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In memoriam Jan Schmidt 

         een mensenmens om nooit te vergeten. 

Uit onze presentatiegids 2017/2018 

“Het leek ons goed om deze keer eens een persoon voor het voetlicht te halen die min of 
 meer ongemerkt van ons voetbalveld verdwenen is, maar die toch gedurende een groot  
 aantal jaren een belangrijke rol binnen onze vereniging heeft gespeeld.” 

Zo wilde Jan het. Een bewuste keus. Dat was zijn stijl. Wars van eigen roem. Geen behoefte aan 
lintjes. Altijd oog voor de ander. Het liefst werkend vanuit de achtergrond.  
Maar als het moest: 
Nadrukkelijk aanwezig in woord en geschrift! Met de regie altijd in eigen hand. 
Een voorbeeld voor velen en een vriend. Ook voor mij. 

Dat we Jan moesten gaan missen 
was al even duidelijk. De kanker 
woekerde in zijn lichaam 
en Jan maakte ook hierin op een 
bepaald moment een bewuste keus. 
Geen behandeling.  
De laatste maanden vielen hem 
zwaar. De kwaliteit van het leven 
had hij zich hierin anders 
voorgesteld. Maar dat accepteerde 
hij.  
Kwam je bij hem dan was hij, bijna 
tot aan de laatste dag, oprecht 
geïnteresseerd en helder van geest. 
Hoe gaat het met jou na je operatie? 
En met Willemien? Welke 
behandeling 

krijgt ze? Hoe gaat het op de zaak? Wat doe je nog op de voetbal? Hoe zit het met de samenwerking 
Almkerk –Altena? Ben je zaterdag bij het eerste geweest? Want ik heb gelezen…En zo kwam er menig 
verhaal boven tafel en verdrong hij voor even de pijn in z’n lichaam. Maar de zorg van en voor een 
ander was nooit uit z’n gedachte. Een paar dagen later volgde er een kaartje. Je kon zien dat het 
moeite had gekost om het te schrijven. 
“Zo maar een groet,   Jan” 
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Jan ken ik al heel lang. Eerst vanuit het jongerenwerk. Daarna kwam ik ook bij Hak op de 
verkoopafdeling terecht. En dan natuurlijk de lange tijd op de voetbalvereniging. Het ligt voor de 
hand dat er dan een meer dan gewone relatie ontstaat. Ik heb heel wat avonden bij Jan en Fijgje 
doorgebracht. Het zijn dierbare herinneringen. 

Vanuit het CNV organiseerde Jan het plaatselijke jongerenwerk onder de naam Werkende Jeugd. Zeg 
maar een voorloper van de Soos. Daar kwam Jan voor het eerst in aanraking met de voetbal. Met de 
organisatie van z’n activiteiten moest hij rekening houden met de voetballende jongens. Zo kregen 
we Jan ook mee naar het voetbalveld. Als supporter voor zijn Werkende Jeugd jongens. De wedstrijd 
Koz. Boys – Almkerk was zijn eerste wedstrijd. Om geen misverstanden te krijgen. Het ging hier om 
Koz. Boys 3 tegen Almkerk 1. 

De interesse van Jan voor het voetballen bleef niet onopgemerkt bij het Almkerkbestuur. In 1970 
werd Jan lid van de technische commissie. In 1972 gevolgd door het leiderschap. Jan ergerde zich 
mateloos aan de huisartsen die bij een blessure gemakshalve maar een maand rust voorschreven. 
Voor Jan aanleiding om, samen met Gerrit Romijn, de cursus Sportverzorging te gaan volgen. Uit 
eigen zak betaalt! Zo wilde hij dat. Met zijn kunde dwong Jan respect af bij artsen, trainers en 
fysiotherapeuten in de omgeving.  

Het leider/verzorger zijn vulde Jan breed in. Onvoorstelbaar breed. Eigenlijk zouden we daar 
een boek over moeten schrijven. Het zal duidelijk zijn, we praten niet over een leider/verzorger van 
dertien in een dozijn. Wat was Jan dan wel niet? Jan was alles. Leider – verzorger – fysiotherapeut – 
dokter – dominee – maatschappelijk werker – kritisch verenigingslid – redder van huwelijken – 
tweede vader – evenementenverzorger – aanjager  bemiddelaar, motivator…. 

Dat Jan meer dan zomaar een leider/verzorger was bleek ook wel uit de aanwezigheid van velen en 
de waardering van hen bij zijn afscheid. Het erelidmaatschap van de vereniging is dan ook dik 
verdiend. Zijn verzorgingsruimte was zijn trots, zijn stekkie, maar ook de zoete inval. Iedereen van de 
vereniging kon bij Jan terecht. Gekscherend heb ik de massagetafel van Jan wel eens  
omschreven als “het geweten van de vereniging”.  Als toenmalig voorzitter heb ik daar veel gebruik 
van gemaakt. Je wilt weten wat er in de vereniging leeft, hoe ze tegenover je plannen staan. Als op 
dinsdagavond de blessures behandeld waren, was er ruimte om met Jan een praatje te maken en z’n 
mening te horen over van alles en nog wat. Strafgevallen, leiders, trainers, begrotingsposten, 
technische commissie, spelersproblemen, organisatie van de vereniging…. Zo hebben we uren 
gepraat. Jarenlang was Jan voor mij Sidekick Nr. 1. 

Marleen, Suzan, Gerbe en hun gezinnen mogen trots zijn op een vader en opa die zoveel 
voor het Almkerkse vereningsleven heeft betekend. 
Mogen jullie, om dit verlies te verwerken, de kracht halen uit de levenswijze en vele 
liefdevolle momenten die jullie met Jan en Fijgje hebben gehad. 

Namens het bestuur van de vv Almkerk, 
Gerrit van Drunen 
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Informatie vereniging 
Samenstelling Bestuur 
Voorzitter Ron van het Hof 
Ere voorzitter Gerrit van Drunen 
Voorzitter bijz. diensten Gerbe Manschot 
Secretaris Algemeen Adriaan Verwoerdt/ 

Annemarie Lokker 
0183-302828 06-20412275 

Penningmeester Nico Kostense 
Voetbalzaken Anton van der 

Meijden/Arjan Dol 
Algemene zaken Arjan Kant/Arie 

Verwoerdt 
Gebouwen/terreinen Bart Monster 

Commissies 
PR en communicatie Hannie Vink 
Wedstrijdsecretariaat Arie Verwoerdt 
Wedstrijdsecr. jeugd Frederike van der 

Schaaf 
Gebouwen Kees Verwoerdt 0183-402835 06-22687759 
Terreinen Reen Boevé 
Materialen Bert Keller 0183-403250 06-14508975 
Materialen pupillen Peter van Brink materiaaljeugdvvalmkerk

@gmail.com 
06-14348627 

Sponsorcommissie Arie Schaap 
Jolanda Schaap 
Gert Ambachtsheer 

Kantine 
Voorzitter: 
Penningmeester: 

Rina Zwets-
Nieuwenhuizen 
Jaap Manschot, Rianne 
Manschot 

Dames Algemeen Nienke van der 
Meijden 

06-44193598 

Lisa Verwoerdt 06-12258066 
Activiteitencommissie Rick van Straten 06-53762992 

Lisa Verwoerdt 06-12258066 
Pim van den 
Nieuwenhuizen 
Leonie van Suijlekom 06-13212051 
Lex Roubos 
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Technische Commissie 
TC Voorzitter/ Financiën Theo van der Stelt 0183-403977 06-81612086 
TC Spelerszaken Mark van der 

Meijden 
06-51984026 

TC Jeugd Jeroen Kroon 06-51755383 
TC Algemeen Marti Kant 0416-392483 06-22805973 
TC Algemeen Laurens van Wijk 06-21932496 

Algemene informatie 
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 
arie.verwoerdt @xs4all.nl 

0183-402535 
06-12095101 

Wedstrijdsecr. Jeugd Frederike van der Schaaf wedstrijdsecretaris.jeugd 
@vvalmkerk.nl 

Jeugdcommissie Rene Bronsgeest 
(voorzitter) 

bronsjes@gmail.com 

Coördinator JO07-
JO12 

René van Haaften vanhaaften1135@casema.nl 06-20735422 

Coördinator JO13 Arjan Kant petro005@planet.nl 06-23794822  

Coördinator JO15-
JO17 

Hans Kant jj.kant@planet.nl 06-13571435 

Coördinator JO19 Jeroen Kroon j.kroon@afas.nl 06-51755383 

Coördinator 
meisjesvoetbal 

Esther Eckhart eckhardt1968@gmail.com 06-46593297 

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

arie.verwoerdt@xs4all.nl 
gerardroubos@live.nl  

E-mailadres V.V. 
Almkerk 

a.verwoerdt@kpnmail.nl 

Bank Rabobank Almkerk NL51 RABO 0301504431 

Bank 
sponsorcommissie 

T.n.v. J. Schaap NL71 RABO 0113821875 

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 06-31645046 

Casper Nieuwenhuizen 
Christol van 
Kampenhout 

2e Paul van der Donk Arie Schreuders 
Peter van Dalen 

  3e Jan Keller 06-40239821 
Martijn van der Pluijm 06-12632436 

4e 
Pim van de 
Nieuwenhuizen 
Marc de Pender 

5e Tim van Dalen 
 6e Charles Geerts 06-83533205 

Ewald van den Burg 06-17654559 
VR1 Rick van Straten 06-53762992 Dick van Daal 

 VR2 Tessa Verhoeven 06-43429111 
JO19-1 Thomas Blankers 06-30619937 Judith Leemans 06-43021818 

Piet Collé 
 JO17-1 Hans Kant 06-13571453 Marco van Tuil 06-53775413 

  
Ewald van den Burg 06-17654559 

MO17-1 Peter van Dalen 06-39025211 Maarten Veth 06-23555069 
Erik de Bok 

JO15-1 Remon Hofstede 06-29292950 Frans de Vries 06-12049480 
Gert Hofstede 06-37154631 Jacco van Vuuren 06-86853801 

 JO15-2 Teus Nieuwenhuizen 06-19674719 Henk Jan van Kleij 06-27212742 
Ben Verwoerdt 06-30444300 

MO15-1 Nick Kant Elbert van Bijnen 
Comb. Altena Ramon van Dalen 

Twan van der Stelt 
Toon van Drunen 

JO13-1 Jan Willem van Gils 06-25142855 
Comb. Altena Jeroen Kroon 06-51755383 
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JO13-2  
Comb. Altena 

Jeroen Kroon 06-51755383 Henk Jan van Kleij 06-27212742 
Jan Willem van Gils 06-25142855   

JO12-1G Teunis Pruijsen 06-14639261 Charlotte Tanis 06-46074108 
JO11-1 René van Haaften 06-20735422 

    Peter Herwig 06-15299605     
 Peter Kant 06-29886901   
JO11-2 Pieter Verhagen 06-53942350 Ernst Geluk 06-10971411 
 William van Vugt 06-13258743   

 
Martin Geerts 06-23913395 

  MO11-1 Kees van Noorloos 06-33891607 
  Comb. Altena 

   
  

JO9-1 Casper Nieuwenhuizen 06-51648568 Mandy van Oord 06-14546718 

 José van Anrooij 06-14120209   
JO9-2 Bram Koolstra 06-24527836 

   Marcel van de Geld 06-30564459   
JO8-1 Corné van Drunen 06-53351851 Charles Geerts 06-83533205 
 Henry Schaap 06-20735406   
JO7-1 Menno van der Vliet 06-21214095 Rob Broekhuijsen 06-51687698 
 Erwin Wannet 06-51549759   
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Van de redactie 
Het kerstnummer van ons clubblad met een wijde range aan informatie uit alle hoeken van de 
vereniging en nuttige informatie voor de gehele vereniging. Een aantal gebruikelijke onderwerpen 
zoals stukken van het 1e, 2e, VR1, wedstrijd secretariaat, de puzzel, de tussenstanden. Maar ook een 
aantal stukken met best wel belangrijke/handige informatie, een stuk over de JO19-1 die als eerste 
zijn geëindigd in de najaarscompetitie. Een knappe prestatie. Ook het 2e Elftal draait geweldig en 
kunnen zich “Herbstmeister” noemen. De VR1 staan best hoog. Is een beetje vertekend gezien het 
aantal wedstrijden, maar een kniesoor die daarop let.  

