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Informatie vereniging 
Samenstelling Bestuur 
Voorzitter Ron van het Hof 
2e voorzitter Gerrit van Drunen 0183-409266 06-22496760 
Voorzitter bijz. diensten Gerbe Manschot 
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 
Resultaten lopende seizoen 2017-2018 
Senioren heren 
We zijn tijdens dit schrijven beland bij begin april. De competitie van de meeste teams loopt nog tot 
begin juni dus we geven nog even in het kort per team de stand van zaken  
Almkerk 1 staat nog steeds bovenaan maar is qua punten al ingehaald door Nivo Sparta. We hebben 
nog wel een wedstrijd minder maar die moet eerst nog wel gewonnen worden. Dus het zal hier 
spannend blijven.  

Het 2e, sterk verjongd, doet het desondanks goed in de reserve 1e klasse. We staan op een 7e plaats 
met 24 punten maar de nummer 12 heeft maar 4 punten minder, dus hier blijft het ook oppassen 
geblazen en zullen er nog enkele wedstrijden gewonnen dienen te worden om echt veilig te staan. 
Maar we hebben nu nog 8 wedstrijden te gaan dus ook hier blijft het spannend. 
Het 3e staat nu 6e maar daar zitten de nummer 3 t/m. 8 ook dicht bij elkaar dus daar is ook nog alles 
mogelijk. De nummers 1 en 2 hebben al een behoorlijke voorsprong dus die zijn moeilijk meer in te 
halen. 

Het 4e staat op een mooie 4e plaats maar die zitten in een poule van 10. Ze hebben nog wel een 
wedstrijd minder dan de nummers 5 en 6 dus het verschil met de ondersten kan nog groter worden. 
Naar boven kijken levert een gat op van 8 punten, dus wordt ook moeilijk in te halen. 
Ook het 5e staat nu op een 4e plaats maar daar zitten de nummers 4 t/m. 7 ook dicht bij elkaar dus 
daar blijft het ook spannend. 

Spelers bezettingen lopend seizoen. 
Het invullen van de senioren teams gaat op een enkele zaterdag na zonder veel problemen. Zoals 
bekend zijn we weer met een senioren team minder gestart en zouden we geen problemen meer 
moeten hebben om de teams voldoende te bemannen. Er is 1 krappe zaterdag geweest, toen waren 
op woensdag de lagere elftallen al afgelast en hadden we donderdags toch problemen om het 2e aan 
te vullen. Er was weinig bereidheid om bij het 2e aan te sluiten. Gelukkig werd dat op zaterdag ook 
afgelast. Hier is intussen over gesproken. Vorig jaar werd nogal veelvuldig van de JO19 gebruik 
gemaakt maar daar kan dit jaar ook niet zo gemakkelijk uit geput worden. We zullen in geval van 
nood, en dat zal sporadisch zijn, toch gebruik moeten maken van spelers uit hoofdzakelijk 3 en 4 als 
er nogmaals bij 2 een te krappe bezetting is. Graag hier aan meewerken, het zal om niet meer dan 1 
wedstrijd gaan als je een keer gevraagd wordt. 

Het inzetten van spelers van de JO17 (B1) bij de senioren 
Het is nog steeds niet de bedoeling dat er spelers bij het 2e  invallen van 
de JO17.  

Senioren dames. 
Onze VR1 spelen 4e klasse en staan momenteel 8e. Zoals het er nu uitziet 
zal het geen probleem worden om zich te handhaven in de 4e klasse 
maar de bovenste 3 zijn wel ver uit zicht. Het verschil met de nummer 3 
is 10 punten dus om daar aan te sluiten is een moeilijk verhaal.
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Onze VR2 staan jammerlijk onderaan maar zitten op 2 teams na in een competitie met allemaal VR1 
teams. Verder zijn ze pas dit seizoen met een boel nieuwe vrouwen gaan spelen dus is het niet zo 
verwonderlijk dat je dan veel verliest. Proberen om ondanks de vele nederlagen toch plezier in het 
spelletje te houden.  

De jeugd 
De JO13-1 en 2 zijn gemengde teams met Altena. De JO13-1 speelt in Nieuwendijk en de JO13-2 
speelt in Amkerk. De MO15-1, de MO13-1 en de MO11-1 zijn ook combinatie teams met Altena. De 
MO15 en de MO13 spelen in Almkerk en de MO11 speelt in Nieuwendijk. 

Jongens 
De JO19-1 zitten in de voorjaars competitie en hebben nu nog maar 2 wedstrijden gespeeld. Deze 
hebben ze wel alle twee gewonnen dus staan voorlopig 2e. Geldt ook voor de JO17-1 en 2, hebben er 
nu 3 gespeeld en staan respectievelijk 7e en 6e. Een korte opsomming van de overige jongens. 
JO15-1,  2 gespeeld,  10e plaats,  0 punten. 
JO13-1,  2 gespeeld ,  6e plaats,  4 punten. 
JO13-2,  2 gespeeld,   8e plaats,  3 punten 
JO11-1,  3 gespeeld ,  4e plaats,  6 punten 
JO11-2,  4 gespeeld,   1e plaats,  9 punten (vasthouden jongens !). 
JO10-1,  2 gespeeld,   4e plaats,  4 punten 
Van de overige pupillen worden geen standen bij gehouden 

Meisjes 
Onze MO17-1 moet het tot op heden nog zonder punten stellen. Kom op meiden, van die laatste 
plaats en van die akelige 0 af zien te komen.  
De MO15-1 staan 6e uit 2 wedstrijden en hebben 4 punten. 
De MO13-1 staan 5e uit 1 wedstrijd en hebben 3 punten. 
Tenslotte de MO11-1, staan 9e uit 3 wedstrijden en hebben 1 punt. 

Dit is een moment opname, bij het uitkomen van dit blad kan het allemaal al weer anders zijn. 

Indeling trainingsvelden en doordeweekse wedstrijden.  
Er wordt in principe nog getraind volgens het trainingsschema. Echter waarschijnlijk zal voor het 
einde van de competitie al snel het trainingsveld uit gebruik worden genomen. Dit zal dan 
doorgezaaid worden en dan mag er voor een bepaalde tijd niemand op. Tegen die tijd zal er geen 
kunstlicht meer nodig zijn en kan er nog buiten ons kunstgras veld ook op het C en D veld getraind 
worden. We zullen tijdig aangeven als er voor trainingen uit geweken moet gaan worden naar het C 
en eventueel D veld. Niet uit eigen beweging naar andere velden uit gaan wijken. Waar getraind kan 
worden zal in overleg met de mensen van de terrein onderhoudsploeg gecommuniceerd worden en 
dat wordt aan de trainers door middel van een gewijzigd trainingsschema medegedeeld. Zie ook 
verderop onder :  “Verplaatsen GSM antenne mast / gebruik grasvelden”. 

Noar Vurre 40e jaargang nr. 1, april 2018 



Het voetballen buiten verenigingsverband op het kunstgras. 
Het blijft een moeilijk iets, je jongens uit de doelgebieden van het A veld sturen als er geen 

voetballen of 
trainingen zijn. Er 
wordt door 
verschillende ouders 
terecht geroepen waar 
zijn jullie nu mee bezig. 
We zijn toch een 
voetbal vereniging ? 
Laat die kinderen toch 
lekker voetballen. Het 
is net als met het 
roken in de kantine, 
het bier drinken langs 
de lijn, dat wordt niet 

door het bestuur bepaald, dat komt van hogeraf dat het niet mag. Ook daar hebben we 2 jaar politie 
agent moeten spelen voor het gewoongoed werd. Daar hoeven we gelukkig niet meer achteraan, dat 
is geaccepteerd. Zo ook het spelen buiten voetballen en trainingen op het kunstgras. Wij hebben dat 
zelf niet verzonnen. Er liggen adviezen van de kunstgras leveranciers. Juist de doelgebieden hebben 
duidelijk meer te lijden dan de rest van het veld. Tijdens de wedstrijden spelen zich daar de meeste 
duels af. Bij traningen is dat al niet anders. Je kunt het al goed zien, het veld ziet er in de 
doelgebieden duidelijk slechter uit dan middenop. Vandaar het advies om er buiten wedstrijden geen 
gebruik van te maken. Het is in het begin toegestaan geweest om op de middenstrook met kleine 
doelen dwars over te spelen. Alle jongens en meisjes weten het, de ouders weten het. En waar lopen 
ze te voetballen, juist, uitsluitend in de doelgebieden. De aangewezen gebieden waar het zou mogen 
worden niet gebruikt, ze trekken toch telkens weer opnieuw de doelgebieden in. De enige manier om 
dat te voorkomen is op het gehele veld geen toegang meer geven.  Er is ook geen enkele ouder die 
zijn kinderen hierop aanspreekt. Nee, er wordt juist gezegd je mag daar voetballen. Als we het 
toestaan dan lopen er de hele week jongens te voetballen, ook van buiten Almkerk, die hier niet eens 
lid zijn.  
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Daarom moeten we 1 lijn trekken, niet op het kunstgras veld. Daarom zijn er spandoeken 
op gehangen in de hoop dat de jeugd het leest en er zich van bewust raakt. De kosten van alleen de 
doelgebieden te vervangen zijn schrikbarend hoog. Het is niet zo dat de kinderen niet mogen 
voetballen, graag zelfs. Ook doordeweek wordt de mogelijkheid geboden om een balletje te trappen 
maar dan wel op gras. We zijn bezig om licht aan te leggen dat er in de wintermaanden tussen de 
kantine en de Doornse weg ook in het donker gevoetbald kan worden, dat het speeltuintje verlicht is. 
Momenteel wordt er toch op zaterdag weer gebruik gemaakt van het kunstgrasveld door de 
kinderen. Daarbij moet gezegd worden dat ze zich netjes op de middenstrook ophouden. Als dat zo 
blijft zouden we wat door de vingers kunnen zien, alleen op de zaterdag en met behulp van de 
ouders. Kijk een keer naar buiten en roep ze uit de doelgebieden als ze daar lopen. Kleine moeite. 
Dan kunnen we het gedogen, alleen op de zaterdag middag, met jullie hulp. Blijkt het niet te werken 
dan toch maar alleen op het gras. Maar voorlopig maar even gedogen, op de middenstrook. Het zal 
toch een keer lukken, net als het roken in de kantine, en het bier drinken langs de lijn. Dat is 
uiteindelijk ook gelukt. Alleen jammer dat er maar een stuk of 4 “politie agenten” lopen. Als de 
ouders er nu ook eens op toe zien en af en toe eens roepen als het nodig is ?  Straks wordt het weer 
vakantie, nog een maand of 2. Mogen we dan ook op jullie medewerking rekenen? Je hoeft niet 
perse in het bestuur te 
zitten om de jongens te 
corrigeren, we moeten 
met zijn allen dit mooie 
complex in orde houden. 
Dus zie je van de zomer 
jongens door de week op 
het A veld voetballen, 
stuur ze dan naar het 
gras. Wijs ze op de 
teksten aan de 
ballenvanger.  Bedankt 
alvast.  

