing waar we weer op

jullie rekenen.

Toch ook een hele dikke pluim voor de joIT-L en ook een pluim voor alle teams die tenminste boven

de 60 procent hebben gescoord. Laten we met z'n allen hopen dat alle andere teams volgend jaar

een vergelijkbare score halen. Laten we allen met goede voornemens het nieuwe jaar in gaan.

Mogelijk, met meer onderling overleg komt er meer begrip voor ieders mogelijkheden en situaties.

Wie weet is de opbrengst volgend seizoen dan wat beter.

0

€ 390,00

7

5

€ 20,00

0

€ 390,00

€ 150,00

2

7

€ 17,00

€ ,00

€o0

65

0

15

1

€o0

54

0

I

I

€¡10,00

0

€00

€ ,o0

0

J01ÿ1

B

€ 20,00

€00

€ 240,tx)

2

3

C

€ 0,o0

2

€ ,00

€ 240,00

o

€ 300,00

10

I

€0,o0

0

€ 390,ü]

€o0

1

€ 90,00

3

€ 14,00

1

€ 420,00

€ 240,00

67

0

Verlotins en draaifeest 2016
Het wordt voortdurend aangegeven dat we, om de vereniging enigszins gezond te houden, wat extra

inkomsten nodig hebben. Aljaren staat door voor de grote verloting en draaifeest op het

programma. Niet ieders favoriet, maar onontbeerlijk. Bij een vereniging, de naam zegt het al, wordt

van alle leden verwacht dat ze mee doen met dergelijke act¡viteiten om op die manier, ook weer

voor alle leden, de kosten zo laag mogelijk te houden. Wij hebben daarvoor aan alle leden boven een

bepaalde leeftijd L boekje toegestuurd met vijftien loten. Tot aan vorig jaar stuurden we aan de

seniorleden en rustende leden 2 boekjes van ieder 10 loten, jongere leden kragen dan 1 boekje met

10 loten. Als ieder dat ene toegestuurde boekje nou had verkocht dan was de netto-opbrengst rond

de 7500 euro netto geweest. Helaas vonden een aantal leden dat ze niet moesten meedoen,

sommige vonden het zelfs te veel moeite om de loten zelfs maar terug te geven. Het kwam er dit jaar

eigenlijk op neer dat we netto met de verloting ongeveer 4l-00 euro hebben opgehaald. Een pluim

voor degenen die wel loten hebben gekocht/verkocht. De anderen moeten maar een nadenken

waarom zij vinden dat ze niets hoeven te doen en andere voor hen de kolen uit het vuur laten halen.

Hieronder een overzicht van de verkopen per team waarbij opvalt dat enkele teams toch wel erg

onder hunnen kunnen hun best hebben gedaan.

5

€ 270,00

€ 90,00 € lstl,oo

23 7t 60 54

7

€ 0,00

0

€

1

5

€400

€ 390,00

€ 210,00

€0,00

€ ü0,o0
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Restaurant
Party centrum

Voor uw bruiloft, receptie,
bedrij fsfeest, vergadering of
feestavond.

Catering
Inclusie f verhuur p arly
benodigdheden.

Cafetaria

-+\
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Brugdam 5 ,4286 AX Almkerk, 0183-401353
www.wapenvanemmickhoven .nl

Electro World Veen, de electrorrica-
beleving van uw regio!
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Spelleties en activiteitenkalender

Zoek de volgende woorden:
activiteit, afgelast, bestuur, borrel, champagne, competitie, donkere, gladheid, gluhwein, hagel,

kaars, kerstboom, kerstman, klaverjassen, langlauf, nieuwjaarsdag, oliebol, oven, pekelen, proost,
rendier, rotje, schaatsen, scheidsrechter, sneeuwketting, spalk, verlichting, vuurwerk, walmkerk,

winterband, wintersport, zandstrooien, zevenklapper.

Sudoku

Het gebruikelijke. Bij de woordzoeker vormen de overgebleven letters een gezegde de 2x @ nodig
maar doen verder niet mee in het verhaal. Bij de Sudoku en de onderstaande woordpuzzel vormt,

wat in de grijze balk moet komen, de oplossing.

Oplossing sturen naar a.verwoerdt@kpnplanet.nl of
afgeven aan Adriaan Verwoerdt. ln beide gevallen

uiterlijk eind januari 2OI7 . De winnaar van de vorige
puzzel is geworden, na loting, Gerard Roubos. Gerard

is de winnaar van de tien consumptiebonnen. Veel

puzzelplezier toegewenst bij de kerstboom.

W Almkerk woordzoeker

GEPBBRZENGAPMAHCE
KAROKLAVERJASSEND
GAORWINTERSPORTNO
AKOREZDNNIPEKELEN
DSSENESTAAHCSPALK
SNTLSVTGLUHWEINOE
RETHCERSDIEHCSEAR
AEGTENOEIFIWHTJFE
AUVIKKOVENTIAKTGK
..]WVERLTCHTTNGEOEF
WKATEAEBDOTTERRLU
UEL]WPNEALEELSEAA
ETMVRPESLIPRTTNSL
ITKTUEETGEMBNMDTG
NIETURHUABOAAAISNoNRCVTrucocNoNEoA
RGKAARSRMLDDEERLL

1 3

3 6

5 1 6 4 7

1 I 7 I
2 7 6

I 2 5

3 I 1

B 3 5 I 7 2

4
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Woordpuzzel

Activiteitenkalender
. zaterdag 24 dec
. Vrijdag 6 jan

. zaterdag 7 jan2OIT

. zaterdag 7 jan2OLT

. maandag9 jan2017

. maandag23 jan2077

. zaterdag 28 jan2077

' vrijdag tOfeb2OtT
. maandag 13 feb 2Ot7
. zaterdag t8feb2Ot7
. Maandag2T leb

' Vrijdag 3 mrt

' vrijdag 3L mrt
. zaterdag LaprZOLT
. maandag 10 apr
. maandag24 apr
. vrijdag 12 mei
. zaterdag L3 mei2OIT

1 . Komt wel eens uit de hoge hoed

2. Weerklank

3. Trekt de arreslee en heeft een rode neus

4. Proost

5. Hoofdstad van Albanie

6. Muziekkorps

7. Watervogel

B. Verdikte huid

L ltaliaans eiland

10. Gereedschap

09:00 - 16:00 uur FIFA toernooi

20:00 Klaverjassen

15:00 - 1-7:00 Nieuwjaarsreceptie

13:30 Almkerk L - Achilles Veen l-

19:00 EHBO

19:00 EHBO

17:00 - 22:00 Carnaval

20:00 Klaverjassen

19:00 EHBO

L7:O0 - 23:00 Playbackshow

19:00 EHBO

20:00 Klaverjassen

20:00 Klaverjassen

t7:OO - 22:00 Supportersmatinee

19:00 EHBO

19:00 EHBO

20:00 Klaverjassen

L6:00 - 23:00 Eindfeest

-vS
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Uoorstraat
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Robobank Altena. Sponsor von 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.

rabobank.nl/altena

Samen de
vereniging
supporten.

Een aondeel in elkoar Rabobank