We hebben ook de gebruikelijke 
nuttige stukken van Henk-Jan 
Moerman en Jan Dirk van der Zee 
(directeur amateurvoetbal) maar ook 
van de activiteiten van div. 
commissies kopij gekregen (Kantine 
commissie, Activiteiten commissie) 
een stuk van Mark van de Meijden 
over de toekomstige mogelijkheden 
van communicatie binnen 
commissies en bestuur. Daarnaast 
ook nog een stuk over de verdere 
ontwikkeling van de mogelijkheid om 
alle gewenste informatie over je 
team (afgelast, kleedkamer info enz. 
enz.) en over de vereniging zo op je mobieltje te krijgen, Bij de jongere leden krijgen de ouders deze 
info (indien gewenst) op hun mobieltje. E.e.a. wordt duidelijk omschreven in het clubblad. Het oefen- 
en bekerprogramma, een verslag van de ledenvergadering, eigenlijk te veel om hier op te noemen. 
We wensen eenieder heel veel leesplezier en als je nog tijd hebt of tijdens het uitbuiken na een 
heerlijke kerstdis kan je altijd even de clubblad puzzel oplossen. 
Ieder heel fijne dagen toegewenst,  

Redactie Noar Vurre 
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 “De Vurrezitter” 
Beste VV Almkerk leden en voetbalvrienden. 

Als jullie ons clubblad lezen is het alweer kerst en bijna oud & nieuw. De tijd vliegt en nog even en 
het 1e deel van ons voetbalseizoen zit er alweer op. 
Ik denk dat we het afgelopen halfjaar samen weer veel goede dingen hebben opgepakt en dat er ook 
nog veel zaken op de agenda staan. 
Maar zoals bij een vereniging hoort, doen we dat met elkaar. Dat duurt soms iets langer omdat we 
allemaal tijd vrij moeten maken om onze club te ondersteunen. TEAM-inzet en TEAMGEEST wordt 
hier letterlijk groot geschreven. 

Sinds de laatste ledenvergadering hebben jullie massaal ;-) ons als bestuur bevestigt dat we door 
moeten gaan met het ingezette beleid. Dat geeft vertrouwen. Het was een belangrijke maar ook 
gezellige avond in onze kantine met een overwinning op Frankrijk als toetje… 

Vele commissies zijn al super actief en zeer enthousiast bezig om de verantwoordelijkheden en eigen 
ambities waar te nemen. Andere commissies zijn nog in een vinding proces. Waarschijnlijk blijft er 
altijd wel een verandering die we met elkaar moeten stemmen. Wij als bestuur hebben veel 
vertrouwen in dit proces en zijn ervan overtuigd, dat het uiteindelijk allemaal goed komt. 
Op basis van een gezonde uitwisseling van ideeën, werken we samen aan een hele leuke en sportieve 
toekomst met een duidelijke ambitie. Het mag nogmaals gezegd worden dat we trots zijn, dat 
dagelijks heel veel vrijwilligers, “zichtbaar en achter de schermen”, bezig zijn om voor onze 
vereniging een goede toekomst veilig te stellen.  

O.a. met betrekking tot de ideeën t.a.v. toekomstig jeugdbeleid, als een van de kernpunten van het 
verenigingsbeleid, hopen we jullie tot en met mei /juni intensiever mee te kunnen nemen. Ook willen 
we graag een voorstel doen om onze statuten te vernieuwen. Hierin en hierover worden jullie ook op 
afzienbare tijd geïnformeerd. We hebben ook kunnen vaststellen dat er vanuit de (nog) gemeente 
Woudrichem oprechte belangstelling en support is voor onze agenda als VV Almkerk. We hopen en 
gaan er steevast vanuit dat wij als vereniging dit goede contact ook in de nieuwe gemeente kan 
worden voortgezet. 

Sportief gezien, Onze teams zijn goed onderweg in de competitie en dit jaar valt de sterke start van 
ons 2e elftal op. Winterkampioen! Een hele mooie prestatie. De vrouwen 1 doen mee om het 
kampioenschap, JO19 kampioen najaar competitie en zeer goed voetbal bij de pupillen! 

Samengevat, we hebben het fijn met elkaar en we zetten onze ambities sportief ook stap voor stap 
om. 

Wij wensen jullie een goede tijd tijdens de komende feestdagen. Voor de een of de ander is dit ook 
een moeilijke tijd. Misschien ga je gewoon eens langs bij diegene waarvan jij denkt dat hij/zij jouw 
steun misschien best goed kan gebruiken. Denk TEAM! 

Met vriendelijke groeten, 
Ron 
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In het afgelopen jaar is er bestuurlijk een nieuwe koers ingezet 

Door bestuursleden met een nieuwe, of met een andere pet 

Met een betere bestuursvorm als doel 

Zonder verlies van het Almkerk gevoel 

Een breed beleid, mede gedragen door commissies 

Door mensen met initiatief, inzet en voetbalmissies 

Daarnaast zijn er veel sponsors die onze club steunen 

Het is van belang dat de club op hun bijdragen kan leunen 

Materialen……, bedragen……, groot of klein 

Heel veel dank, omdat die voor onze club heel belangrijk zijn 

Veel dank ook aan de spelers en de mensen die werken aan het front 

Maar ook aan de mensen die veel werk doen op de achtergrond. 

Mensen op wie we altijd kunnen bouwen, maar niet willen opvallen. 

Zij zorgen ervoor dat onze leden met plezier kunnen voetballen 

Bestuur en commissies kijken met vertrouwen naar het nieuwe jaar 

We gaan er weer voor, met en voor elkaar! 

FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR 

Hannie Vink 
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VV Almkerk, Voetbal & Vrijwilligers 
Vroeger – toen de aerappels nog een kwartje de kilo 
waren en je koeken nog met een lange oe schreef – was 
het haast vanzelfsprekend dat we meehielpen bij onze 
voetbalvereniging. Omdat we er zelf een balletje trapten, 
omdat onze kinderen bij de F’jes zaten, of omdat we het 
gewoonweg belangrijk vonden dat VV Almkerk bleef 
bestaan als een gezonde vereniging. Een likje verf op de 
voetbalkantine, een ochtendje onkruid wieden, een 
avondje achter de bar.  

Maar de aardappels zijn al jaren geen kwartje de kilo meer en de klassieke vrijwilliger, die jarenlang 
bij dezelfde vereniging blijft, komt aan steeds minder vaak voor. Is dat erg? Absoluut niet! Of je nu 
een ‘klassieke’ of ‘nieuwe’ vrijwilliger bent, de uitkomst is hetzelfde: bijdragen aan een zinvoller 
bestaan van onszelf en anderen. Sociaal actief zijn zonder daaraan te verdienen, maakt ons meer 
mens. 

Gelukkig kunnen we bij VV Almkerk nog steeds leunen op mateloos enthousiaste vrijwilligers, die 
klaar staat voor onze voetbalvereniging. Die onbaatzuchtig werk verrichten en daar plezier aan 
beleven. Maar het mogen er meer zijn.  

Eigenlijk zou iedereen vrijwilliger moeten zijn. Ja, ‘moeten’. Maar dan precies op dezelfde manier als 
iedereen gezond moet kunnen eten en dat kinderen moeten buitenspelen. Goed eten, fysieke 
beweging en een sociaal zelfbeeld zijn alle drie erg belangrijk voor onze gezondheid. En net als bij 
eten en fysieke beweging gunnen we bij VV Almkerk iedereen vrijwilligerswerk. Zonder dat het hoeft 
te worden opgelegd of te worden verantwoord. Proost! Op de VoetbalVrijwilligers Almkerk! 

Rina Zwets-Nieuwenhuizen 
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Van het wedstrijdsecretariaat 
Deze uitgave wat specifiek nieuws vanuit de KNVB 

De flexibele winterstop 
De flexibele winterstop is de periode van 9 januari t/m 10 maart waarin je als team uit de A-categorie 
veldvoetbal de mogelijkheid hebt zelf je wedstrijden voor- of achteruit te verplaatsen. Zo kan je als 
team zelf de start van de tweede seizoenshelft bepalen en handig inspelen op eventuele vakanties, 
trainingskampen of bijvoorbeeld carnaval. Het zijn alleen teams uit de A categorie die in een 
competitie van 14 teams spelen. Het werkt als volgt. Als je als team een aantal spelers hebt die op 
een wedstrijd datum met vakantie zijn mag je in de genoemde periode de wedstrijd verzetten naar 
voren of naar achteren, meestal wordt dit een doordeweekse avond. De wedstrijdsecretaris van het 
team wat wil veranderen neemt contact op met de tegenstander. Als daar een andere datum mee 
overeen gekomen is wordt dit gemeld aan de wedstrijdleider bij de KNVB. Dit moet minimaal 5 dagen 
voor de aanvangsdatum van de nieuwe overeengekomen datum. Wordt er door de KNVB door 
bijvoorbeeld een algehele afgelasting een datum geprikt voor het inhalen van deze afgelaste 
wedstrijden en het wordt een datum waarop al een eerder gewijzigde afspraak tussen 2 teams staat 
dan blijft deze eerder gemaakte afspraak in stand. 

Aanvang wedstrijden na de winterstop 
De KNVB plant weer officiele wedstrijden in vanaf het weekend van 19/20 januari.  
De voorjaarsreeksen starten, afhankelijk van het district, vanaf 26/27 januari. De wedstrijden met 14 
teams (bij Almkerk het 1e en 2e ) starten 19 januari. Voor de lagere elftallen en jeugd zijn er voor 19, 
26 januari en 2 februari inhaal- en bekerwedstrijden. Hoeft er niet ingehaald of gebekerd te worden 
dan is men tot 9 februari vrij.  

Overschrijvingsperiode 
Bij de KNVB komen veel vragen binnen over de overschrijvingsperiode amateurvoetbal in de winter. 
De aankomende overschrijvingsperiode is van 3 tot en met 31 januari 2019. We lichten toe wat wel 
en niet meer kan.  Voor nationale overschrijvingen is er geen algehele tweede overschrijvingsperiode 
in de winter. In de winter, met als deadline 31 januari 23.59 uur, is het alleen mogelijk om over te 
schrijven wanneer het een internationale overschrijving of een overschrijving voor geregistreerde 
contractspelers (dus van contract naar contract) betreft.  