Verplaatsen GSM antenne mast / gebruik grasvelden 
De GSM antenne mast is geplaatst. De sporen van de rijplaten zijn nog duidelijk zichtbaar. Henk 
Mijdam is druk in de weer met allerlei instanties om dit weer in orde te krijgen. Er zal een strook 
opnieuw ingezaaid moeten worden. Het B veld zal dan ook doorgezaaid worden. Maar er moeten 
nog een aantal elementen bij gehangen worden. Moet er weer een kraan en transport over het veld 
plaatsvinden. Er moet dus door Henk en de terrein ploeg een goede planning voor het onderhoud 
gemaakt worden.. Er moet rekening gehouden worden dat er velden in een bepaalde volgorden uit 
gebruik gaan voor onderhoud. Zie ook onder : “Indeling trainingsvelden en doordeweekse 
wedstrijden”. 
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Over het hek klimmen. 
Ook dit is een herhaling. Het gebeurt nog steeds maar gelukkig in veel mindere mate. 
Hieronder nogmaals het vorige bericht : 

“We hebben een mooie ingang, maak daar gebruik van. Al vele tientallen malen is er steeds tegen 
dezelfde groep jongens gezegd niet hun fietsen te stallen bij de 2 hekken die geen normale ingang 
zijn. Hier wordt massaal overheen geklommen. Deze gaan daar op den duur van scheef staan. Deze 
zijn met veel vrijwilligers werk neergezet en dat willen we graag op een nette manier in stand houden. 
De jongens mogen op het gras trainingsveld (B-veld) ballen maar moeten wel gewoon van de normale 
ingang gebruik maken”.  
Ook tijdens trainingsavonden wordt nog weleens deze “korte route” naar het trainingsveld genomen. 
De trainers dienen betreffende leden hierop aan te spreken en alsnog de normale ingang te laten 
nemen. 

Nieuwe wijze gebruik pasjes en invullen Sportlink begin dit lopende  seizoen. 
Vanaf het nieuwe seizoen zijn de plastic spelers passen vervallen. De passen controle gaat nu met de 
smart phone met de wedstrijdzaken app. Iedereen heeft dat vrij snel opgepakt en het systeem heeft 
tot nog toe nagenoeg geen storing opgeleverd. Op elkaar wachten bij de PC om de wedstrijden vast 
te leggen hoeft ook niet meer, alles gaat via de smart phone. Mochten er zich problemen voordoen, 
loop dan even naar boven, naar de bestuurskamer, daar kan het dienstdoend bestuurslid helpen. Die 
zijn allen in het bezit van de wedstrijdzaken app en hebben daar de bevoegdheid als 
wedstrijdsecretaris. Die kunnen dan nog spelers wissen of toevoegen en ook helpen met het 
vastleggen van de wedstrijd als de clubscheidsrechter problemen heeft met zijn smart phone of als 
hij niet in het bezit is van een smart phone. Binnenkort krijgen alle leiders en trainer een 
leiders/trainers handleiding. Die was er al sinds 2006 maar is nu met de digitalisering geheel 
aangepast. 

Mixtournooi nieuwe opzet 
Vorig jaar een groot succes. Ook dit jaar gaan we dit weer op dezelfde voet opzetten. Het worden 7- 
tallen, we gaan op een half veld spelen en elk team hoort te bestaan uit 2 vrouwelijke speelsters. 
Verder zullen we met wat randgebeuren b.v. BBQ, visbakken en andere activiteiten proberen hier 
weer een zeer gezellige dag van te maken. Vorig jaar maar liefst 24 teams. Met de programmering 
kunnen we maximaal 28 teams inschrijven. Familie teams, kroegen teams, andere verenigingen, 
straten teams, noem maar op. Geef je tijdig op, dat kan t/m. 22 juni. Houd de berichtgeving hierover 
in de gaten. 

Arie Verwoerdt 

Noar Vurre 40e jaargang nr. 1, april 2018 



Speciaalbakkerij

Van der
i

1\lAAl(T HET l/ERSCHIL ' .!ì:tt:'

wwttr.varìdergrijn.nl

Altena's Laantje'lb, Almkerk
TCl. O183405337 - info@vandêwätcrbrandbevêil¡g¡ng.nl - wyvw.vandewaterbrandbcvG¡l¡g¡ng.nl

kiwa
gecertificeerd

ffi
¡m¡0ma0u0sBEru¡

kr"iÍ*.,

GLORIA

BRANDBEVEITIGING

BRAT,IÐB LUSAPPARATU U B

RIANNE KOLF IKERKSTRAAT 414286 BB ATMKERK ITELEFOON O1B3 - 401932

FM Drrnlw



Schoenmode De Rooij
Wilhelminastraat 5

4271 AT DUSSEN
tel. 0416-391282

NOTt'LEERBT'R.EAUr
ProvincialewegZuid 5

4286 LJ Almkerk

06 - t644544t

VINK ADMINISTRATIEVE DIENSTEN EN VERSTAGTEGGING

So/ul/¡'u"- &/rzr'i{ u ø {. Maarten Bouman
0416 35 22 97
06 51 77 96 9l

Schilderwerken

06 21 63 48 30



Almkerk 2, op- en rondom het veld 
Algemeen 
Inmiddels is het alweer enige tijd geleden dat jullie iets hebben gehoord van het 2e elftal. In de 
tussentijd zijn er wisselende resultaten geboekt tegen onze tegenstanders. Het hoogtepunt in deze 
tijd was op 16 december (wie herinnert zich het niet) toen we, door middel van ‘het doelpunt van het 
jaar’, met 1-0 wisten te winnen van koploper WNC. Voor wie er niet bij was en toch wil weten hoe dit 
er uit zag zal ik u verwijzen naar het wedstrijdverslag (op de website) waarin Peter van Dalen dit 
uitvoerig omschreven heeft. Qua ranglijst en teamprestaties kunnen we gerust stellen dat we een 
echte middenmoter zijn. We kunnen winnen van iedereen maar ook verliezen van iedereen. Er is dus 
genoeg vooruitgang te boeken maar toch kunnen we tevreden zijn met hetgeen waar we op dit 
moment staan. Als je bedenkt dat we sinds dit seizoen een nieuwe staf hebben en de gemiddelde 
leeftijd van de spelersgroep van ±30 naar ongeveer 23 is gegaan kunnen we gerust zeggen dat er nog 
voldoende potentie in deze groep zit. 

Selectie 
In de tussentijd hebben we helaas ook te kampen gehad met langdurige blessures van onder andere 
Arie, Dennis, Gijs, Jeroen, Milan, Niels, Pieter en Rick. Gelukkig zijn deze jongens weer volop in 
training (Arie op zijn manier😉😉) en kunnen we nagenoeg op volle sterkte verder. Janno Swart heeft 
het dit seizoen het zwaarst te voorduren, hij is inmiddels geopereerd aan zijn meniscus en is op de 
goede weg terug. Gelukkig hebben we In deze periode een beroep kunnen doen op veel jeugdspelers 
van JO19 en JO17.  

KiKa! 
Sinds het seizoen 2016/2017 spelen we met het 
logo van KiKa op onze shirts. Als dank hiervoor 
wilden wij iets terug doen en vanzelfsprekend 
doen we dit voor deze stichting. Het voortouw 
hierin is genomen door Arjen, Dennis en Ramon. 
Er werd een feestavond georganiseerd waarin 
veel gesponsorde prijzen te winnen waren. Het 
eindbedrag was uiteindelijk €2192,46! Voor 
iedereen die, op wat voor manier dan ook, zijn 
steentje heeft bijgedragen; klasse! 

Wij gaan ons best doen om de competitie zo goed mogelijk af te sluiten en hopen op jullie support 
langs de lijnen! 

Namens Almkerk 2, 
Corné Kant 
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Playbackshow 2018 
Ook dit seizoen is op 24 maart weer de jaarlijkse Playback show gehouden. 
Er is gestart met de jeugd. Er deden dit jaar helaas maar 3 jeugd teams mee, de J-O11, de M-O13 en 
de JO9-2.die ook in deze volgorde optraden. De jury, bestaande uit Karen van Olst, Edwin de Leeuw 
en Max Pellikaan, kende terecht de eerste prijs toe aan de J-O11. Maar er waren 3 prijzen dus de 
andere 2 teams hadden ook prijs deze avond. Na de prijsuitreiking van de jeugd teams was het de 
beurt aan de senioren. Met het eerste elftal die zich hadden opgesplitst kwamen we op 10 acts, een 
avond vullend programma dus. De optredens werden door de volgende teams in de hieronder 
gegeven volgorde op de planken gebracht: 

Almkerk 1 middenveld 
Almkerk 2 
Almkerk 1 leiding 
Almkerk VR2 
Almkerk 1 verdediging 
Almkerk VR1 
Almkerk 3 
Almkerk 4 
Bestuur 
Almkerk 1 aanval 

De deelnemers hadden het de jury goed moeilijk gemaakt want met name de eerste 3 lagen dicht bij 
elkaar. Eerste is geworden voor de 3e keer op rij onze VR1, 2e Almkerk 1 verdediging onder leiding 
van Erwin Verbruggen en een derde plaats voor onze VR2. Al met al weer een geslaagde avond.. 
Meer foto’s op de site van vv Almkerk. 
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Nieuwe Voorzitter vv Almkerk 
Na het ongeval van onze voorzitter Gerbe Manschot heeft Gerrit van Drunen weer tijdelijk het 
voorzitterschap waargenomen. Gerrit had daarbij duidelijk aangegeven dat het tijdelijk was. In eerste 
instantie afhankelijk van het herstel van Gerbe. Later in afwachting van het vinden van een mogelijke 
nieuwe kandidaat, De kandidaat werd gevonden in de persoon van Ron van het Hof. Ron was al 
regelmatig aanwezig op het terrein van vv Almkerk, ook al om naar zoon Gijs te komen kijken. Omdat 
we bij de ledenvergadering altijd mandaat vragen om tussentijds bestuursleden te benoemen 
hadden we nu als bestuur de gelegenheid om tussentijds Ron als voorzitter te kiezen hetgeen tijdens 
de laatste bestuursvergadering door de aanwezige bestuursleden unaniem is gebeurd. Hieronder 
stelt Ron zich in het kort voor aan de leden van vv Almkerk. 