Voor alle andere overschrijvingen geldt dat uitsluitend overschrijving kan worden verkregen in 
navolgende situaties: 
 Overschrijving naar B-categorie, als goedkeuring is verkregen van de te verlaten vereniging:

Dit verzoek kan in de periode 16 juni 2018 tot en met uiterlijk 15 april 2019 worden
aangevraagd.

 Overschrijving naar A-categorie, de speler voldoet aan een dispensatiereden gewijzigde
werk-, woon- of overige omstandigheden. Dit verzoek kan in de periode 16 juni 2018 tot en
met uiterlijk 15 maart 2019 worden aangevraagd.
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Amateurvoetbalseizoen start ook in 2019 weer eind augustus 
Net als in de voorgaande twee seizoenen wordt er ook in het amateurvoetbaljaar 2019/’20 na de 
zomer afgetrapt. Uit onderzoek onder veel betrokkenen uit het amateurvoetbal kwam deze situatie 
wederom naar voren als de meest geschikte startperiode. Eind augustus staan de eerste wedstrijden 
op het programma.  

De beslissing is genomen op basis van een enquête, waar 3.500 leden uit het amateurvoetbal aan 
hebben meegewerkt. Gebleken is dat het verplaatsen van de start van het amateurvoetbal tot ná de 
zomervakantie op veel enthousiasme kan rekenen. Het startmoment levert veel voordelen op. Niet 
alleen hoeven minder voetballers hun eerste wedstrijden te missen, ook kunnen clubs, trainers en 
spelers zich beter voorbereiden op de aftrap van het voetbaljaar. Bovendien worden in deze situatie 
meer wedstrijden gespeeld in de lente, waardoor de kans op mooi weer aanzienlijk stijgt en er dus 
minder kans is op afgelastingen. 

De Tweede en Derde Divisie van het amateurvoetbal beginnen komend seizoen in het weekeinde van 
24 en 25 augustus 2019. De Hoofdklasse mannen begint een weekend later op 31 augustus en 1 
september.  

In datzelfde weekend beginnen de bekercompetities voor de rest van het amateurvoetbal.  Op 21 en 
22 september starten de overige competities van de categorie A en B, waaronder de Topklasse 
vrouwen en de overige mannen-, vrouwen- en jeugdcompetities. 

Bekercompetitie veld 
De bekerpoulewedstrijden staan gepland voor de volgende data: 
 31 augustus / 1 september 2019;
 7/8 september 2019;
 14/15 september 2019.

Overige bekerdata worden gepubliceerd in de volledige speeldagenkalenders, die in januari 2019 
bekend worden gemaakt. Voor de landelijk jeugdcompetities O13 t/m O19 wordt op 31 augustus een 
knock-out voorronde voor de bekercompetitie gespeeld. Tevens wordt in dat weekend voor O15, 
O17 en O19 het duel om de Supercup aangeboden. De competities starten een week later. 
De voorjaarsreeks 7x7 (senioren voetbal Dames/Heren) op de vrijdagavond. 
De inschrijving voor de voorjaarsreeks 7x7 is geopend. Steeds meer (vrienden)teams doen mee aan 
deze voetbalvorm, waarbij gezelligheid en voetballen met vrienden voorop staat. En bijna 
belangrijker is dan winnen.  
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De voetbalvorm kent een reeks van minimaal vier speelrondes op vrijdagavonden (of op verzoek in 
het weekend) in het voorjaar en/of het najaar. Elke vereniging is tijdens de reeks (minimaal) eenmaal 
gastheer en speelt de overige momenten bij de andere verenigingen uit de poule. Kortom, drie of 
vier gezellige voetbalavonden waarbij in toernooivorm wordt gespeeld. 
De KNVB probeert, afhankelijk van het aantal inschrijvingen, zo regionaal mogelijk in te delen om 
zodoende de reisafstanden te beperken. De 7x7 reeks is ideaal voor: 
 Voetballers en voetbalsters die voetbal lastig kunnen combineren met hun drukke agenda;
 Voetballers en voetbalsters die op zoek zijn naar een extra speelmoment naast het reguliere

voetbal;
 Voetballers en voetbalsters die liever op vrijdagavond voetballen dan in het weekend;
 Voetballers en voetbalsters die, mogelijk vanwege blessures, liever niet meer op een heel

veld spelen;
 Teams die van gezelligheid houden;
 Vrienden of vriendinnen die gezellig samen een balletje willen trappen;
 Teams die dreigen uit elkaar te vallen vanwege een tekort aan spelers.

De inschrijving voor de voorjaarsreeks staat open tot 20 januari 2019 en wordt aangeboden voor 
mannen (35+ en 45+) en vrouwen (18+ en 30+). De exacte speeldata vind je hieronder: 

Zuid I 

15 maart 
22 maart 
12 april 
10 mei 

Inschrijven kan tot 20 januari 2019 door een mail te sturen naar de organisatie van 7x7. Daar kun je 
natuurlijk ook terecht voor vragen. Wij hebben bij de VV Almkerk nog geen 7 x 7 teams die in een 
door de KNVB geregelde competitie spelen. Er is al wel een 7 x 7 dames team wat in training is en al 
in de regio speelt. Dit zijn ook meest dames die in het verleden in een elftal speelden. 

Standen teams 
De standen van de teams staan elders in dit clubblad. 
Teams die in een najaar reeks spelen worden opnieuw ingedeeld en starten na de winterstop in de 
voorjaarreeks. De JO19-1 zijn kampioen geworden van de najaar reeks. Van harte gefeliciteerd 
jongens, een puike prestatie. 

Allemaal fijne feestdagen en een fijne 2e helft van het seizoen toegewenst. 

Arie Verwoerdt 
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Notulen algemene ledenvergadering en uitloting certificaten 
Notulen Algemene Ledenvergadering vv Almkerk 16 november 2018 
Aanwezig: 26 leden, waarvan 11 bestuursleden 
De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. Aanwezig is het voltallige bestuur. De 
voorzitter spreekt zijn waardering uit naar de aftredende bestuursleden en geeft aan heeft veel 
respect te hebben voor wat zij voor vv Almkerk bereikt en bijgedragen hebben. Vanaf nu zal worden 
gegaan met het al bekende kernbestuur, die de diverse commissies aansturen. 
De voorzitter geeft het woord aan de bestuursleden om de aanwezigen te informeren over de 
diverse commissie die onder hun verantwoording vallen: 
Penningmeester: Nico Kostense verantwoordelijk voor: kantinecommissie, sponsorcommissie, 
contributie en financiële administratie.  Nico Kostense geeft aan dat Arjo Visser zijn taken heeft 
overgedragen aan Gerard Roubos en dat de Kantinecommissie nu wordt geleid door Rina 
Nieuwehuizen (voorzitter) en Jaap Manschot (Financiën). Cees Ambachtsheer heeft wat betreft de 
Sponsorcommissie zijn werkzaamheden overgedragen aan Arie Schaap (voorzitter) en Jolanda 
Schaap (penningmeester). 
Secretariaat: Annemarie Lokker en Adriaan Verwoerdt zijn verantwoordelijk voor Secretariaat/ 
Ledenadministratie. Adriaan zal zijn taken gaan overdragen aan Anne-Marie. De ledenadministratie 
en inning contributie blijft hij doen. 
Algemene zaken: Arjan Kant en Arie Verwoerdt zijn verantwoordelijk voor : Toernooicommissie, 
Scheidsrechters/Vrijwilligers.  
Het Wedstrijdsecretariaat jeugd wordt uitgevoerd door Frederike v.d. Schaaf en 
Wedstrijdsecretariaat Algemeen door Arie Verwoerdt. Scheidsrechterszaken doet op dit moment 
Henri ’t Lam alleen op ad hoc basis. Onder Algemene Zaken valt ook kleding en materialen wat door 
Bert Keller als commissievoorzitter wordt behartigd. Vrijwilligersbeleid is opgezet door René 
Bronsgeest en Pieter v.d. Wiel en wordt nu door Esther Eckhardt gecoördineerd. De 
Toernooicommissie is slechts voor enkele toernooien per jaar aan het werk maar heeft daarmee 
(mixtoernooi) ook gelijk de basis gelegd voor een prachtige activiteiten en kantine omzet. 
Voetbalzaken: Anton van der Meijden en Arjan Dol zijn verantwoordelijk voor: TC, Dames Zaken, 
Seniorencommissie (Arie Verwoerdt) en Jeugdcommissie ( René van Haaften).  
Gebouwen en Terreinen: Bart Monster. Bart geeft aan dat op het gebied van terreinen Henk Mijdam 
de zaken heeft overgedragen aan Reen Boevé. Er is het afgelopen jaar heel veel werk verricht i.v.m. 
de droogte. Ook zijn nieuwe materialen aangeschaft. Een speciaal woord van dank aan Jan Snijders 
voor zijn enorme inzet het afgelopen jaar. De ontkalkingsinstallatie is deze week in gebruik genomen 
en verder wordt nog vermeld dat Jakko Pellekaan schilderwerk heeft uitgevoerd. 
Commissievoorzitter gebouwen is Kees Verwoerdt. 
Voorzitter: Ron van het Hof, verantwoordelijk voor: PR (Clubblad/website/communicatie, 
supporterscommissie en activiteitencommissie. Ron van het Hof, voorzitter, geeft aan dat de 
afgelopen tijd veel tijd is geïnvesteerd om de mensen en de organisatie te leren kennen. De volgende 
periode zal geëvalueerd worden of en hoe de verschillende redacties elkaar nog meer kunnen 
versterken. Hierbij moet gedacht worden aan de PR, redacties van website, sociale media, clubblad 
en andere communicatie uitingen van vv Almkerk.  

Op gebied van interne communicatie in en tussen commissies wordt ook gekeken hoe hier de 
transparantie en onderlinge communicatie kan worden verbeterd, met name door nieuwe 
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technieken. De eerste test loopt momenteel bij de Technische Commissie. Mark van der Meijden 
heeft hier software voor gemaakt. Als 2e test gaat het bestuur hiermee werken, waarna de overige 
commissies volgen.  

De Supportersvereniging draait goed en de activiteitencommissie is verfrissend en zeer actief. De 
activiteiten planning en de gerealiseerde omzet is mede door de vele activiteiten boven verwachting 
goed. 

Er is één ingekomen stuk van Henri ’t Lam, deze zal tijdens de rondvraag worden behandeld, verder 
waren er 2 afmeldingen voor deze vergadering. 

Volgend agendapunt, de notulen, deze worden uitgedeeld, er zijn geen vragen of opmerkingen, 
waarna de notulen worden goedgekeurd.  

De penningmeester geeft toelichting over de jaarcijfers seizoen 2017/2018. Enkele vragen van de 
aanwezigen worden door Nico beantwoord/toegelicht, o.a. over de afschrijving gebouwen. De 
afschrijving van de gebouwen is aangepast van 15 jaar naar 30 jaar. Ook de begroting wordt 
toegelicht, zowel de begroting, balans, als de jaarcijfers worden via de beamer gepresenteerd aan de 
leden. Wat opvalt is dat de activiteiten hoger zijn begroot, dit is ingegeven door de 
activiteitencommissie die op extra inkomsten rekent door een aantal nieuwe activiteiten. Het oude 
bekende draaifeest met verloting zou, indien nodig of gewenst, ook in het voorjaar kunnen worden 
opgepakt. De kantine omzet is tot op heden, ondanks dat we in de 1e klasse spelen toch hoger dan 
waarop was gerekend. 

Kascontrolecommissie, Jeroen Kroon en Hugo van der Meijden hebben de boeken gecontroleerd en 
deze in orde bevonden. Het was voor Jeroen het 2e jaar en Hugo van der Meijden is geen lid meer 
van onze vereniging. Uit de aanwezigen komen geen nieuwe kascontroleurs naar voren. In de 
komende periode zal worden gezocht naar 2 nieuwe kascontroleurs en een reserve. 

Verkiezing bestuursleden: Het oorspronkelijke bestuur was uiteindelijk iets te groot. Enkele jaren 
geleden is begonnen met een nieuw bestuur opzet, ingegeven door de adviezen van de KNVB. Het 
nieuwe bestuur zal worden ontlast door het consequente commissiebeleid. De commissies sturen 
met eigen verantwoordelijkheden en duidelijke onderlinge afspraken met het bestuur en zullen naar 
verwachting zelfstandiger kunnen opereren. 

Zoals eerdergenoemd zal door Mark van der Meijden met behulp van software voor alle commissies 
een nieuwe communicatievorm worden opgezet. De commissieleden kunnen hierin alle 
verslaglegging en afspraken inzien. Ook het bestuurslid, verantwoordelijk voor die commissie heeft 
daar inzicht in. Het is verder aan het bestuur in hoeverre alles zichtbaar is voor de andere 
bestuursleden. Met andere woorden er komt meer transparantie en je hoeft niet altijd aanwezig te 
zijn om te volgen wat er in je commissie of verenigings-breed gebeurd. 

Statutenwijziging: De huidige statuten zijn ruim 40 jaar oud en op een aantal vlakken achterhaald. 
Het bestuur krijgt toestemming om de statuten aan de hand van een model, aangevuld met voor de 

Noar Vurre 40e jaargang nr. 4, december 2018 22 



vereniging specifieke zaken, uit te werken. Daarna zal de procedure worden gevolgd zoals 
omschreven in de huidige statuten. De leden zullen over het verloop op de hoogte worden 
gehouden.  

Volgende agendapunt zijn de uitloting obligaties. Door 2 leden worden de volgende nummers 
getrokken: obligatie van € 50,00 de nummers 2, 3, 5 en 38. Van € 250,00 de nummers 1, 2, 14 en 17. 
De bezitters van de obligaties zullen schriftelijk worden geïnformeerd. 
*(red.) Aan het einde van dit stuk nog wat meer informatie over het uitloten van de certificaten. 

Arjan Kant geeft uitleg over het vrijwilligersbeleid. Halverwege het seizoen is hiermee gestart. Het 
doel is om mensen te betrekken bij de vereniging. Vele handen maken ook licht werk. Momenteel 
wordt iedereen ingezet voor een kantinedienst. Esther Eckhart coördineert dit.  
Een oproep aan de aanwezigen, om oren en ogen open te houden als er signalen zijn als iemand 
vrijwilligerswerk wil doen. Graag deze namen doorgeven aan het bestuur, zodat ze benaderd 
kunnen worden. Leden zijn vaak wel bereid wat te doen, maar willen graag gevraagd worden. 

Rondvraag: Ingekomen stuk Henri ‘t Lam. Is het mogelijk om in de toekomst bij leden die eerder lid 
zijn geweest de eerdere jaren mee te tellen bij een jubileum. Er is niets op tegen om dit te doen maar 
is in de praktijk bijna niet uitvoerbaar. De oudste ledengegevens zijn niet meer beschikbaar. We 
hebben nog 2 kaartenbaksystemen die ook onderling verschillen aangeven. Om die reden wordt nu 
alleen gewerkt met de datum die Sportlink aangeeft. Als er leden zijn die het op prijs stellen om 
eerder jaren mee te tellen dan zal hieraan worden meegewerkt. Het initiatief moet dan wel van het 
lid zelf komen. In het eerstkomende clubblad zal dit vermeld worden.  

Wat is de status betreffende samengaan/samenwerking met vv Altena. Van onze kant uit positief. Er 
is inmiddels een intentieverklaring ondertekend. Op het gebied van het jeugdbeleid zitten we op 1 
lijn met vv Altena. Onze ambitie is om het jeugdbeleid naar een hoger plan te krijgen. Dit willen we 
gaan verdiepen. Voor vv Altena is een nieuw sportpark belangrijk. Al lijkt dit in eerste instantie 
financieel nu nog wel ambitieus. Getracht wordt, bij de vorming van de nieuwe gemeente Altena, 
gezamenlijk als verenigingen nauw contact te houden met de gemeente. Een aanvulling op het 
betoog van het bestuur is dat een enkel lid vindt dat de samenwerking met Altena met de jeugd en 
de Dames prima is, maar hij/zij geen voorstander is van volledige samengaan met vv Altena. 
Mogelijke verschillende belangen kunnen een hindernis zijn. We komen daar als bestuur 
vanzelfsprekend op terug zodra er meer duidelijkheid is.  

Vrienden van vv Almkerk is een groep mensen die bereid zijn iets meer te doen voor de vereniging, 
maar daarbij niet direct op de voorgrond willen treden. Zij willen voornamelijk investeren in de jeugd 
en dragen daar financieel aan bij.  
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Jan van Drunen geeft aan dat hij in het laatste clubblad nog genoemd wordt als penningmeester 
sponsorcommissie. Jan is daarmee gestopt. Wordt bij het eerstvolgende clubblad in orde gemaakt.  
Gerard Roubos vraagt wat we doen met de klok bij het scorebord. Besloten is deze te vervangen. 
Rene van Haaften vraagt of de verlichting op het hoofdveld aan mag bij activiteiten/feesten zodat de 
kinderen dan op het hoofdveld kunnen voetballen. Dit mag als de kinderen uit de doelgebieden 
blijven en de ouders hierop toezicht houden. We zijn overigens bezig met een voetbalkooi voor de 
jeugd met verlichting.  

Nico Vink vraag naar het nieuwe jeugdbeleid. Wat wordt er gedaan met de minder getalenteerde 
spelers in de jeugd. De talenten krijgen genoeg aandacht maar blijft er ook ruimte voor deze spelers. 
Jan Straver merkt nog op dat veel reclame borden in slechte staat verkeren. De sponsorcommissie 
heeft dit onder de aandacht. 
De vergadering wordt gesloten. 

Uitloting certificaten vv Almkerk 
Tijdens de ledenvergadering van 16 november zijn, zoals vermeld in het Reglement uitgifte 
certificaten van de voetbalvereniging Almkerk, weer 8 certificaten uitgeloot. Uitgeloot zijn dit keer:  4 
certificaten met een waarde van € 250,-- (certificaatnummers 1, 2, 14 en 17) en 4 certificaten met 
een waarde van € 50,-- (certificaatnummers 2, 3, 5 en 38). De 
certificaathouders zijn hierover reeds schriftelijk geïnformeerd. Volgens de 
reglementen geschiedt de aflossing uitsluitend tegen de overdracht van het 
originele certificaat. Wanneer het certificaat 12 maanden na de uitloting 
niet aan de secretaris is aangeboden, vervalt het recht op aflossing. Op de 
lening wordt 2,5 pct. rente vergoed, De rente wordt bij de uitloting 
uitbetaald. Er kan ook gekozen worden voor geen rentevergoeding 
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Zetjesactie bij Albert Heijn Almkerk 
Bij Albert Heijn Almkerk konden clubs en verenigingen sparen voor zogenaamde zetjes die worden 
omgezet in waardencheques. Namens VV Almkerk hebben de MO-17 op vrijdagavond geprobeerd 
extra zetjes te verdienen door klanten te laten schieten op doeltjes voor punten. Om een poging te 
wagen moesten ze natuurlijk wel hun zetjes inleveren voor VV Almkerk. Deze activiteit van de MO-17 
leverde ook nog eens 250 extra zetjes op, top gedaan meiden! 

De winnaar van de avond 

250 extra zetjes voor de club 

Noar Vurre 40e jaargang nr. 4, december 2018 27 



Activiteitencommissie 
Beste leden, 

Namens de Activiteitencommissie willen we in dit clubblad terugblikken op 
2018 en met jullie lezers alvast vooruit kijken naar 2019. Het kampioenschap dit 
jaar was sportief gezien het absolute hoogtepunt. Het was mooi om te zien 
hoeveel supporters er waren afgereisd naar Pelikaan voor de 
kampioenswedstrijd. Voor ons als commissie is het jaar absoluut geslaagd. 
Omdat het voor sommige misschien een beetje is weggezakt, zullen we jullie 
even meenemen door het gezellige 2018 met de grootste activiteiten. 

- Playbackshow. Bijna alle seniorenteams deden mee en ook een aantal juniorenteams waren van de 
partij. En de afterparty was zoals velen nog zullen weten, legendarisch. Dit jaar willen we uitbreiden 
met nog meer playback van junioren.  
- Zoals elk jaar weer was er weer groots vermaak voor de kinderen (en de leiders) bij Pupillenkamp. 
Ook dit jaar zijn we weer op zoek naar leiders voor de groepjes, meer informatie volgt.  
- KIKA avond. Voor het tweede jaar op rij organiseerde Almkerk 2 een avond voor het goede doel. Op 
een gezellige avond werden er verschillende prijzen verloot. Er werd ruim 2300 euro opgehaald! 
- Mixtournooi, dat vanaf dit seizoen verder gaat als het Arie Verwoerdt Mixtournooi. Met ruim 20 
teams, 200 deelnemers en heerlijk weer was het een mooie dag. Het feestje ‘s avonds was zeker 
geslaagd en we haalden zelfs Facebook met de Almkerkse versie van Chiquitita.  
- We openden het seizoen 18/19 met de Beachparty. Na de kraker tegen Woerkum barstte het feest 
los. Het bleek dat er genoeg leden waren met flitsende dansmoves. Zo liet aanwinst Maba zich 
gelden. 
- Voor het Oktoberfest werd ons de organisatie uit handen genomen. Almkerk 2 had deze avond de 
organisatie voor hun rekening genomen. Nog nooit hadden we zoveel mensen in Lederhosen en 
Dirndl's gezien, bedankt voor jullie enthousiasme! 
- De Bingo is misschien wel de avond waar we het meest trots op zijn. Vooraf waren er de nodige 
twijfels over de avond binnen de club. Achteraf waren er veel positieve reacties. Met leuke prijzen, 
leuke presentatie, goede dj en een vlot verloop werd het een topavond.  
- De Foute kersttruien party is het meest recente feestje. Ook dit keer werd de organisatie uit 
handen genomen, dit jaar door Dames 1! Ondanks vele afgelastingen was het een gezellige avond. 
De avond werd compleet met een optreden van clubtopscorer Lisa Verwoerdt!  
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Wij zijn trots op het afgelopen jaar en hebben het idee dat er 
meer en meer gezelligheid komt binnen de kantine én als 
vereniging. Desondanks blijven we kritisch en proberen we 
continu te verbeteren. Uiteraard hebben we u daarvoor nodig, 
mocht u vragen of opmerkingen hebben, spreek een van ons 
aan. Ook is er altijd de mogelijkheid een mailtje te sturen naar: 
ac@vvalmkerk.nl .  