Hoe heet ie?   Ron 
Voluit?   Ronald van het Hof 
Waar is ie geboren? Oosterbeek 
Gewoond:  Doorwerth, Oosterbeek, Heteren, Köln, Almkerk 
Vader/moeder?  Geweldige, hardwerkende ouders. Altijd wat te doen in de 

bakkerij van Opa/Oma en de SRV-wagen (vader) en SRV-
winkel (moeder) 

Jeugd Buiten spelen, soms domme dingen doen en veel 
straatvoetballen 

Blij van   Mijn gezin 
Moeilijk  Tijd 
Belangrijk  Mijn vrouw, zinvolle dingen doen 
Familie   Kom uit een gezin met 3 broers. Basis van alles 
Ambitie VV Almkerk Gezellig, gezond, realistisch en regionaal ambitieus 
Gezin   Gelukkig getrouwd en samen 3 kinderen 
Gezondheid   Sporten is een geschenk want niet iedereen heeft die keuze 
Geluk   Soms onverwacht, altijd welkom 
Respect  Met respect voor elkaar los je alles op 
Vrijwillig  Meest onderschatte energiebron van de maatschappij 
Lekker gevoel   Samen winnen en na de wedstrijd samen een biertje drinken 
Ambitie  “noar veurre” 
Regio  VV Almkerk biedt voetballers, talenten en karaktervolle 

spelers oprecht goede ontwikkelingsmogelijkheden 
Jeugd  Onze toekomst. Iedere speler heeft unieke talenten 
Toekomst  Begint vandaag 
Herkenbare geur  Natte voetbalschoenen die een week lang in een tas zitten 
Mijn cluppies   Feyenoord, Vitesse, FC Köln en FC Bayern München 
Zelf gespeelt   VV DUNO, VV CHRC, Jeugdplan Nederland 
Positie in het veld “Laatste man” en aanvoerder. 
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Vrijwilligersbeleid 
De afgelopen weken zijn we van start gegaan met het inzetten van de eerste vrijwilligers.  
Gebleken is dat er nog een aantal onduidelijkheden zijn die we middels dit schrijven willen 
toelichten: 

1. Vanuit de vereniging is de grootste behoefte om de kantinedienst zoveel mogelijk te
bezetten met vrijwilligers. Het totaalaantal vrijwilligers wat we beschikbaar hebben is
ongeveer gelijk aan de behoefte welke we op jaarbasis nodig hebben om deze dienst volledig
in te vullen. De keuze is daarom gemaakt om alle vrijwilligers in dit opstart jaar bij de
kantinedienst in te plannen, ook als er een andere voorkeur was opgegeven.

2. De kantinedienst kan bestaan uit bardienst of keukendienst, wij vinden het verantwoord om
leden vanaf 16 jaar (peildatum 1-jan. 2002) hiervoor in te zetten. Voor leden jonger dan 16
jaar wordt de ouder/verzorger geacht de taak van hun zoon of dochter waar te nemen.

3. De uitnodiging van de kantinedienst wordt per mail (SportLink) aan het desbetreffende lid
verzonden. Mocht de datum en/of tijd niet passen, dan dient men zelf vervanging te regelen
en deze wijziging per mail te melden bij de coördinator Vrijwilligersbeleid Esther Eckhardt
eckhardt1968@gmail.com en kantinebeheerster Helma van Eijl helmavaneijl@gmail.com.
Op de website van VV Almkerk wordt onder het kopje “Vrijwilligers”” wekelijks een actueel
overzicht van de ingeplande vrijwilligers gepubliceerd, hierop is tevens te zien met wie men
onderling kan ruilen. Daarnaast wordt deze lijst ook op het publicatiebord in de kantine
opgehangen.

4. De actieve leden die nog geen reactie hebben gegeven op de invulling van de
vrijwilligerstaken middels het aanmeldformulier, hebben alsnog de mogelijkheid om dit voor
30 April a.s. te doen bij hun leider of Esther Eckhardt. Mochten wij voor die tijd niets hebben
vernomen, dan gaan wij ervan uit dat de men van de afkoopregeling gebruik wil maken.
Deze zal voor het einde van het seizoen in rekening worden gebracht.

Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn dan kunt u contact opnemen met de coördinator 
Vrijwilligersbeleid  Esther Eckhardt  06-46593297 / eckhardt1968@gmail.com. 

Commissie Vrijwilligersbeleid. 
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Contributie via ClubCollect 
De afgelopen tijd is het bestuur druk bezig geweest met uitzoeken hoe we bepaalde zaken kunnen 
verbeteren. Contributie innen is iets wat toch wel lastig is en ons veel tijd kost. Om dat op te lossen 
gaan we vanaf aankomend seizoen samenwerken met ClubCollect. Zij hebben een systeem 
ontwikkeld dat een aantal dingen automatiseert zoals het versturen van betaalverzoeken. Voor zowel 
de club als de leden zijn er veel voordelen. 
Een voordeel voor de club is dat men geen extra werk meer heeft aan het feit dat toch ieder halfjaar 
een fors deel van onze “acceptgiro” leden niet tijdig betaald waardoor herinneringen gestuurd 
moeten worden en een aantal “automatische” betalers de rekening hebben geblokkeerd tegen aut. 
incasso of onvoldoende saldo op het rekeningnummer waarvoor we toch een machtiging hebben 
gekregen. 
Dit extra werk wordt nu door ClubCollect uitgevoerd maar die brengen daar onherroepelijk kosten 
voor in rekening 

Wat gaat er veranderen? 
ClubCollect is geen incassobureau, maar een ondersteunend middel voor onze club om ervoor te 
zorgen dat contributie innen makkelijker gaat. Aan het begin van het seizoen ontvangt ieder lid een 
betaalverzoek via e-mail, sms en/of per post. Hierin staat een link waarmee je op jouw persoonlijke 
betaalpagina komt. Op deze pagina moet je een betaalkeuze maken: hier kan je kiezen tussen 
betalen in termijnen en om de gehele contributie ineens te betalen. Als je ineens betaalt heb je de 
keuze tussen een betaling via iDEAL en via automatische incasso. Bij de keuze om in termijnen te 
betalen gaan de betalingen altijd via automatische incasso en wordt een kleine administratieve 
bijdrage in rekening gebracht (€ 0,50). Voorafgaand aan iedere afschrijving krijg je een aankondiging 
zodat je altijd netjes op de hoogte bent en ervoor kan zorgen dat er voldoende saldo op je rekening 
staat. 

Wat verandert nog meer voor wat betreft de contributie 
Volgens de statuten is ieder lid voor een heel seizoen contributie plichtig. Bij ons werd de contributie 
in 2 delen geïnd, ongeveer eind augustus/begin september voor de eerste seizoenhelft, ongeveer 
begin februari voor de 2e seizoenhelft. Clubcollect zal aan het begin van het seizoen zoals hierboven 
vermeld een betaalverzoek sturen. Daar wordt het hele jaarbedrag genoemd. . Je krijgt dan de keuze 
via iDEAL of automatische incasso te betalen. Als je normaal via de acceptgiro betaald en je kiest 
ervoor om de contributie in termijnen te betalen zal dat altijd via automatische incasso gebeuren. In 
alle gevallen, als je in termijnen betaald komt er € 0,50  per termijn bij. Omdat ieder tijdig op de 
hoogte wordt gesteld van het tijdstip van de incasso zal er  € 3,00 kosten in rekening worden 
gebracht wanneer de incasso niet uitgevoerd kan worden (bekende redenen kunnen zijn: blokkade 
tegen automatische incasso, onvoldoende saldo). Zorg er dus voor dat er voldoende saldo op staat. 

De contributie inning via ClubCollect gaat voor het eerste plaatsvinden aan het begin van seizoen 
2018/2019. Er zullen van alle kanten best nog vragen kunnen komen. Neem in dergelijke gevallen 
altijd even contact op met het secretariaat. 
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Terreinen 
Deze winter is het een keer voorgekomen, dat wij het kunstgrasveld sneeuwvrij hebben gemaakt. 
Regelmatig worden vragen gesteld over het gebruik van het kunstgrasveld onder winterse 
omstandigheden. Met onderstaande informatie wordt getracht hier wat meer duidelijkheid over te 
verschaffen. 

Wanneer het veld is bedekt met sneeuw heeft dit geen negatieve gevolgen voor het veld en kan er in 
principe gebruik van worden gemaakt. Wel is het uiteraard zo dat wedstrijden als gevolg van 
onzichtbaarheid van de lijnen niet mogelijk zijn. Zodra de sneeuw tijdens de activiteiten echter tot 
pap wordt getrapt, kan tijdens een latere vorstperiode ijsvorming in de mat ontstaan. Dit kan leiden 
tot langdurig gebruiksverbod van het veld. Daarom wordt, in het kader van eenduidigheid, 
geadviseerd om bij sneeuw geen gebruik te maken van het speelveld. Sneeuw verwijderen is 
nauwkeurig werk en dient dan ook bij voorkeur aan deskundigen te worden overgelaten. 
Naast sneeuw ruimen is het ook nodig, dat er goed onderhoud plaats vindt voor het kunstgrasveld en 
de grasvelden. Goed onderhoud betekent het behoud van de velden. Om dit in goede banen te 
leiden zijn er vrijwilligers nodig, vooral als het gras weer gaat groeien. Dus werk aan de winkel en wie 
heeft er belangstelling. 

Het gras begint weer te groeien en de grasvelden worden met zand bestrooid, slepen, rollen, bemest 
en gemaaid om tot het eind van het seizoen deze mooi vlak en groen te krijgen. Daarna vindt er 
groot onderhoud plaats. Voor het trainingsveld zijn nog meer handelingen nodig om dit veld weer in 
goede staat te brengen. Sinds ongeveer een half jaar staat er een mast van de KPN en deze mast 
wordt door verschillende providers gebruikt. Dus regelmatig wordt er via het trainingsveld naar deze 
mast gereden en zodoende is het veld niet geschikt voor een wedstrijd. De bedoeling is, dat de kale 
plek voor het nieuwe seizoen wordt opgeknapt. Wie gaat dat betalen, dat is de vraag.  

Naast de velden hebben wij ook nog groenstroken. Hier is de laatste tijd heel hard aan gewerkt om 
deze weer netjes te krijgen. Het gehele terrein heeft regelmatig onderhoud nodig en hiervoor zijn 
nog steeds vrijwilligers het gehele jaar mee bezig. Alleen de belangstelling is minimaal en alle 
werkzaamheden worden moeizaam uitgevoerd. De wekelijkse taken kunnen nog redelijk worden 
uitgevoerd. Maar de extra werkzaamheden blijven liggen. Dus wie heeft belangstelling om de 
terreingroep te versterken. 
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Standen 
pos GS WN GL VL PT VR TG Pos. GS WN GL VL PT VR TG

1 Almkerk 1 19 11 8 0 41 32 13 1 WNC 2 18 14 3 1 45 41 16
2 Nivo Sparta 1 20 12 5 3 41 61 25 2 GRC-14 2 18 11 4 3 37 61 25
3 Roda Boys/Bommelerwaard 1 17 11 3 3 36 46 16 3 De Alblas 2 18 12 1 5 36 37 26
4 Pelikaan 1 18 10 4 4 34 41 25 4 Alblasserdam 2 18 8 4 6 28 30 32
5 Wilhelmina'26 1 20 10 3 7 33 40 33 5 Tricht 2 20 8 5 7 28 37 39
6 Heukelum 1 18 10 2 6 32 35 27 6 VVAC 2 19 7 5 7 26 46 33
7 Woudrichem 1 20 8 5 7 29 47 41 7 Almkerk 2 19 7 4 8 25 35 35
8 Drechtstreek 1 20 7 4 9 25 30 34 8 GJS 2 19 7 4 8 25 29 29
9 Papendrecht 1 18 7 3 8 24 34 30 9 Drechtstreek 2 19 7 3 9 24 42 34

10 Brederodes 1 19 7 3 9 24 38 43 10 DESK 2 19 7 3 9 24 44 57
11 Tricht 1 20 6 5 9 23 32 52 11 Roda Boys/Bommelerwaard 2 17 7 2 8 23 29 47
12 SV Meerkerk 1 19 3 5 11 14 18 44 12 Altena 2 19 7 2 10 23 40 41
13 Hardinxveld 1 19 1 5 13 8 22 54 13 Nieuw Lekkerland 2 19 1 7 11 10 26 56
14 SVW 1 19 0 5 14 5 23 62 14 SV Meerkerk 2 18 2 3 13 9 16 43

Pos. GS WN GL VL PT VR TG Pos. GS WN GL VL PT VR TG
1 Sleeuwijk 3 15 12 0 3 36 57 34 1 NEO'25 4 12 11 1 0 34 48 10
2 SV Meerkerk 3 15 9 4 2 31 49 25 2 GRC-14 4 13 10 1 2 31 34 23
3 Almkerk 3 15 6 4 5 22 48 36 3 SV Capelle 4 11 9 0 2 27 53 17
4 Unitas 3 15 6 4 5 22 33 29 4 Almkerk 4 10 5 1 4 16 25 24
5 Sliedrecht 5 15 7 1 7 22 44 48 5 Altena 4 11 4 2 5 14 29 26
6 GJS 4 13 6 3 4 21 39 33 6 Olympia'60 4 11 4 2 5 14 24 39
7 Ameide 4 14 5 5 4 20 38 41 7 Woudrichem 5 12 4 0 8 12 31 39
8 Schelluinen 3 13 6 1 6 19 45 45 8 Sleeuwijk 5 10 3 0 7 9 31 35
9 Hardinxveld 4 13 4 3 6 15 35 41 9 SSC'55 6 13 2 2 9 8 17 39

10 Kozakken Boys 3 13 5 0 8 15 40 48 10 RFC 4 11 0 1 10 1 22 62
11 Peursum 3 15 3 3 9 12 26 44
12 Woudrichem 3 14 2 0 12 6 26 56

Pos. GS WN GL VL PT VR TG Pos. GS WN GL VL PT VR TG
1 Altena 5 14 14 0 0 42 104 16 1 Asperen VR1 14 10 3 1 33 42 10
2 HSSC'61 4 14 12 1 1 37 67 21 2 Peursum VR1 13 10 1 2 31 76 13
3 Hardinxveld 8 14 10 1 3 31 53 18 3 MVV'58 VR1 14 10 0 4 30 45 29
4 SV Noordeloos 5 15 7 2 6 23 55 58 4 NEO'25 VR1 12 7 1 4 22 33 38
5 Arkel 5 15 7 1 7 22 45 37 5 Ophemert VR1 14 7 0 7 21 37 31
6 Sleeuwijk 7 15 7 1 7 22 42 50 6 HSSC'61 VR1 14 6 2 6 20 37 35
7 Almkerk 5 15 7 1 7 22 40 56 7 Almkerk VR1 14 6 2 6 20 40 44
8 Asperen 4 14 4 2 8 14 31 66 8 Well VR1 13 5 2 6 17 35 38
9 Heukelum 5 14 4 0 10 12 30 53 9 Sleeuwijk VR2 15 5 1 9 16 24 47

10 SVW 3 13 3 2 8 11 32 56 10 SC Everstein VR1 15 4 2 9 14 32 49
11 Schelluinen 4 14 2 4 8 10 29 53 11 Achilles Veen VR1 14 4 0 10 12 44 69
12 Groot-Ammers 5 15 0 3 12 3 22 66 12 WNC VR1 14 2 0 12 6 19 61

Pos. GS WN GL VL PT VR TG Pos. GS WN GL VL PT VR TG
1 Brakel VR1 13 13 0 0 39 74 4 1 Dongen JO19-3 3 3 0 0 9 19 3
2 ASH VR1 13 11 1 1 34 78 9 2 Olympia'60 JO19-2 4 3 0 1 9 13 8
3 Nivo Sparta VR1 12 5 4 3 19 22 21 3 Be Ready JO19-1 4 3 0 1 9 7 2
4 TEC VR1 12 6 1 5 19 29 33 4 Terheijden JO19-2G 3 2 0 1 6 18 5
5 Heukelum VR1 11 6 0 5 18 39 26 5 Almkerk JO19-1 3 2 0 1 6 12 10
6 HSSC'61 VR2 12 3 2 7 11 26 41 6 Madese Boys JO19-3 4 2 0 2 6 7 8
7 ST Vuren/Herovina VR1 10 3 0 7 9 30 39 7 TSC JO19-3 2 1 0 1 3 3 7
8 GVV'63 VR1 12 2 3 7 9 9 36 8 RFC JO19-2 3 1 0 2 3 7 11
9 SC Everstein VR2 11 2 2 7 8 24 38 9 Beek Vooruit JO19-4 3 1 0 2 3 7 16

10 Almkerk VR2 10 0 1 9 1 4 88 10 Raamsdonk JO19-1 2 0 0 2 0 3 5
11 Right'Oh JO19-1 2 0 0 2 0 2 6
12 DVVC JO19-1 3 0 0 3 0 2 19

Pos. GS WN GL VL PT VR TG Pos. GS WN GL VL PT VR TG
1 RFC JO17-1 3 2 1 0 7 13 1 1 Dongen JO17-4 3 3 0 0 9 22 2
2 Right'Oh JO17-1 3 2 1 0 7 10 2 2 SCO JO17-4 3 3 0 0 9 15 3
3 VCW JO17-1 3 2 1 0 7 10 6 3 Irene'58 JO17-2 3 3 0 0 9 12 2
4 TSC JO17-2 2 2 0 0 6 15 2 4 ONI JO17-1 3 2 0 1 6 17 5
5 Baronie JO17-3 3 2 0 1 6 11 8 5 Olympia'60 JO17-2 3 2 0 1 6 17 11
6 Almkerk JO17-1 4 2 0 2 6 11 8 6 Waspik JO17-2 3 2 0 1 6 14 11
7 Terheijden JO17-1 4 1 2 1 5 5 6 7 Almkerk JO17-2 3 2 0 1 6 10 7
8 Dongen JO17-2 3 1 1 1 4 5 9 8 Oosterhout JO17-2 4 2 0 2 6 10 8
9 Madese Boys JO17-2 4 1 0 3 3 6 11 9 Madese Boys JO17-4 2 0 0 2 0 1 7

10 Olympia'60 JO17-1 3 0 1 2 1 2 11 10 Beek Vooruit JO17-6 3 0 0 3 0 5 19
11 SCO JO17-1 3 0 1 2 1 1 12 11 TSC JO17-6 3 0 0 3 0 4 26
12 Be Ready JO17-1 3 0 0 3 0 2 15 12 RFC JO17-4 5 0 0 5 0 0 26
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Bij de competitie van Almkerk 2 is bij De Alblas 2 en bij Tricht 2, 1 punt in mindering gebracht. Verder 
zijn bij de J-O19 en de J-07 geen uitslagen en standen meer gepubliceerd. Eén en ander om het 
plezier in sport te benadrukken en niet de nadruk te leggen op de resultaten. 

Pos. GS WN GL VL PT VR TG Pos. GS WN GL VL PT VR TG
1 Sleeuwijk MO17-2 3 3 0 0 9 19 4 1 VCW JO15-1 4 4 0 0 12 34 4
2 DVVC MO17-1 2 2 0 0 6 11 0 2 Baronie JO15-7 3 3 0 0 9 15 2
3 SSC'55 MO17-1 2 2 0 0 6 12 4 3 Madese Boys JO15-3 4 3 0 1 9 18 8
4 NEO'25 MO17-1 2 1 1 0 4 6 4 4 Dussense boys JO15-1G 3 2 1 0 7 8 5
5 SCO MO17-1 3 1 1 1 4 12 11 5 TSC JO15-5 3 2 0 1 6 14 5
6 ST Sparta'30/GRC'14 MO17-1 3 1 1 1 4 7 7 6 RFC JO15-3 4 2 0 2 6 8 9
7 Waspik MO17-1 3 0 2 1 2 5 11 7 Dongen JO15-5 3 1 0 2 3 6 10
8 SC 't Zand MO17-2 3 0 1 2 1 8 17 8 Almkerk JO15-1 3 1 0 2 3 8 14
9 DESK MO17-1 2 0 0 2 0 4 12 9 Kozakken Boys JO15-3 3 1 0 2 3 6 17

10 Almkerk MO17-1 3 0 0 3 0 1 15 10 SCO JO15-2 4 0 1 3 1 5 10
11 Right'Oh JO15-1G 3 0 0 3 0 1 15
12 Sleeuwijk JO15-2 3 0 0 3 0 2 26

Pos. GS WN GL VL PT VR TG Pos. GS WN GL VL PT VR TG
1 Be Ready MO15-1 4 3 1 0 10 9 0 1 Baronie JO13-3 3 3 0 0 9 16 1
2 Kozakken Boys MO15-1 3 2 1 0 7 23 3 2 WSC JO13-2 3 3 0 0 9 16 5
3 ST Almkerk/Altena MO15-1 3 2 1 0 7 22 3 3 GRC-14 JO13-1 4 3 0 1 9 15 14
4 Sleeuwijk MO15-1 5 1 3 1 6 8 8 4 ST Altena/ALmkerk JO13-1 3 2 1 0 7 6 3
5 Woudrichem MO15-1 3 1 2 0 5 9 6 5 Dongen JO13-2 4 2 1 1 7 8 10
6 De Zwerver MO15-1 3 1 2 0 5 8 5 6 WDS'19 JO13-1 3 1 1 1 4 8 6
7 Arkel MO15-1 3 1 1 1 4 5 4 7 RFC JO13-2 3 1 1 1 4 4 3
8 Peursum MO15-1 3 1 1 1 4 6 7 8 TSC JO13-2 3 1 1 1 4 8 11
9 SVS'65 MO15-1 3 1 0 2 3 5 10 9 Oosterhout JO13-1 3 1 0 2 3 2 6

10 Hardinxveld MO15-1 4 1 0 3 3 8 16 10 SV Reeshof JO13-2 3 0 1 2 1 4 9
11 Achilles Veen MO15-1 3 0 0 3 0 2 22 11 DIA JO13-2G 4 0 0 4 0 10 19
12 SV Meerkerk MO15-1 3 0 0 3 0 0 21 12 Terheijden JO13-1 4 0 0 4 0 3 13