We hebben er zin in komend jaar en zien jullie graag! Reeds 
bekende activiteiten in 2018/2019 (zie ook volgende pagina): 
- Klaverjastoernooi “de leste slag” 31 dec 2018 start 14:00 uur. 
- Nieuwjaarsreceptie met voorafgaand mixtoernooi 5 jan 2019 
- Pubquiz: Halve finales 18 & 25 januari, finale 9 februari ( 
inschrijven: www.vvalmkerk.nl/pubquiz ) 
- Playbackshow: 16 maart 
- Eindfeest (door Almkerk 4): 11 mei 
- Pupillenkamp: 7/8 juni 
- Mixtoernooi: 6 juli 

Namens de Activiteitencommissie, 

Pim van den Nieuwenhuizen 
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Activiteiten komende periode 
31 december 2018, aanvang 14:00 uur  -  Klaverjassen “De Leste Slag” 
Laatste kans om dit jaar deel te nemen aan een klaverjas toernooi. Inschrijven kan tot we beginnen 
met het toernooi, tot 14:00 uur dus. We proberen er met zijn allen een gezellige oudejaarsmiddag 
van te maken. Mocht het met het kaarten niet zo erg lukken, we hebben altijd een loterij waarbij ook 
prachtige prijzen te winnen zijn. 

4 januari 2019, aanvang 20:00 uur  -  Klaverjassen  
Dit betreft het kampioenschap van vv Almkerk. Een competitie van september tot en met april. Het 
staat ieder vrij om me te komen spelen. Gezellig. 

5 januari 2019  aanvang 16:30 uur – Nieuwjaarsreceptie.  
Dit wordt mogelijk voorafgegaan door een minimixtoernooi. De leiders zijn, of zullen daar zeker over 
geïnformeerd zijn. Ook zullen de jubilarissen die tijdens de medewerkersavond niet de mogelijkheid 
hadden om te komen, worden uitgenodigd. Zeker de moeite waard om aanwezig te zijn. 

DE PUBQUIZ is terug !!! 
Op 18 en 25 januari (20:00 inloop, start 20:30) zal er, in teams van maximaal 4 personen, gestreden 
worden voor een plekje in de grote finale. De finale vindt plaats op 9 februari. Inschrijven kan 
inmiddels via pubquiz@vvalmkerk.nl en eenvoudig online via de website: www.vvalmkerk.nl/pubquiz 
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VV Almkerk meets Microsoft Teams 
De afgelopen periode is onze vereniging qua organisatiestructuur behoorlijk veranderd. Er wordt in 
deze nieuwe structuur vanuit het kernbestuur samengewerkt met diverse commissies. Deze 
commissies bestaan op haar beurt weer uit diverse vrijwilligers. Kortom, we hebben inmiddels een 
rijk netwerk aan vrijwilligers die allemaal een steentje bijdragen aan onze vereniging. Om een 
dergelijke organisatiestructuur goed te laten werken is het belangrijk om goed met elkaar te 
communiceren. Dit begint primair natuurlijk met face-to-face communicatie, echter komt het steeds 
vaker voor dat er allerlei digitale communicatie en samenwerking tools gebruikt worden. Denk 
bijvoorbeeld aan e-mail, whatsapp, dropbox, etc.  

Geïntegreerde samenwerkingsoplossing  
Sinds afgelopen zomer heeft Microsoft haar samenwerking tool Microsoft Teams gratis beschikbaar 
gemaakt voor consumenten. Met Microsoft teams is het mogelijk om documenten, notities, 
actiepunten e.d. centraal te delen binnen 
jouw commissie. Daarnaast is het ook 
mogelijk om leden van het 
kernbestuur of andere commissies 
inzage te geven in deze informatie. 
Ook is mogelijk om chat-gebaseerd te 
communiceren binnen Teams. 
Aangezien alles zowel via een app op 
je mobiele telefoon beschikbaar is als 
ook op de laptop is deze omgeving erg 
toegankelijk en kan dit dus een 
vervanger zijn van alle tools die er op dit moment gebruikt worden.  

Pilot Technische Commissie 
Sinds dit seizoen zijn we met de technische commissie een pilot gestart met Microsoft Teams. 
Gebleken is dat het even wat tijd kost om het op te zetten, maar het resultaat is wel dat we nu alle 
informatie altijd en overal bij de hand hebben. Na een vergadering zijn de notulen, actiepunten, 
documenten, etc. direct beschikbaar en ook vanuit het bestuur kan er mee gekeken worden. De 
ervaring leert dat er nog wel veel communicatie via whatsapp loopt. We hebben dus nog een stap te 
maken. Neemt niet weg dat Microsoft Teams een mooi platform is voor alle commissies.  

Uitrol naar de overige commissies 
In 2019 ga ik ervoor zorgen dat ook andere commissies gebruik kunnen maken van dit platform, 
zodat we als vereniging een eenduidige manier van samenwerken hebben en gebruik maken van 
maar één platform i.p.v. diverse applicaties. Dit alles heeft natuurlijk maar één doel: Slimmer en 
eenvoudiger samenwerken en communiceren. 

Mark van der Meijden, 
Technische Commissie 
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Almkerk JO19-1 kampioen in de najaarscompetitie 
Almkerk JO19-1 is als 1e geëindigd in de 2e klasse najaar. Het team eindigde na 11 wedstrijden met 
27 punten als 1e. Een knappe prestatie voor dit jonge team, dat maar liefst 5 spelers met JO17-
leeftijd herbergt. Van de overige 11 spelers zijn er 10 nog ‘eerstejaars’.  
De volgende spelers spelen in JO19-1:  Bart, Stan, Luuk H, Jesse, Daan, Tycho, Jorg, Nick H, Toon, Nick 
K, Aron, Levi, Glenn, Andres, Vincent, Luuk D.  

De start van het seizoen was wat rommelig. Het team had met Thomas al wel een uitstekende 
veldtrainer, maar een trainer/coach voor de JO19 was nog altijd niet gevonden. Gelukkig wilde Hans 
invallen als coach. Het Groot Woudrichem toernooi werd geannuleerd vanwege het afhaken van 2 
teams, waardoor de eerste wedstrijd meteen een bekerwedstrijd was. Die werd nipt verloren tegen 
Nieuw-Lekkerland JO19-1. De twee opvolgende bekerduels werden wél gewonnen, waardoor 
Almkerk JO19-1 de volgende bekerronde bereikte. 

Vlak voor aanvang van de competitie kwam het goede nieuws binnen dat Piet Collé, met o.a. een 
trainersverleden bij LRC Leerdam, was gestrikt als trainer coach. Het trainersduo Piet en Thomas, 
geassisteerd door leidster Judith, verzorgster Tonny en grensrechter John, kon met een mooie groep 
van 16 spelers aan de najaarscompetitie beginnen.  

22 september 2018  Almkerk JO19-1 – GJS JO19-2  1-3 
De eerste wedstrijd was een teleurstelling. Tegen het fysiek sterke GJS kwam Almkerk, ondanks het 
betere veldspel, flink tekort. Later zou GJS de belangrijkste concurrent blijken te zijn. 

29 september 2018 Heukelum JO19-1 – Almkerk JO19-1  0-5 
Almkerk herstelde zich knap van de eerste competitienederlaag en boekte een ruime overwinning op 
een wat hobbelig veld. De eerste 3 punten waren binnen. 

6 oktober 2018 Almkerk JO19-1 – Vuren JO19-1  5-0 
Vuren was de afgelopen jaren vaak een zware opponent voor deze lichting. Vandaag waren de 
jongens uit Vuren echter niet opgewassen tegen het prima spelende Almkerk. Met een duidelijk 
overwicht werd de tegenstander aan de kant gezet. 

13 oktober 2018 Woudrichem JO19-1 – Almkerk JO19-1  1-5 
In het bekertoernooi was al van deze tegenstander gewonnen, maar je weet het nooit als je in 
‘Woerkum’ moet voetballen. Het was ook wel een beetje een bijzondere wedstrijd. Voor rust liep 
Almkerk soepel uit naar 0-4, maar na de pauze werd de sfeer een beetje grimmig. De scheidsrechter 
liet zich daardoor meeslepen en gaf een Almkerk-aanvaller, die nog nooit een gele of rode kaart van 
dichtbij had gezien, rood. Onze speler had zijn armen vertwijfeld in de lucht gestoken na de zoveelste 
charge van achteren en de arbiter interpreteerde dat als een elleboogstoot. Dit bracht de 
overwinning voor onze jongens gelukkig niet in gevaar en de 3 punten konden mee naar Almkerk.  

3 november 2018 Almkerk JO19-1 – Noad’32  3-0 
De vorige competitiewedstrijd was alweer drie weken geleden. Tussendoor behaalde de JO19 de 
kwartfinale van de beker na een 3-0 overwinning op Streefkerk en een week later werd de 
uitwedstrijd tegen Herovina om onduidelijke redenen uitgesteld. Ook Noad’32 wilde de wedstrijd 
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uitstellen, vanwege te weinig spelers, maar daar konden en wilden we dit keer niet aan meewerken. 
Gelukkig stonden er bij Noad’32 gewoon 15 (!) spelers op het formulier. De wedstrijd eindigde in een 
keurige en dik verdiende 3-0 overwinning. 

10 november 2018 Almkerk JO19-1 – Asperen JO19-1  7-3 
Wedstrijden tegen Asperen leveren altijd veel doelpunten op. Ook vandaag, want er werd maar liefst 
10 keer gescoord. Het was van beide kanten geen hele goede wedstrijd, maar voor het publiek was 
het genieten geblazen. De overwinning betekende de vijfde op rij voor Almkerk. Wie kon dit team 
nog stoppen? 

17 november 2018 GRC’14 JO19-1 – Almkerk JO19-1  4-2 
Op de vraag ‘wie kon dit team nog stoppen?’ kwam een week later al een antwoord. In de 
uitwedstrijd tegen GRC’14 leek er geen vuiltje aan de lucht toen Almkerk 0-1 en 0-2 scoorde. Een 
zeer ongelukkig tegendoelpunt nog voor rust betekende dat het nog spannend werd. Tot de rust 
veranderde de stand niet. Na de pauze leek er ook nog weinig aan de hand, want Almkerk kreeg kans 
op kans om de voorsprong uit te breiden. Toen de 2-2 toch viel, ging GRC’14 vol gas erop met lange 
ballen en fysieke duels. Het jonge Almkerk-elftal ging in dat gevecht mee, maar had beter het eigen 
spel kunnen blijven spelen. Vlak voor het eindsignaal vielen de 3-2 en de 4-2 voor de thuisclub. Een 
harde les voor Almkerk JO19-1.  

24 november 2018 Almkerk JO19-1 – Roda Boys  3-2 
Almkerk begon wat onwennig aan de wedstrijd en kwam al snel op een achterstand. Waren het de 
zenuwen door de uitglijder van een week eerder? Nog voor rust werd de achterstand omgebogen 
naar een 3-1 voorsprong. Makkelijk ging het echter niet. Na de rust begonnen de blauw-witten 
ongeconcentreerd en binnen een minuut maakten de mannen uit Aalst al de aansluitingstreffer. 
Daarna had Almkerk het geluk dat er geen penalty werd toegekend aan Roda Boys. Met hangen en 
wurgen werd de voorsprong vastgehouden en kon de JO19 zich weer verder richten op de 
koppositie. 