Pos. GS WN GL VL PT VR TG Pos. GS WN GL VL PT VR TG
1 Dubbeldam MO13-2 4 4 0 0 12 14 4 1 Sliedrecht JO13-4 3 3 0 0 9 20 3
2 VVAC MO13-1 3 3 0 0 9 11 2 2 SV Capelle JO13-1 4 3 0 1 9 19 10
3 RKsv RCD MO13-1 3 2 0 1 6 6 3 3 GRC-14 JO13-2 5 3 0 2 9 17 9
4 IFC MO13-1 4 2 0 2 6 5 5 4 Heukelum JO13-1 5 3 0 2 9 16 16
5 RFC MO13-1 4 1 1 2 4 6 9 5 Schelluinen JO13-1 3 2 0 1 6 10 6
6 ST Almkerk/Altena MO13-1 1 1 0 0 3 4 0 6 Achilles Veen JO13-1 3 2 0 1 6 5 9
7 Peursum MO13-1 3 1 0 2 3 5 7 7 Vuren Jo13-2 4 2 0 2 6 11 11
8 Unitas MO13-1 3 0 1 2 1 6 8 8 ST Altena/ALmkerk JO13-2 2 1 0 1 3 5 5
9 Sleeuwijk MO13-1 1 0 0 1 0 1 2 9 Waspik JO13-2 3 1 0 2 3 4 5

10 Wieldrecht MO13-1 4 0 0 4 0 1 19 10 Peursum JO13-2 3 1 0 2 3 6 12
11 SteDoCo JO13-3G 4 1 0 3 3 7 9
12 Drechtstreek JO13-3 5 0 0 5 0 5 30

Pos. GS WN GL VL PT VR TG Pos. GS WN GL VL PT VR TG
1 Pelikaan MO11-1 4 4 0 0 12 47 4 1 NOAD'32 JO10-1 4 3 1 0 10 25 6
2 Kozakken Boys MO11-1 5 2 2 1 8 19 13 2 Baardwijk JO10-1 3 3 0 0 9 13 4
3 Oranje Wit MO11-1 3 2 1 0 7 15 4 3 RWB JO10-2 4 2 1 1 7 12 12
4 Woudrichem MO11-1 3 2 1 0 7 7 3 4 SVW JO10-1 3 2 0 1 6 13 6
5 VVAC MO11-1 3 2 0 1 6 21 11 5 Heukelum JO10-1 3 2 0 1 6 15 15
6 Sleeuwijk MO11-1 4 2 0 2 6 16 13 6 Almkerk JO10-1 3 1 1 1 4 9 15
7 ST Altena/ALmkerk MO11-1 4 1 1 2 4 9 13 7 GJS JO10-5 3 1 0 2 3 9 9
8 Rijsoord MO11-1 4 1 1 2 4 7 22 8 Nieuwkuijk JO10-1 2 0 1 1 1 4 5
9 GRC-14 MO11-1 3 1 0 2 3 11 10 9 DESK JO10-1 3 0 1 2 1 5 9

10 Sliedrecht MO11-1 3 1 0 2 3 8 12 10 Woudrichem JO10-1 3 0 1 2 1 9 14
11 Wieldrecht MO11-2 3 0 0 3 0 2 27 11 Dussense Boys JO10-1G 3 0 0 3 0 3 22
12 ASWH MO11-1 3 0 0 3 0 4 34
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De Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) 
De Wbp, die uit 2001 dateert, is de Nederlandse uitwerking van de Europese Privacyrichtlijn uit 1995 
(nr. 95/46/EG). Elke Europese lidstaat heeft op basis van deze richtlijn zijn eigen privacywet 
opgesteld. Dit betekent dat de privacywetgeving in de verschillenden Europese lidstaten niet 
helemaal gelijk is. 

Om de onderlinge verschillen gelijk te trekken is een Europese privacyverordening ontworpen. Deze 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is in mei 2016 vastgesteld en zal vanaf 25 mei 
2018 van toepassing zijn. Vanaf dat moment is in de hele Europese Unie één privacyregeling van 
toepassing zijn. Nederland kent al de Wet Meldplicht Datalekken die in grote lijnen dezelfde 
bepalingen kent als de AVG.  

De Wbp bevat regels voor het verwerken van persoonsgegevens, waarbij de nadruk ligt op 
het geautomatiseerd verwerken van persoonsgegevens. Denk hierbij aan het verwerken van 
persoonsgegevens met behulp van een computer. Bij de inzet van cloudcomputing hebben deze 
regels extra aandacht nodig. 

Wat is een persoonsgegeven? 
Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd. 
Een persoon kan worden geïdentificeerd als degene die het persoonsgegeven gebruikt de persoon 
kan identificeren zonder een bijzondere inspanning te leveren. Hierbij kun je denken aan naam- en 
adresgegevens. Als persoonsgegeven worden ook beschouwd e-mailadressen, pasfoto's, 
vingerafdrukken en bijvoorbeeld IP-adressen. En gegevens die een waardering geven over een 
persoon, bijvoorbeeld iemands IQ. 

Wil je meer weten over deze wet, kijk dan op de site van b.v. Justitia.nl 
(http://www.justitia.nl/privacy/) daar is e.e.a. te lezen over deze materie. 

Bij onze vereniging hebben we in minimaal drie gevallen op bepaalde vlakken te maken met deze 
wet: 

Het begint, voor de spelende leden, met hun huidige digitale spelerspas.  
Zodra iemand als speler wordt aangemeld heeft het ledenadministratiesysteem (de KNVB) een 
emailadres nodig. Met dit emailadres heeft ieder de gelegenheid op gebruik te maken van de “KNVB 
Wedstrijdzaken app” of de “Voetbal.nl app” Met deze apps kan je zelf je zichtbaarheid voor de KNVB 
bepalen. In het verleden kon het secretariaat van de vereniging dat bepalen. Dat kan nu niet meer. Je 
moet dat zelf doen door de b.g. app te installeren en te registreren met het emailadres waarmee je 
bent aangemeld. De zichtbaarheid opties zijn: 

1. Normaal, je bent dan met naam en foto zichtbaar
2. Beperkt, alleen je naam is zichtbaar
3. Afgeschermd, je naam en foto zijn niet zichtbaar.
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In geval je kiest voor optie 2 of 3 heb je de kans dat een scheidsrechter voor aanvang van 
de wedstrijd een geldige legitimatie kan vragen waarmee kan worden aangetoond dat je de speler 
bent die op de spelersopgave (Digitaal wedstrijdformulier) staat. 

We hebben de contributie inning uitbesteed aan ClubCollect. 
Er zullen enkele persoonsgegevens zoals je adres, e-mailadres en telefoonnummer 
worden gedeeld met ClubCollect. Dit is nodig om de betaalverzoeken te kunnen 
versturen.  

De persoonsgegevens zullen nooit worden verspreid of worden gebruikt voor 
commerciële doeleinden en zijn alleen zichtbaar voor de penningmeester. Het delen van de 
persoonsgegevens zal geheel conform de vereisten zijn onder de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp). 

Wij zijn erg blij met deze stap in de goede richting. Voor meer informatie kunnen jullie terecht op 
www.clubcollect.com/nl/members. Als jullie hier vragen over hebben, kunnen jullie de 
penningmeester altijd even benaderen. Indien de contributie-inning door ClubCollect wegens uw 
bijzondere persoonlijke situatie voor u bezwaren oplevert, kunt u dat schriftelijk of per email laten 
weten aan support@clubcollect.com met opgave van de redenen voor het bezwaar. ClubCollect zal 
vervolgens met vv Almkerk overleggen over een gepaste oplossing. Ook als er tijdens het werken met 
ClubCollect vragen zijn staan zowel de ledenadministratie van vv Almkerk als ClubCollect hier altijd 
voor open. 

Dan hebben we onze website en clubblad.  
Op de website en clubblad staan in een aantal gevallen de gegevens van leiders/trainers. De 
gegevens staan vermeld om voor anderen (hoofdzakelijk leden) of contacten vanuit andere 
verenigingen bereikbaar te zijn. Als leiders/trainers hier geen prijs op stellen (in een aantal gevallen 
zijn de gegevens op verzoek geplaatst) geef dit dan door en laat weten op welke wijze je maximaal 
vermeld, of in het geheel niet vermeld wilt worden. Wij kunnen dit dan aanpassen. 
Op de website staan in veel gevallen ook teamfoto’s met namen van spelers en foto’s van 
activiteiten, wedstrijdfoto’s enz. ook daar worden soms namen bij vermeld. In dergelijke gevallen 
zouden we strikt genomen de foto’s niet mogen plaatsen.  

Als je op één of andere manier wilt dat je op de website of clubblad niet zichtbaar wilt zijn met naam 
en/of foto. Laat het dan weten middels een bericht naar het secretariaat. De elftal foto is simpel ga 
er niet bij staan. Foto’s van spelmomenten, wedstrijdverslagen met foto’s is lastig. Als we de 
wetenschap van leden hebben dat er geen prijs op wordt gesteld dan kunnen we in ieder geval 
proberen te voorkomen dat je foto en/of andere gegevens (tel. nr email adres etc) op de site of in 
het clubblad komen. Voor kinderen onder 16 jaar ligt deze beslissing bij de ouders. Bij leden vanaf 16 
jaar en ouder ligt de beslissing bij de betreffende mensen zelf. 
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Als ouders/begeleiders foto’s maken om op de site of in het clubblad te plaatsen zouden ze in feite 
van de ouders van de kinderen op de foto toestemming moeten hebben om deze te laten plaatsen 
voor de betreffende foto’s worden aangeboden aan de website of clubblad redactie. Voor het maken 
van team foto’s moet in principe eenzelfde weg gevolgd worden. 

In feite mogen we ook niet zonder toestemming mailings vanuit de vereniging (info over 
wedstrijden, acties enz. enz.) zonder toestemming naar de leden sturen. Als iemand daar bezwaar 
tegen heeft graag laten weten we zullen dan bij het verzenden van deze e-mails proberen de 
betreffende personen uit de mailing te halen. Helemaal het emailadres weghalen gaat niet. Dan 
werkt voor de betreffende persoon devoetbal.nl app of wedstrijdzaken app ook niet meer. 
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Het reilen en zeilen van het 1e elftal 
HET REILEN EN ZEILEN VAN HET 1e ELFTAL 
We zijn inmiddels al over de helft van de het seizoen. Eerst nog even kort terugblikken op de eerste 
seizoenshelft. Daar waar we het seizoen ijzersterk begonnen, verloren we op de laatste wedstrijd van 
periode 1 de periode titel. Roda Boys scoort net wat makkelijker waardoor het doelsaldo de doorslag 
gaf. Wij lieten ons niet van ons stuk brengen en uitgerekend Roda Boys werd, mede door een 
weergaloze vrije trap van Bart Dirven, met een 2-1 zege aan banden gelegd. Dit was de eerste 
wedstrijd van periode 2. Sindsdien zijn we tot en met de laatste wedstrijd van het jaar koploper en 
liepen we zelfs uit naar 5 punten. Heerlijk om zo de feestdagen in te gaan. 