1 december 2018 WSC JO19-2 – Almkerk JO19-1  1-4 
De op papier lastige uitwedstrijd in Waalwijk bleek achteraf helemaal niet zo lastig. Almkerk speelde 
een prima wedstrijd en bij rust was het 0-1. Na de rust liep het team uit naar 0-4 met een paar 
prachtige goals. De 1-4 viel in de slotfase en deed niets af aan het mooie resultaat. Nog een paar 
hindernissen… 

8 december 2018 Almkerk JO19-1 – MVV’58 JO19-1  2-1 
Windkracht 6 bulderde over het hoofdveld in Almkerk en dan weet je dat er sprake is van 
‘toevalsvoetbal’. En dat tegen het uitstekende MVV’58 dat ongeveer net zo vaak scoort als Almkerk. 
Goed voetbal bleek inderdaad niet mogelijk en de gasten gingen rusten met een voorsprong: 0-1. Na 
rust was de wind wat zwakker geworden en stond voor Almkerk niet ongunstig. Daardoor kon er wél 
beter gevoetbald worden en dat resulteerde halverwege de 2e helft in de gelijkmaker. Lange tijd leek 
1-1 de eindstand te worden, maar een paar minuten voor tijd kwam de 2-1 nog op het bord! Dolle 
vreugde bij Almkerk. Op naar de kampioenswedstrijd. 
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11 december 2018 Herovina JO19-1 – Almkerk JO19-1  3-6 
De laatste wedstrijd van de competitie was de eerder uitgestelde wedstrijd tegen Herovina. Dit team 
heeft wekelijks moeite om genoeg spelers op de been te krijgen en daarom moest er doordeweeks 
worden gespeeld. De thuisclub plukte vlak voor aanvang nog even 1 of 2 A-selectiespelers uit de 
kantine, want de eigen basis was erg krap. Voor Almkerk leek het toch eigenlijk niet meer fout te 
kunnen gaan, want er was een grote supportersschare meegekomen. Met name de jongens van het 
5e elftal lieten zich horen en zien met vuurwerk, gezang, trommels en fakkels.  
Als na ruim één minuut kwam Almkerk op voorsprong op het glibberige veld. Het feest kon beginnen. 
Maar die feestvreugde duurde niet lang, want meteen na de aftrap lag de gelijkmaker binnen: 1-1. 
Almkerk ging daarna geduldig voetballen en kwam op 1-2. Helaas kon die stand ook niet lang worden 
vastgehouden, want uit een scrimmage voor het doel werd het al weer snel gelijk. Almkerk ging 
echter met een voorsprong rusten na opnieuw een mooie goal. Ruststand 2-3.  
Na de rust speelden de blauwwitten het prima uit en liepen ze uit naar 2-6. Het slotakkoord was voor 
Herovina en met een 3-6 eindstand was het kampioenschap binnen. Na de wedstrijd zorgde het 5e 
weer voor vuurwerk. In de kleedkamer werd daarna nog lang gefeest.. 
Spelers en begeleiding van Almkerk JO19-1, van harte gefeliciteerd met dit mooie resultaat! 
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Aantal jaren lid bij VV Almkerk 
Tijdens de laatste ledenvergadering werd via Hendri ’t Lam de vraag gesteld waarom we voor jubilea 
(25, 40, 50, 60 jaar lid) alleen de periode tellen dat iemand aaneengesloten lid is. Mogelijk is dit ooit 
in een bestuur besloten en om die reden wordt deze regel al vele jaren gehanteerd. Er is iets voor te 
zeggen dat we eerdere jaren lidmaatschap mee zouden tellen. Men kan om allerlei redenen een 
lidmaatschap voor een bepaalde periode hebben opgezegd, i.v.m. langdurig werk elders, omdat men 
een periode, om welke reden dan ook elders heeft gewoond. 

We zijn niet onwillig om eerdere jaren mee te tellen maar in de praktijk is het ondoenlijk om dat van 
ieder lid vanuit de leden administratie na te gaan. We hebben binnen de vereniging met 
verschillende kaartenbak systemen gewerkt. Per lid een kaart met daarop gegevens waarop je kon 
zien wanneer iemand lid geworden was, sportkeuring had gehad etc. etc. We hebben daarna een 
kaartenbak systeem gehad met de zgn. ledenmutatie kaarten van de KNVB ook daarop stond een 
aanmeldingsdatum.  Voor b.g. kaartenbak systemen zijn vanaf de oprichting ongetwijfeld ook nog 
methodes gebruikt om e.e.a. te registreren maar die hebben we niet meer. Er zijn ook verhalen dat 
een deel tijdens de watersnoodramp in 1953 verloren is gegaan. Nu werken we alweer een aantal 
jaren met Sportlink. In Sportlink zijn de gegevens heel overzichtelijk en kan a la minuut worden 
gezien welke leden, in welk jaar lid zijn geworden. Met andere woorden in 2019 kijken wie 25, 40, 50, 
60 jaar lid is, is een fluitje van een cent. 

Het probleem is dat de gegevens van de eerdergenoemde kaartenbak systemen niet altijd één op 
één in sportlink zijn terechtgekomen, zelfs in deze kaartenbak systemen zitten onderling verschillen. 
Er zijn ieder jaar 2 mogelijkheden om zo nauwkeurig mogelijk uit te vinden wie de jubilarissen zijn.  

1) Handmatig door beide kaartenbakken heen gaan en per lid bekijken wanneer ze lid zijn geworden,
of ze al eerder een periode lid zijn geweest, en daarna kijken of de informatie aanvullen bij de 
sportlink gegevens. Ik kan u verzekeren, daar ben je dagen mee bezig en dan moet je er ook vanuit 
gaan dat de kaartenbak systemen goed zijn. (ik heb al bewijzen dat daar ook verschillen in zitten).  
2) We gaan consequent uit van de gegevens van Sportlink. Dit laatste is het meest duidelijk en zuiver.
We zijn echter zeker niet onwillig om, wanneer leden aangeven dat ze een eerdere periode lid zijn 
geweest en dat op één of andere manier kunnen aantonen, deze jaren mee te laten tellen. Het 
initiatief moet dan wel van deze leden zelf komen. Ook als leden aangeven dat ze op een eerder 
tijdstip lid zijn geworden dan bij ons in de gegevens staat kunnen we daar in de toekomst proberen 
rekening mee te houden. We kunnen dan in Sportlink de “Lid sinds” datum aanpassen naar de datum 
die volgens de aangedragen informatie de juiste is. De kans bestaat echter, dat deze gegevens bij een 
mogelijke systeem update door sportlink weer naar de oorspronkelijk in sportlink staande “lid sinds” 
datum wordt terug gezet omdat dit mogelijk zgn brongegevens zijn die van de KNVB vandaan komen. 
Als u wilt weten welke “Lid sinds” datum voor u in Sportlink staat zou ik dat b.v. op de adreslabels 
van het clubblad aangeven. Mogelijk wordt via de AVG weer niet op prijs gesteld, je kunt het ook op 
zaterdag aan mij vragen, ik kan het dan direct (na sportlink te hebben geraadpleegd uiteraard) 
vertellen. Je kunt mij ook een email sturen (a.verwoerdt@kpnplanet.nl). Schroom in ieder geval niet 
en neem gerust contact op. 
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Almkerk 1 
Eerste seizoenshelft Almkerk 1 2018-2019 

De winterstop is in zicht alleen de laatste wedstijd moet nog worden gespeeld. We kunnen 
terugkijken op een prima eerste seizoenshelft, wat je ook kunt zien op de ranglijst. Daarin zie je ons 
terug in de middenmoot, wat we vooraf niet hadden we verwacht. Natuurlijk staan we allemaal dicht 
bij elkaar en zo kunnen we naar boven kijken, maar moeten we ook zeker naar beneden kijken waar 
flink wat ploegen ons op de huid zitten. Bovenin steken vooral Sliedrecht en Sportlust 46 er bovenuit. 

De uitslagen zijn bij ons wisselvallig. We hebben hele ruime overwinningen, maar er zitten ook wat 
tegenvallers bij. Wedstrijden tegen Geinoord (5-0), Oranje Wit (0-3), WNC (5-2), GJS (2-6) en SVL (4-
0) werden overtuigend gewonnen door ons. Iets wat we twee jaar geleden nog niet konden
presteren. De wedstrijden die we verloren hebben waren dan ook vaak met 1 punt verschil. Zelfs de 
titelkandidaten hebben het lastig tegen ons. Bij Sliedrecht wisten we een punt mee naar huis te 
nemen en Sportlust wist pas op het laatst tegen ons te scoren. Een grote tegenvaller was bij GRC 14, 
de enige derby die we deze competitie hebben. Op deze koude zaterdag was alles aanwezig om weer 
de 3 punten mee te nemen uit Rijswijk/Giessen. Bij het betreden van het veld zat de sfeer er meteen 
in, beide clubs hadden flink geïnvesteerd in het vuurwerk. Helaas was het niet onze dag en konden 
we met een 4-0 nederlaag terug naar Almkerk. Gelukkig was het een totale off day en konden we de 
week daarop het weer gewoon oppakken. 

Tussen de wedstrijden door hebben we ook nog gespeeld voor de beker. In de poule zijn we 
1e geworden wat betekend dat je weer een ronde verder gaat. In de volgende ronde kwam Achilles 
Veen bij ons op bezoek. Deze wedstrijd werd gewonnen met 0-1 voor Achilles Veen wat betekend 
dat we uit het bekertoernooi liggen. 

Na de winterstop zullen er nog spannende wedstrijden aankomen. Alles staat dicht op elkaar dus het 
zegt nog niets over waar we dit seizoen gaan eindigen. Wij gaan tijdens de winterstop voor een paar 
dagen op trainingskamp naar Barcelona. Daar zullen we gaan trainen en zal er ook een wedstrijd 
gespeeld gaan worden. 

Positief nieuws is dat Remon Hofstede en Yessy Gire weer terug op het veld te vinden zijn. We hopen 
ze na de winterstop te zien schitteren bij het 1e. 

Wij willen alle supporters bedanken voor de steun bij de eerste seizoenshelft. We hopen jullie na de 
winterstop weer te zien langs de lijn. 

Namens het 1e, 
Jelle Stalenhoef 
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Henk-Jan Moerman 
Henkjan Moerman artikelen 
Lager ozb-tarief voor vastgoed met sociaal belang  
De Tweede Kamer stemde medio november vóór een amendement om vastgoed met een sociaal 
belang, zoals sportaccommodaties, te ontzien bij de ozb. Dit wordt voor gemeenten geen 
verplichting maar een mogelijkheid. Het amendement wijzigt de Gemeentewet. Hierdoor wordt het 
mogelijk om instellingen zoals ANBI’s en SBBI’s tegen een lager ozb-tarief te belasten. 

Zakelijk tarief sociaal belang 
Deze stichtingen of verenigingen zijn van ‘algemeen nut’ en ‘sociaal belang’. Zij zijn actief op 
terreinen zoals sport, religie, zorg, welzijn en ontwikkelingssamenwerking. Tot nu toe betalen deze 
organisaties het hogere, zakelijke ozb-tarief voor vastgoed dat zij bezitten of huren. Die tarieven zijn 
in de praktijk al gauw drie keer zo hoog als voor woningeigenaren. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, 
initiatiefnemer voor de aanpassing, noemde dat “eigenlijk te gek voor woorden.” De coalitiepartners 
D66 en de ChristenUnie steunden het amendement van Omtzigt terwijl de VVD er tegen was. 
Bovendien was er massale steun van de oppositie, zo bleek bij de stemming. Het is de bedoeling dat 
de wetswijziging al per 1 januari volgend jaar ingaat. 

Teruggaveregeling 
Bij gemeenten zou de behoefte bestaan om voor instellingen met een sociaal belang, lagere tarieven 
toe te passen. “Enkele gemeenten worstelen nu met de gemeentewet en hebben, bij gebrek aan 
mogelijkheden, al een teruggaveregeling van ozb voor sportclubs”, zo vermeldt de toelichting bij het 
amendement. 

Macronorm 
De ozb is voor gemeenten de belangrijkste zelfstandige bron 
van inkomsten. In het amendement wordt niet aangegeven 
hoe een terugval van de inkomsten gecompenseerd moet 
worden. Overigens zijn gemeenten vrij om de tarieven zelf te 
bepalen, er geldt alleen een ‘macronorm’ waar alle gemeenten 
samen onder moeten blijven. 

De zorgverzekering en de keuze van een sportarts  
De meeste voetballers lopen wel eens een blessure op. Spelers van FC Utrecht bijvoorbeeld, worden 
dan behandeld door sportartsen van het UMC. Maar als je zelf naar een sportarts wilt, hoe zit het 
dan met je zorgverzekering? Van veel zorgverzekeraars mag je met een blessure niet zonder meer 
naar een willekeurige sportarts lopen. 
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De sportarts  
Een gescheurde enkelband, een pijnlijke knieblessure of een liesbreuk zijn maar een paar 
voorbeelden van blessures die je met sporten of trainen kunt oplopen. De huisarts verwijst zo’n 
blessure vrijwel altijd door naar een sportarts. Als je vanwege een blessure trainingen en/of 
wedstrijden hebt gemist, dan is het goed om bij een sportarts langs te gaan. Ook kun je bij hem of 
haar terecht met vragen over de spierbelasting, training of prestatieverbetering. Maar of de kosten 
voor behandeling worden vergoed, hangt af van de verzekeringspolis die is afgesloten. 

Basiszorgverzekering:  Een zorgverzekeraar vergoedt het consult van een sportarts voor een 
blessure-advies vanuit de basiszorgverzekering. De kosten hiervan gaan wel van het eigen risico af. 
Maar soms is aanvullend onderzoek nodig. Net als het consult van de sportarts, valt dit onderzoek 
onder de basiszorgverzekering. Ook de kosten hiervan vallen onder het verplichte eigen risico. 

Aanvullende zorgverzekering:  Voor keuringen, advies en vergelijkbare onderzoeken is geen 
verwijzing van de huisarts nodig. Maar een consult van een sportarts kan soms niet voldoende zijn. 
Misschien wil je ook een sportmedische keuring, blessure- of preventief advies. 
Die worden niet vanuit de basiszorgverzekering maar wel vaak vanuit een aanvullend zorgpakket 
vergoedt. Dit is afhankelijk van de verzekeraar en de aanvullende zorgverzekering waarvoor is 
gekozen. 

Voorwaarden:  Als je naar een sportarts gaat wil je weten of een behandeling wel vergoed wordt. 
Van veel zorgverzekeraars mag je niet zonder meer naar een sportarts gaan. Die moet vaak bij de 
FSMI zijn aangesloten. Check dus altijd vooraf hoe vergoeding bij jouw zorgverzekering is geregeld. 
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Beter op de hoogte van alles rondom VV Almkerk 
Dat kan met Club Mobiel en  Club TV 
Op dit moment wordt onderzocht of we gebruik gaan maken van enkele extra mogelijkheden binnen 
Sportlink om de leden, zowel actieve als rustende leden, beter op de hoogte te houden van alles wat 
in en rond vv Almkerk gebeurt. We hebben nu het scherm in de kantine hangen met de kleedkamer 
indelingen, welk veld gespeeld moet worden enz. we hebben een 2e scherm met daarop de 
ruststanden, einduitslagen enz. De informatie op deze schermen blijft beschikbaar maar kan ook 
zichtbaar worden op je eigen mobiel. Mocht onverwacht een wedstrijd worden afgelast, je krijgt een 
bericht. Mocht een aanvangstijdstip op het laatst zijn veranderd, je krijgt een bericht. Naast de 
wedstrijd informatie kunnen de leiders/trainers in één keer hun hele team bereiken om 
mededelingen te doen. De activiteiten commissie kan de hele vereniging in één keer vertellen welke 
activiteit(en) op de rol staan. Tijdens de introductie van deze mogelijkheden werd aangegeven dat 
ons huidige communicatiemiddel, de website, binnen enkele jaren ook steeds meer belangrijkheid 
gaat verliezen ten opzichte van de mobiele/smart telefoon.  

Club Mobiel  
Vrijwilligerstaken, trainingen, wedstrijden en verenigingsactiviteiten. Allemaal in de app! Hoe 
maak je de apps nóg handiger en leuker voor alle leden en fans? Met Club.Mobiel! Club.Mobiel is de 
schakel tussen de vereniging en alle leden en fans. Het zorgt ervoor dat nuttige Sportlink informatie 
ook zichtbaar is in de app. Denk hierbij aan de vrijwilligerstaken. Zodra je de vrijwilligerstaken 
vastlegt in Club.Vrijwilligers, dan staan ze direct in de app. En het mooie is dat iedereen zich gelijk 
kan inschrijven voor deze vrijwilligerstaken. Sterker nog, er kan onderling geruild worden! 
Maar het gaat verder dan alleen vrijwilligerstaken. Combineer Club.Mobiel met Club.Trainingen, dan 
is ook alle informatie rondom trainingen zichtbaar in de app. Trainingstijden, kleedkamerindeling en 
velden. Van de vrijwilligersavond tot de jaarvergadering en van een commissievergadering tot de 
jaarlijkse club barbecue. Alle leden hebben met Club.Mobiel alle wedstrijden, trainingen, 
vrijwilligerstaken en andere verenigingsactiviteiten altijd direct bij de hand op hun smartphone. 
Makkelijker kan haast niet. 

Club TV  
Sportlink Club TV is de meest moderne narrowcastoplossing voor de kantine waarmee je leden én 
gasten kunt informeren en betrekken bij de club.  Het is bovendien een ideaal platform voor uw 
sponsors. Klinkt dat goed? Goed gastheerschap Leden, maar ook bezoekers worden als echte gasten 
ontvangen. In één oogopslag weten ze op welk veld ze spelen, wie er fluit en in welke kleedkamer ze 
zich kunnen omkleden. En meer: Blijft het droog? Is er nog nieuws? Kom ik in de file onderweg naar 
huis? Zo maak je indruk Na afloop van de wedstrijden worden uitslagen direct verwerkt. Toch een 
reden om nog wat langer in de kantine te blijven. En die gehaktbal te bestellen die er zo lekker uit 
ziet op het scherm. Ook handig dat bezoekers kunnen zien of er files staan. Of flitsers. Zijn ze op de 
fiets? Dan is er Buienradar. En natuurlijk nog even het adres van de slager van die lekkere gehaktbal 
van daarnet… 
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De app op je mobieltje 
Wat zouden onze leden moeten doen  voor Club Mobiel. Eén kleine inspanning, jezelf registreren bij 
de Voetbal.nl app of de KNVB Wedstrijdzaken app. 

Wedstrijd zaken en Voetbal.nl app, te downloaden via google playstore of de app store. Vervolgens 
registreren met het emailadres wat bekend is bij de vereniging. Van onze actieve leden zijn 252 leden 
al geregistreerd. Die hoeven dus niets te doen. 

Als het registeren bij een eerdere poging niet is gelukt zou het kunnen dat het emailadres wat je 
gebruikt niet overeenkomt met het emailaccount die bekend is bij de vereniging. Als je af en toe 
berichten krijgt van de vereniging (afz. no-reply@sportlinkservices.nl) met informatie over komende 
activiteiten dan is je emailadres correct. Als je die nooit ontvangt zou het kunnen dat je emailadres 
niet hetzelfde is als hetgeen geregistreerd staat bij de vereniging. 

Als je geregistreerd bent kan je in ieder geval zelf aangeven in hoeverre je zichtbaar wilt zijn (i.v.m. 
de wet op de Privacy) je kunt de adresgegevens aanpassen, je kunt voor je spelerspas zelf een mooie 
foto uploaden, je kunt je tel. nummer aanpassen. Wat niet gaat echter is daar je emailadres 
aanpassen. Die mutaties moet je altijd via de ledenadministratie doen. 
De situatie van onze vereniging op dit moment. Naast de bovengenoemde 252 actieve leden die al 
wel geregistreerd zijn, zijn er ook nog 73 actieve leden die nog niet geregistreerd zijn, die zouden in 
de nabije toekomst dus wat informatie mis kunnen lopen, Met name informatie op korte termijn 
zodat je een keer voor niets naar de vereniging komt omdat op het laatste moment een wedstrijd is 
afgelast.  

Ook voor de niet actieve leden kan deze app handig zijn. Naast wedstrijd info en uitslagen die snel op 
je mobiel zichtbaar is kan je op die manier ook op de hoogste blijven van tussenstanden en verdere 
wedstrijd informatie, van verenigingsactiviteiten enz. 
De situatie van de rustende leden, daaronder vallen ook b.v. een aantal leiders en trainers zijn er 129 
(nog) niet geregistreerd en 78 wel geregistreerd. 
Deze app op je telefoon kost niets, je kunt er alleen een voordeel mee hebben het zou leuk zijn als 
we een zo groot mogelijk aantal geregistreerde leden hebben.  
Naast de eerdergenoemde mogelijkheden voor de leden zijn er ook extra mogelijkheden voor 
sponsoren. 