Aan het begin van het nieuwe jaar stond het trainingskamp op het programma. De selectie ging voor 
4 dagen naar Valencia. In de vroege uurtjes van donderdag 11 januari vlogen de zon tegemoet! Na 
een oriëntatie van de stad werd er de volgende ochtend een training afgewerkt, een aantal spelers 
hebben deze training puur op karakter afgewerkt. Diezelfde middag en avond werden er met de 
gehele selectie verschillende activiteiten gedaan. De volgende dag stond er een wedstrijd gepland 
tegen de plaatselijke oud profs. Deze werd winnend afgesloten, en dat moest die avond natuurlijk 
gevierd worden. Ze hadden geen plaatselijke kantine, dus zijn we maar voorzichtig de stad in gegaan. 
Uiteraard lag iedereen op tijd op bed aangezien er de volgende dag om 12.00 een wedstrijd van 
Levante bezocht werd. Helaas was dit niet de beste wedstrijd van Levante waardoor sommige spelers 
nog eens zaten te knikkenbollen. Diezelfde dag vlogen we weer richting Nederland. Dit trainingskamp 
heeft zeker bijgedragen aan de teamspirit en we waren klaar voor de 2e seizoenshelft.  

Alsof we geen winterstop hadden gehad bleven we doorgaan met winnen. Zowel Papendrecht als 
Tricht werden verslagen, dit leverde zelfs een verschil van 7 punten met de nummer 2 Nivo Sparta 
op. Inmiddels is het eind maart, zijn er een aantal vrije zaterdagen geweest in verband met hevige 
kou en sneeuwval. Tussen die vrije zaterdagen door hebben we 3 competitie wedstrijden gespeeld. 
Helaas werden alle 3 deze wedstrijden gelijkgespeeld tegen SVW, Heukelum en Brederodes. We 
staan nog steeds bovenaan, echter is het verschil teruggebracht tot 0 punten, waarbij gezegd moet 
worden dat wij een wedstrijd minder gespeeld hebben dan Nivo Sparta.  

Kortom het is weer tijd voor een overwinning! Op het moment van schrijven moet de wedstrijd tegen 
Hardinxveld thuis nog gespeeld worden. We gaan er alles aan doen om deze wedstrijd winnend af te 
sluiten om zo weer in de flow te komen van overwinningen, direct te beginnen met die week erna. 
Op 7 april spelen we de uitwedstrijd bij Nivo Sparta. Echter kunnen we dit niet alleen en hebben we 
alle steun nodig van onze trouwe supporters. Kom ons met grote getallen aanmoedigen en wie weet 
wat er dan nog in het verschiet ligt!  

Tot zaterdag! 

Selectie Almkerk 1 
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Televisie in je café/sportkantine; mag dat? 
Tijdens gesprekken met spelers van o.a. ook lagere elftallen kwam de vraag waarom we geen gebruik 
maken van Ziggo om Championsleague wedstrijden te kunnen kijken in de kantine.  
Nee, wanneer je klanten in een openbare ruimte televisie aanbiedt heb je te maken met de 
Auteurswet. Je hebt daarvoor een licentie van Videma nodig. Dat geldt niet voor kanalen als Ziggo 
Sport die niet in openbare ruimtes getoond mogen worden en Fox Sport dat een eigen zakelijk 
abonnement heeft. 

Hieronder wat vragen en antwoorden 
Ik heb een standaard, particulier abonnement op FOX Sports via mijn TV-provider. Mag ik deze 
inzetten voor publiek gebruik in een openbare gelegenheid? 
Als u al een abonnement op FOX Sports heeft hoeft u daar niets aan te veranderen en alleen nog de 
offciële licentie aan te vragen. De licentie is uitsluitend verkrijgbaar via FOX Sports Zakelijk. U kunt via 
onze klantenservice op 0909-0101 (€0,10 per minuut, kies optie 5) of via info@foxsportszakelijk.nl 
deze licentie aanvragen. 

Kan ik ook voor één wedstrijd betalen? 
Er kan niet voor enkel 1 wedstrijd worden betaald. Ook voor het vertonen van één wedstrijd dient u 
in het bezit te zijn van de FOX Sports Zakelijk licentie. De licentie is alleen verkrijgbaar voor een 
volledig kalenderjaar. Ook wanneer u slechts een keer of af en toe FOX Sports vertoont, is deze 
licentie verplicht. Voor deze zomer kwam FOX Sports met een aanbieden om tijden het WK van een 
aanbieding gebruik te maken van de licentie 

Kosten FOX Sport Licentie 
De kosten voor het uitzenden van voetbal in horecabedrijven kan oplopen tot bijna €200 per maand. 
Dat blijkt uit de tarieven van FOX Sports, de betaalzender die sinds dit voetbalseizoen de tv-rechten 
heeft. Een café kleiner dan 50 vierkante meter betaalt € 99,95 per maand, een café tussen de 50 en 
150 vierkante meter € 149,95, en een café groter dan 150 vierkante meter betaalt € 199,50 euro per 
maand, meldt Koninklijke Horeca Nederland (KHN) op haar site. De oppervlakte van onze kantine is 
groter dan de genoemde 150 m2 dus bovenop de abonnementskosten voor Ziggo of KPN (die we nu 
hebben voor internet, telefoon en tv) komen dan nog de licentie kosten van Fox Sports 
FOX Sports laat op haar site onder andere weten dat er intensieve controles gaan plaatsvinden op 
onrechtmatige vertoning van voetbalbeelden in horecabedrijven. Volgens de betaalzender heeft de 
rechter onlangs bepaald dat FOX Sports boetes kan opleggen variërend van minimaal €5.000 tot 
maximaal €25.000. 
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Illegaal wedstrijden uitzenden en bewust risico lopen is dus zeer onverstandig 
We moeten ons heel serieus afvragen of we met het 
nemen van een licentie a € 2400,- per jaar deze 
kosten er ooit uit zullen halen. In feite alleen nodig 
voor de  donderdagavond. Wat komt er op 
donderdagavond extra naar de kantine, welke 
wedstrijden komen zaterdag tussen 13:00 en 20:00 
op de TV waarvoor extra mensen naar de kantine 
zouden komen. Championsleague wedstrijden zijn 
dinsdag en woensdag. Europaleaguewedstrijden zijn 
op donderdag. Eredivisiewedstrijden zijn 
vrijdagavond (niemand in de kantine) 

zaterdagavond (bijna iedereen al naar huis als het voetbal begint) en zondag (niemand in de kantine). 
Op die paar donderdagavonden zou je dan een extra omzet van ruim € 5000 euro moeten genereren. 
Uitzendrechten WK 2018 wedstrijden liggen bij NOS die vallen onder Videma rechten en mogen we 
in de kantine laten zien. Darts, Schaatsen, Olympische spelen, EK en WK wedstrijden mogen normaal 
gesproken gewoon uitgezonden worden. 

Sponsornieuws 
Reeds enkele weken is bij de rotonde op ons sportpark een groot doek geplaatst van Lunavi 
Kraamverzorging. Lunavi heette voorheen Thebe Kraamzorg. Hoewel de naam is veranderd is de zorg 
hetzelfde gebleven. Lunavi is actief in West- en Midden-Brabant. Met het hoofdkantoor in Tilburg 
staat werken en wonen de kraamverzorgenden en kraamconsulenten van Lunavi decentraal, dus ook 
in het Land van Heusden en Altena. 

Wij zijn als vereniging blij met deze nieuwe sponsor die op deze wijze, in alle opzichten, aan de groei 
van onze vereniging bij kan dragen.” 
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Vrouwen 1 
De 2e seizoenshelft is inmiddels van start. De resultaten blijven helaas te wisselend en eigenlijk 
ondermaats voor ons doen. We staan op het moment van dit schrijven op de 7e plaats waarbij het 
team boven ons 2 wedstrijden minder heeft gespeeld en gelijk aantal punten heeft. We moeten dus 
aan de bak. Desondanks hebben we toch het streven gezet op plek 3. Mede doordat onze nieuwe 
shirtsponsor Keurslager Theo Barten uit Almkerk ons een deel sponsort voor een BBQ als we dit 
realiseren. Spontaan beginnen er een paar 3x zo hard te lopen tijdens de wedstrijden (of niet 
Jessica?!)  
We hebben dus eindelijk onze nieuwe tenue binnen en shinen hier sinds februari in. Onze sponsoren 
zijn; Requal, Keurslager Theo Barten, Elgo en ons Aai. Super blij mee!! 

Rick heeft al enige tijd geleden aangegeven ook volgend seizoen onze trainer te zijn. Samen met Dick 
van Daal en Jack v/d Stelt blijft het trio volgend seizoen compleet. Ook hebben we onze gouwe ouwe 
weer in ons midden; Hans Kant! Hij ondersteunt Rick wekelijks op de woensdagtraining. Er wordt met 
aparte groepjes op verschillende aspecten getraind zodat de uitdaging voor iedereen geprikkeld blijft 
en we uiteindelijk als groep kunnen groeien in ons samenspel.  

In Maart was de jaarlijkse playbackshow. De vrouwen lonkte ook dit jaar weer naar prolongatie van 
de eerste prijs. Meerdere malen hebben we de beker al mee naar huis genomen, waarbij we de titel 
de afgelopen 3 jaar niet eens hebben afgegeven aan andere teams. Nog niet eerder hebben we 
zoveel acts van de senioren teams gehad, het 1e trad zelfs 4x(!) op om hun kansen te verhogen. Het 
mocht niet baten, we waren wederom de kampioenen van deze avond! Tot zwaar ongenoegen van 
de nummer 2. De zanger zong ‘Sweet Child of Mine’. Misschien wel extra zuur dat zijn sweet child of 
him in de buik van zijn vrouw zit, en dus in het 
winnende team! 

Op 06 april zijn we met alle meiden- en damesteams naar de Oranje Leeuwinnen geweest in het 
Philips Stadion in Eindhoven voor een wedstrijd tegen Noord-Ierland. Met z’n allen in een grote bus, 
super leuk! Met een uitslag van 7-0 was het een geslaagde avond en voor herhaling vatbaar! 

Tot de volgende keer! 
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Medewerkersavond 9 maart  
Later in het seizoen dan gebruikelijk hebben we onze medewerkersavond gehouden, nu is maart, 
meestal doen we dat meer in het begin van het seizoen, oktober/november. De jubilarissen die dan 
worden uitgenodigd, zijn de jubilarissen van dat betreffende jaar. Dat waren nu dus de jubilarissen 
van 2017. De jubilarissen van 2018 zullen worden uitgenodigd bij een volgende gelegenheid in 2018. 
We hadden dit jaar zorgvuldig gezocht naar alle mensen die op één of andere manier vv Almkerk als 
vrijwilliger hadden geholpen en die dus aangedragen moesten worden door de diverse commissies. 
We hebben voor de gebouwen naast de gebruikelijke groep een aantal schilders gehad. We hebben 
mensen die bij de pupillen en jeugd helpen maar niet altijd lid zijn, we hebben bij het pupillenkamp 
datzelfde verhaal. Vrij veel speurwerk om ieder te benaderen. En toch zullen we ongetwijfeld weer 
mensen vergeten zijn. Onze excuses daarvoor. 

Bij elkaar toch, inclusief de mensen die via commissie hoofden zijn benaderd, ca 200 mensen die we 
hebben uitgenodigd. Een gigantisch grote groep die zich heeft ingezet en waar we trots op zijn. Wat 
wel jammer is dat van die totale groep bijna 25 pct. de moeite niet heeft genomen om te reageren, 
ondanks dat daar minimaal 2x om is gevraagd. Het was zo gemakkelijk, een telefoontje, een strookje 
inleveren, of nog gemakkelijker, gewoon bij de uitnodiging per email op “beantwoorden” te drukken. 
Het kon de pret niet drukken. We hebben een heel gezellige avond gehad. 

We hadden Helma, Cor en verdere vaste 
barmedewerkers ook willen helpen door die avond 
wat vrijwilligers achter de bar te laten helpen maar 
door een misverstand was dat niet goed geregeld. 
Toen Helma geblesseerd bleek heeft het bestuur, 
geholpen door Marian Verhey de hele avond 
vrijwillige bardienst gedraaid. We hebben niemand 
horen klagen dus dat lijkt goed gegaan te zijn. Ook 
Teunis Noorloos is nog even in het zonnetje gezet 
voor zijn vele jaren dat hij heeft geholpen bij het terrein onderhoud. 

De jubilarissen waren dit keer: Adriaan de Graaf 65 jaar lid, Adriaan kon in verband met zijn 
gezondheid helaas niet aanwezig zijn maar die krijgt een keer bezoek van enkele bestuursleden, Jan 

van Es, 40 jaar lid, Jan kon ook niet aanwezig 
zijn, Peter Zegwaard 40 jaar lid, kon helaas 
ook niet aanwezig zijn, Huib van den Heuvel 
25 jaar lid, had thuis ook ander 
verplichtingen. Wel aanwezig konden zijn,  
Cor Neeleman 40 jaar lid, Jan Willem van 
Gils 25 jaar lid. Eigenlijk meer dan 25 jaar lid 
maar Jan Willem heeft een periode ergens 
anders gevoetbald en daarna begint de teller 
weer opnieuw, Marco van Tuil 25 jaar lid en 
Chris Hoogervorst 25 jaar lid. Zij ontvingen 

allemaal de bijbehorende speld. 
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Afgelast; Column Jan Dirk van der Zee 
Geregeld ontvangen we per mail een column van Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal. We 
zullen er elk clubblad een plaatsen, soms ook heel herkenbaar in onze vereniging. 

In mijn pupillentijd was er geen sprake van code rood, oranje of geel. Je had Jan Pelleboer, Hans de 
Jong (uit Gorredijk) en het telefonisch weerbericht 003 van het KNMI. Als je echt wilde weten of de 
omstandigheden te beroerd waren om te voetballen, belde je moeder naar de kantine. Aan het 
knikken van haar hoofd kon ik zien of de wedstrijd uit de competitie werd gehaald. Haar uitleg 
hoor ik nog: ‘Jongen, de velden zijn onbespeelbaar, het weer is te slecht, als je wilt kun je naar de 
kantine gaan om een spelletje te doen en ik ben blij dat het niet doorgaat, je zou maar ziek worden 
of door de bliksem getroffen'. Zo probeerde ze te laten voelen, dat het zelfs gevaarlijk was om met 
rotweer te gaan voetballen. 

Afgelast. Nog steeds als ik het woord lees, voel ik de frustratie van vroeger. Daarom kan ik mij zo 
goed vinden in het berichtje dat ik van een moeder kreeg, waarin ze vertelt dat haar zoon al 7 weken 
lang niet heeft gevoetbald. Of de KNVB daar niet iets aan kan doen. Bijvoorbeeld door de nieuwe 
speeldagenkalender terug te draaien? 

Dit seizoen zijn we de competitie voor het eerst gestart vanaf het moment dat alle vakanties in 
Nederland waren afgelopen (23 september 2017) en spelen we in de lente langer door (27 mei 
2018). In de voorgaande jaren kregen we namelijk steeds meer verzoeken van spelers (en clubs) om 
later te beginnen. Daarbovenop klonk de wens om in de maanden dat de zon langer schijnt lekker 
door te kunnen spelen. Met dat idee werd twee jaar geleden het besluit genomen (bond en 1.200 
clubvertegenwoordigers) om een nieuwe speeldagenkalender in te voeren. 
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Een monnikenwerk, waarbij KNVB-competitieleiders 32 wedstrijden moesten zien te plannen in 16 
weken waarop geen vakanties, feestdagen of een overlap zou ontstaan voor wedstrijden van 
gemengde sportverenigingen. In nauw overleg met de clubs zijn we uiteindelijk op een kalender 
uitgekomen, waar iedereen enthousiast van werd en niemand van kon voorzien, dat we tegen 
weersomstandigheden zouden aanlopen, die we zelfs een beetje ontwend zijn. Ik heb het in tijden 
niet zo koud gehad, gevoelstemperaturen onder de min 17 graden Celsius en windkracht 7 tot 8. Het 
gevolg was, dat we na de winterstop veel wedstrijden uit de competitie hebben gehaald, die nu op 
woensdagavonden, of in de meivakantie dienen te worden ingehaald. 

Verre van ideaal, zoveel is duidelijk, maar het is veel te voorbarig om nu al te roepen dat we terug 
moeten naar de oude speelkalender. Het dubbelprogramma met Pasen, waar veel clubs van af 
wilden, kunnen we overwegen opnieuw in te voeren, omdat we zo sneller wedstrijden kunnen 
inhalen. Voor de rest zou ik het vertrouwen hebben, dat onze competitieleiders de nieuwe kalender 
met de clubs zullen optimaliseren, want laten we eerlijk zijn: het weer zat niet mee. In de 
terminologie van Jan Pelleboer: ’t kan vriezen ‘t kan dooien.        
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Onderhoud materialen 

- Voor je de bal op pompt eerst 1 druppeltje olie in/op het ventiel doen. 
- Zet de Compressor aan en zet de druk van de pomp op de juiste bar wat er in de bal moet.  

Haal de slang eerst omhoog dan kun je de slang er uithalen. 
- Het aantal bars wat in de bal moet staat op het papier dat aan de rechter kant van de 

balpomp hangt. 
- Na dat je de ballen hebt op gepompt de compressor uit zetten. 
- De trainer, leider of materialenman (1e) pompt de ballen op. 
- Elk elftal heeft zijn eigen trainingsballen en telt het aantal ballen wat hij meeneemt en zorgt 

ervoor dat hetzelfde aantal ballen weer in zijn ballenkast terugkomt. 
- Als het 0 graden is neem je een ballenmand mee zodat de ballen van de grond leggen en niet 

bevriezen. Dit is het behoudt van je ballen. Met partij spel leg je de ballen die je niet gebruikt 
in de ballenmand. 

- Draai je kast altijd op slot. 
- Als je het ballenhok uitgaat doe dan het licht uit en de deur dicht. 
- Ook elke trainer (elf- 7 tal) heeft zijn eigen hoedjes, gebruik je eigen hoedjes. Op de lijst die 

je aan het begin van het jaar krijgt staat hoeveel hoedjes je van welke kleur hebt gekregen. 

- Neem na de training je eigen hoedjes mee en zet die in je eigen ballen kast. Dus niet van een 

ander elftal dat naast je aan het trainen is. 
- Ook heeft ieder elf/ 7-tal zijn hesjes. Elk elf/ 7-tal kan zien hoeveel hesjes en van welke 

kleuren hij heeft gehad. 
- Was deze hesjes regelmatig uit en als ze nat zijn kun je ze op hangen in het ballen hok of een 

kleedkamer dan kun je ze de volgende dag weer in je kast leggen. 
- Laat je hesjes en je hoedjes niet op of in het ballen hok staan leg alles gelijk in je kast. 
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- De pionnen die op de plank staan zijn te gebruiken door alle elf/ 7- tallen Deze heb je niet in 
je kast liggen. 

- De pionnen niet met meer dan 6 op elkaar zetten in verband met inscheuren zie voorbeeld 
aan muur. 

- Zet na de trainingen de doelen op de daar voor bestemde plaats onder het score bord, dat is 
er speciaal voor aan gelegd. En tevens na de wedstrijden (als er geen wedstrijd meer 
achteraankomt). 

- Draag de doelen door de opening van de omrastering naar de plaats die daarvoor gemaakt 
is. 

- Als er een bal in de sloot of in de singel (groenstrook om het veld) terecht komt ga hem dan 
gelijk halen. 

- Dit geld voor de training en voor de wedstrijd. 
- Willen de elftallen die het laatst op het C en D-veld hun wedstrijd gespeeld hebben de 

hoekvlaggen meenemen naar het ballen hok. 

- Willen de scheidsrechters de grensrechtervlaggen weer boven in de bus doen na de 
wedstrijd. 

- De reserve shirts liggen in de witte kast boven in de kopieer ruimte. Indien nodig, vraag deze 
aan degene die bestuursdienst heeft. De sleutel deze hangt aan het bord boven het 
koffieapparaat. Zet je naam, elftal en datum op de lijst en welke shirts je meeneemt. Deze 
lijst hangt aan de deur van de witte kast. 
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- Breng de shirts gewassen en opgevouwen de zaterdag er na of liefst 
nog eerder weer terug en zet de datum van inlevering weer op de 
lijst. Zet de shirts terug in de kast dus niet op tafel. 

- Willen de elf /7-tallen na de wedstrijd hun presentatiepakken en 
ballen met waterzak, bidons en jassen gelijk in hun kast opbergen 
voor dat ze de kantine in duiken. 

- Zorg dat je kleding kast er fatsoenlijk uit ziet. Gooi er niet alles los in. 
Dus de presentatie pakken ophangen en op tijd uitwassen. 

- Als je een bal vindt van een ander elf/7-tal geef dan de bal terug aan 
de trainer van dat elf/7-tal waar de bal thuishoort. 

- Controleer na de wedstrijd of je alle tenues compleet hebt en de ballen met bidons compleet 
zijn. 

- Zorg dat de bidons leeg zijn voor dat je ze in de kast zet. 
- Alle kleding binnenste buiten wassen (behalve de kousen), altijd op 30 graden en nooit in de 

droger. 
- Als er een rits inzit de ritsen dicht doen. 
- Bij de tassen altijd het bodem vak voldoen daarna het bovenste vak anders scheurt de 

tussenbodem van de tas. Ook altijd de ritsen van de tassen dicht, dan kunnen de tandjes van 
de rits niet stuk gaan of breken. 

- Elk elftalleider/trainer heeft aan het begin van het seizoen een lijst gekregen wat hij in 
bruikleen heeft. Zorg dat dit aan het eind van het seizoen weer in je kledingkast/ ballenkast/ 
tas ligt.  

Willen de Trainers en Leiders en Spelers hieraan denken en proberen het te realiseren voor het 
behoud van de spelmaterialen en kleding. 

Het lijkt zo een hele waslijst maar het is bij elkaar een kwartiertje werk. 

Grt Bert 
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Commissievorming, hoe staat het ermee? 
2018: jaar van het gesprek 
In de nieuwjaarstoespraak van de waarnemend voorzitter kreeg “het gesprek” een centrale plaats 
toebedeeld. Niet zo vreemd als je dingen met elkaar afspreekt. Afspraken maken doe je face-to-face. 
Dat hebben de bestuursleden opgepakt. Onder het motto van: 
Ben je, of wordt je, lid van een vereniging dan WERK je ook voor die vereniging zijn de bestuursleden 
druk bezig om de commissies gevormd te krijgen. De commissies worden de kurk van onze 
vereniging. We zijn er nog lang niet. Maar laten we wel wezen. Het is ook geen kleinigheid. Het zijn 
nogal wat commissies die gevormd moeten worden. We maken stapjes en dat worden zeker grote 
stappen als onze nieuwe voorzitter, Ron van het Hof, people manager bij uitstek, er zich mee gaat 
bemoeien…. 

Laten we eens even kijken hoe we er, qua bemanning, voor staan. 
Commissie vrijwilligersbeleid 
Pieter van der Wiel en René Bronsgeest hebben, met ondersteuning van Arjan Kant, de basis neer 
gezet van waaruit gewerkt moet worden. Esther Eckhart doet het uitvoerende werk. Een “hell of a 
Job” maar met ondersteuning van Sportlinkgoeroe Adriaan Verwoerdt, worden de eerste activiteiten 
zichtbaar. 

Commissie communicatie 
Moet nog opgetuigd worden. Website,PR en clubblad vallen eronder. De afgelopen maanden zijn er 
vooral stappen gemaakt met de communicatie op de website. Lex Roubos, Adriaan Verwoerdt en 
Gerard Roubos zijn hier debet aan. 

Activiteiten commissie 
Lisa en Nienke hebben een zware klus. Samen moesten zij het activiteitenprogramma draaiend zien 
te krijgen. Gelukkig gloort er hoop. Leonie van Suijlekom, Rick van Straten, Lex Roubos en Pim van 
den Nieuwenhuizen sluiten aan. Rutger Versteeg draait op de achtergrond mee. 9 April komen ze als 
groep voor de eerste keer bij elkaar. 

Financiële commissie 
Nick en Arjo Visser staan penningmeester Nico Kostense bij in de administratieve uitvoering. 

Sponsorcommissie 
Draait al jaren zelfstandig met Cees Ambachtsheer aan het hoofd. Maar zoals het een wijs heer 
betaamt doet Cees een stapje terug om Arie Schaap en Gert Ambachtsheer de ruimte te geven om 
de sponsorcommissie verder uit te bouwen. 

Kantinecommissie 
Een zware commissie als het over de centjes gaat. Het leek zo mooi, maar uiteindelijk 
werd het toch een beetje een valse start. Helaas moest Wilbert van Steenis, wegens drukke 
werkzaamheden, afhaken. Jaap Manschot, met assistentie van Rianne, stond er alleen voor. 
Maar ook hier gloort hoop. Er zijn al diverse gesprekken gevoerd en er staan er nog meer op de rol. 
Gera Elshout en Marian Wildhagen doen al mee! 
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Jeugdcommissie 
Als kernbestuurslid Algemene zaken heeft Arjan veel op z’n bordje. Misschien wel iets teveel. Arjan 
heeft de jeugdcommissie vorm gegeven en is leidend in de samenwerking Almkerk-Altena. 
Belangrijkste punt is dat de Jeugdcommissie draait. En dat doen ze. Maar uiteindelijk moeten ze gaan 
draaien zonder Arjan. Negen mensen zijn er actief in deze commissie. Organisatorisch gaat deze 
commissie onder voetbalzaken vallen. 

Commissie spelmateriaal 
Bert Keller heeft het spelmateriaal prima op orde. Maar hij staat er wel heel veel alleen voor. 
Van een commissie is nog geen sprake. De drukke tijd voor Bert komt er aan.  Wie gaat hierbij 
assisteren? Arie Schaap onderhoudt de contacten op kledinggebied met sponsors en 
kledingleverancier. 

Technische commissie 
Doen al jaren goed werk. Wel steeds met een iets te krappe bezetting. De voetbalkriebels laten Mark 
van der Meijden niet los. Hij sluit aan bij de TC. 

Commissie damesvoetbal 
Dick van Daal gaat de nestor van het damesvoetbal worden. Samen met Nienke,Lisa, Esther komt er 
een goede groep te staan. 

Commissie recreatievoetbal 
Plezier in het voetbal hebben. Dat staat voorop. Vanaf januari lopen er al gesprekken. Eerst met de 
elftallen als groep, nu met vertegenwoordigers van de groepen. Het ziet ernaar uit dat Arie 
Verwoerdt, Jeroen Manschot, Marco Verhulst, Mark de Pender, Martijn v.d Pluim en mogelijk Jeroen 
Blankers deze commissie gaan bemannen. 

Commissie gebouwen en terreinen 
Een moeilijke klus voor kernbestuurslid Bart Monster. Zowel voor gebouwen en in iets mindere mate 
voor terreinen, kunnen we eigenlijk niet zeggen dat er goed functionerende commissies zijn. Kees 
Verwoerdt en Henk Mijdam moeten hun klusjes geklaard zien te krijgen met, uiteraard niet minder 
gewaardeerde, ad hoc hulpkrachten. Daar komt nog bij dat de commissie terreinen aan het eind van 
het seizoen “onthoofd” wordt als Henk het voor gezien houdt. 

Al ontbreekt de structuur wil het niet zeggen dat er geen vaste waarden zijn. Er is deze winter een 
berg werk verzet. Jan Snijders heeft er inmiddels een bed staan. Rinus van As weet naast metselen 
inmiddels alles van snoeien. Piet Nieuwenhuizen sleept wekelijks het veld. Arie van Haaften en Zeger 
Groeneveld belijnen trouw de velden. Chris Hogervorst, kleine klusjesman, houdt wekelijks het water 
en energieverbruik bij en zo kan ik nog heel wat namen noemen. Ooit gedacht dat er al zoveel 
mensen aan de slag zijn? Valkuil voor de commissievorming is de hectiek van de dag. Er moet op 
zaterdag gevoetbald worden. Dus.. er moet gemaaid worden en er moet snel… En voordat je het 
weet doe je het als bestuurslid maar weer zelf.. Maar de, face-to-face, gemaakte afspraak is: we 
doen het samen! 

Gerrit van Drunen 
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Oefenprogramma- en bekerprogramma seizoen 2017-2018 
Activiteiten, wedstrijden en toernooien zover bekend vanaf heden. 
De huidige competitie loopt voor de meeste teams door t/m.  2 juni 2018. 
Nacompetitie data zijn 2 – 9 en 16 juni 2018. 

08-06-2018 18.00 Aanvang pupillenkamp  vr. 
09-06-2018 15.00 Sluiting pupillenkamp  za. 
07-07-2018 12.00 Mixtoernooi Nieuwe stijl  za. 
06-08-2018 19.45 Aanvang trainingen selectie 1e en 2e ma. 
11-08-2018  11.00 Trainingsdag selectie 1e en 2e  za. 
18-06-2018 14.30 Almkerk 1 - Unitas 1  (zo.) za. 
18-06-2018 14.30 ASH 1  - Almkerk 2 za. 
21-08-2018 20.30 IJFC 1  - Almkerk 1 di. 
21-08-2018 20.00 Almkerk 2 - WSV Well 1 di. 
25-08-2018 14.30 Almkerk 1 - Victoria 1 za. 
25-08-2018 12.00 Almkerk 2 - ? za. 
28-08-2018 20.00 Almkerk 1 - Unitas ’30 1 di. 
28-08-2018 20.00 Dussense Boys 1 - Almkerk 2 di. 
01-09-2018 14.30 *) Aanvang 1e bekerronde alle teams. za. 
08-09-2018 14.30 *) Aanvang 2e bekerronde alle teams. za. 
13-09-2018 20.00  Almkerk 1  - SCO 1 (zo.) di. 
15-09-2018 14.30 *) Aanvang 3e bekerronde alle teams. za. 
22-09-2018  Start competitie Za. 

*)  Aanvangstijden zijn normaal gesproken dezelfde als men in de competitie de thuiswedstrijden 
speelt. Als Almkerk 1 een zondag vereniging treft dan staat de aanvangstijd op 17.00 uur. 

Bekerdata van de jeugd en de pupillen kan nog afwijken, definitieve data komen in het juli clubblad. 

Indien er behoefte is om buiten de bekerwedstrijden nog extra oefenwedstrijden te spelen voor de 
voorbereiding, dan graag contact opnemen met de betreffende wedstrijd secretarissen. Voor de 
senioren heren en vrouwen: Arie Verwoerdt. Voor alle jeugd en pupillen jongens en meisjes: Arjan 
Kant. 

Arie Verwoerdt
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Puzzel 
vv Almkerk Woordzoeker 

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

Zoek de volgende woorden: 
almkerk, april, ballenvanger, clubblad, combinatie, contract, entree, examens, fluitsignaal, grasmaaien, hagel, 

hesje, hoekvlag, inhalen, inval, kampioenschap, kantine, kleedkamer, krokus, lente, medewerkers, 
nacompetities, onderhoud, punten, pupillen, puzzel, rust, snoeiers, toernooi, voetbal, voorjaar. 

Bij de hierboven geplaatste woordzoeker vormen 
de overgebleven letter een oud gezegde. bij de 
hiernaast geplaatste SUDOKU zoeken we de cijfers 
die in de horizontale grijze balk moeten komen. Bij 
de woordpuzzel onderaan vormen de letters die in 
de verticale grijze balk moeten komen de 
oplossing. De prijs die kan worden gewonnen, 10 
consumptiebonnen. Als je 1 puzzel oplost en in 
stuurt heb je 1 kans, los je alle drie de puzzels op 
en stuurt ze in dan heb je 3 kansen. Oplossingen 
insturen naar a.verwoerdt@kpnplanet.nl.  Je kunt 
de oplossing ook afgeven in de bestuurskamer. De 

winnaar van de vorige puzzel is na loting geworden: Hans Teuling. Gefeliciteerd Hans. 

1 1. Keukengerei
2 2. Rivier in Duitsland en Polen
3 3. Griekse letter
4 4. Fiets
5 5. Holl. sterke drank
6 6. Deel van de dag
7 7. Vluchtige brandstof
8 8. Serie
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Hé,
'van-een-eigen-
stekkie-dromer'!

Ontdek ze op Rabobank.nl/10pluspunten

Zo geeft onze hypotheekofferte de garantie dat je de hypotheek echt kunt

krijgen. Daarover hoef je je dus geen zorgen te maken. En zo zijn er nog 

9 pluspunten. Dus waar wacht je nog op?

Ook voor jou is er een hypotheek met wel 10 pluspunten
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