We zullen de actieve leden in ieder geval binnenkort een email sturen met de vraag of ze willen 
registreren bij één van de twee. Apps. Jongere spelers die zelf niet over een mobiele telefoon 
beschikken kunnen worden geregistreerd via de ouders/verzorgers. Ook daar is dat mogelijk via het 
emailadres waaronder deze spelers nu bij de vereniging in Sportlink staan. 
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Standen 
Tussenstanden per 15 december 2018 vanaf de JO10 en jonger wordt helaas niet gepubliceerd. 

pos Team GS WN GL VL PT VR TG pos Team GS WN GL VL PT VR TG
1 Sliedrecht 1 12 9 2 1 29 22 7 1 Almkerk 2 12 9 2 1 29 45 14
2 Sportlust '46 12 9 1 2 28 34 8 2 Achilles Veen 2 12 9 1 2 28 29 11
3 Heerjansdam 1 12 7 2 3 23 33 19 3 Nivo Sparta 2 12 8 1 3 25 37 16
4 Nieuw Lekkerland 1 12 7 2 3 23 23 14 4 GJS 2 12 7 2 3 23 35 18
5 Montfoort 1 12 7 1 4 22 24 16 5 DESK 2 12 7 0 5 21 37 31
6 Oranje Wit 1 12 5 2 5 17 20 18 6 Drechtstreek 2 12 6 3 3 21 22 18
7 LRC 1 12 5 2 5 17 16 16 7 Streefkerk 2 12 5 3 4 18 24 22
8 Almkerk 1 12 5 1 6 16 30 20 8 Alblasserdam 2 12 5 1 6 16 20 27
9 SVL 1 12 5 1 6 16 14 23 9 De Alblas 2 12 4 2 6 14 24 26

10 WNC 1 12 4 2 6 14 17 21 10 Roda Boys/Bommelerwaard 2 11 4 1 6 13 24 35
11 VVGZ 1 12 4 2 6 14 14 24 11 VVAC 2 11 3 1 7 10 14 18
12 GRC-14 1 12 3 3 6 12 16 19 12 Tricht 2 11 2 3 6 9 19 29
13 Geinoord Nieuwegein 1 12 2 1 9 7 10 39 13 Groot-Ammers 2 11 2 2 7 8 13 24
14 GJS 1 12 0 2 10 2 12 41 14 WNC 2 12 0 0 12 0 2 56

pos Team GS WN GL VL PT VR TG pos Team GS WN GL VL PT VR TG
1 Sleeuwijk 3 8 8 0 0 24 26 2 1 Nivo Sparta 5 8 6 1 1 19 31 11
2 Nivo Sparta 4 10 7 1 2 22 35 14 2 Zwaluw VFC 4 9 6 1 2 19 38 22
3 SV BLC 4 9 6 0 3 18 36 16 3 Achilles Veen 3 7 6 0 1 18 22 8
4 Almkerk 3 8 5 1 2 16 24 19 4 GRC-14 5 10 6 0 4 18 35 22
5 Sparta'30 3 10 5 1 4 16 17 17 5 Jan van Arckel 4 8 5 1 2 16 29 18
6 Jan van Arckel 3 10 3 3 4 12 32 22 6 NOAD'32 4 8 4 1 3 13 24 18
7 Roda Boys/Bommelerwaard 3 8 3 2 3 11 25 22 7 Almkerk 4 9 4 1 4 13 41 19
8 Wilhelmina'26 3 9 3 1 5 10 17 23 8 Kerkwijk 4 8 2 1 5 7 30 27
9 Well 2 10 2 1 7 7 12 33 9 Well 3 7 2 0 5 6 16 35

10 GRC-14 3 9 1 2 6 5 10 27 10 GVV'63 3 9 2 0 7 6 16 35
11 Theole 3 9 0 2 7 2 4 43 11 Wilhelmina'26 4 9 0 0 9 0 3 70

pos Team GS WN GL VL PT VR TG pos Team GS WN GL VL PT VR TG
1 Kozakken Boys 4 11 9 1 1 28 56 14 1 GDC 5 10 10 0 0 30 42 7
2 Altena 4 11 9 0 2 27 43 13 2 GVV'63 4 9 8 0 1 24 48 10
3 ASWH 7 11 8 2 1 26 65 13 3 Roda Boys/Bommelerwaard 4 9 7 0 2 21 35 14
4 Unitas 5 11 7 3 1 24 49 21 4 Altena 5 9 6 1 2 19 32 13
5 Sleeuwijk 5 11 6 0 5 18 39 51 5 Nivo Sparta 8 10 4 1 5 13 34 41
6 VV Papendrecht 6 11 5 1 5 16 54 27 6 Almkerk 6 10 4 1 5 13 38 49
7 SV Noordeloos 3 11 5 1 5 16 20 42 7 GRC-14 6 10 3 1 6 10 23 32
8 VVAC 6 11 3 1 7 10 19 39 8 Sparta'30 5 10 3 1 6 10 17 32
9 Almkerk 5 11 2 1 8 7 14 35 9 Well 4 10 3 1 6 10 22 44

10 Peursum 4 10 2 0 8 6 17 46 10 Zuilichem 3 9 1 0 8 3 19 35
11 Pelikaan 8 11 1 3 7 6 15 31 11 Woudrichem 4 10 1 0 9 3 7 40
12 GJS 7 10 1 1 8 4 16 75

pos Team GS WN GL VL PT VR TG pos Team GS WN GL VL PT VR TG
1 Almkerk VR1 9 7 2 0 23 43 13 1 Sparta'30 VR1 9 8 0 1 24 61 10
2 Hardinxveld VR1 7 7 0 0 21 47 9 2 GRC-14 VR1 10 8 0 2 24 62 14
3 GSC/ODS VR1 9 6 0 3 18 33 9 3 Achilles Veen VR1 7 7 0 0 21 51 9
4 Sleeuwijk VR2 9 5 2 2 17 26 13 4 SV Capelle VR1 8 6 0 2 18 35 8
5 Groot-Ammers VR1 10 5 1 4 16 25 13 5 Woudrichem VR1 9 4 1 4 13 25 15
6 Zwaluwe VR1 8 4 2 2 14 22 16 6 RWB VR1 9 4 1 4 13 24 17
7 RFC VR1 9 4 0 5 12 17 25 7 Altena VR1 7 2 0 5 6 7 24
8 Sliedrecht VR1 10 3 1 6 10 25 37 8 RKDVC VR1 10 2 0 8 6 29 64
9 Prinsenland VR1 9 1 1 7 4 11 52 9 Blauw Wit'81 VR1 7 1 1 5 4 12 57

10 Rijsoord VR1 8 1 0 7 3 14 53 10 Almkerk VR2 8 1 0 7 3 5 46
11 De Alblas VR1 8 0 1 7 1 10 33 11 SSC'55 VR2 6 0 1 5 1 3 50

pos Team GS WN GL VL PT VR TG pos Team GS WN GL VL PT VR TG
1 Almkerk JO19-1 11 9 0 2 27 43 18 1 JEKA JO17-3 8 6 1 1 19 26 10
2 GJS JO19-2 10 6 2 2 20 25 20 2 TSC JO17-3 7 5 0 2 15 18 13
3 MVV'58 JO19-1 11 6 1 4 19 44 27 3 Dussense Boys JO17-1G 8 4 3 1 15 27 12
4 NOAD'32 JO19-1 11 5 2 4 17 28 25 4 RFC JO17-2 6 4 1 1 13 20 13
5 GRC-14 JO19-1 8 5 1 2 16 27 20 5 GDC JO17-1 8 4 1 3 13 23 22
6 Vuren JO19-1 10 5 1 4 16 24 27 6 Kozakken Boys JO17-2 8 3 3 2 12 24 13
7 Roda Boys/B'waard JO19-1 11 4 2 5 14 21 21 7 SV Reeshof JO17-2 7 2 0 5 6 10 24
8 WSC JO19-2 11 4 2 5 14 28 31 8 Waspik JO17-1 8 1 0 7 3 15 34
9 Asperen JO19-1 10 3 4 3 13 29 31 9 Almkerk JO17-1 8 0 1 7 1 7 29

10 Herovina JO19-1 9 3 1 5 10 22 33
11 Heukelum JO19-1 10 2 1 7 7 13 30
12 Woudrichem JO19-1 10 0 1 9 1 21 42

Noar Vurre 40e jaargang nr. 4, december 2018 47 



pos Team GS WN GL VL PT VR TG pos Team GS WN GL VL PT VR TG
1 Roda Boys/B'waard MO17-1 11 9 2 0 29 35 8 1 Lekvogels JO15-1 8 8 0 0 24 40 7
2 Almkerk/Altena MO17-1 11 7 1 3 22 23 16 2 Nieuw Lekkerland JO15-1 7 6 0 1 18 18 6
3 Asperen MO17-1 9 6 2 1 20 15 10 3 De Zwerver JO15-1 8 4 2 2 14 24 23
4 GJS MO17-1 10 5 4 1 19 21 14 4 Groote Lindt JO15-1 8 2 3 3 9 12 15
5 Kozakken Boys MO17-1 11 5 3 3 18 29 15 5 Woudrichem JO15-1 7 1 4 2 7 12 18
6 Heukelum MO17-1 11 4 1 6 13 21 18 6 VVGZ JO15-2 5 2 0 3 6 13 18
7 Sleeuwijk MO17-1 11 3 4 4 13 22 24 7 Almkerk/Altena JO15-1 7 2 0 5 6 8 16
8 Vuren MO17-1 11 3 3 5 12 15 18 8 ASWH JO15-2 8 1 2 5 5 14 25
9 Woudrichem MO17-1 10 3 2 5 11 15 29 9 Hardinxveld JO15-2 8 1 1 6 4 9 22

10 Hardinxveld MO17-1 11 3 1 7 10 13 26
11 Peursum MO17-1 10 2 0 8 6 10 19 pos Team GS WN GL VL PT VR TG
12 Arkel MO17-1 10 1 1 8 4 12 34 1 TSC MO15-2 11 10 0 1 30 55 13

2 Madese Boys MO15-1 10 8 1 1 25 36 5
pos Team GS WN GL VL PT VR TG 3 Kozakken Boys MO15-1 11 8 1 2 25 49 21

1 HSSC'61 JO15-2 7 6 0 1 18 41 8 4 Almkerk/Altena MO15-1 11 7 0 4 21 27 17
2 Herovina JO15-1 8 5 2 1 17 32 14 5 Waspik MO15-1 11 6 2 3 20 27 14
3 VVAC JO15-2 8 5 2 1 17 27 10 6 SCO MO15-1 11 6 2 3 20 29 20
4 SV Noordeloos JO15-1 7 5 1 1 16 24 14 7 Sleeuwijk MO15-1 11 5 0 6 15 22 21
5 SteDoCo JO15-1 8 3 2 3 11 21 16 8 DIA MO15-2 11 3 3 5 12 25 33
6 GJS JO15-3 8 3 0 5 9 22 33 9 JEKA MO15-2 11 3 2 6 11 19 43
7 Hardinxveld JO15-4 7 1 1 5 4 12 18 10 RFC MO15-1 11 2 1 8 7 14 28
8 Heukelum JO15-1 7 1 0 6 3 16 53 11 NEO'25 MO15-1 10 1 0 9 3 12 44
9 Almkerk/Altena JO15-2 8 1 0 7 3 12 41 12 MVV'58 MO15-2 11 0 0 11 0 3 59

pos Team GS WN GL VL PT VR TG pos Team GS WN GL VL PT VR TG
1 Teisterbanders JO13-1 11 9 0 2 27 40 18 1 Nieuw Lekkerland JO12-1 11 10 0 1 30 52 17
2 GJS JO13-1 11 8 2 1 26 51 26 2 SV Meerkerk JO12-1 11 9 1 1 28 47 15
3 Groot-Ammers JO13-1 11 7 2 2 23 34 24 3 Altena JO12-1 11 7 3 1 24 44 25
4 GRC-14 JO13-1 10 7 1 2 22 24 13 4 Groot-Ammers JO12-1 11 7 1 3 22 49 20
5 MVV'58 JO13-1 11 5 2 4 17 30 26 5 Almkerk JO12-1G 11 6 1 4 19 34 26
6 SV Meerkerk JO13-1 11 5 2 4 17 24 24 6 Sliedrecht JO12-4 11 5 2 4 17 52 33
7 BZS JO13-1 10 4 1 5 13 25 17 7 VVAC JO12-1 11 4 4 3 16 35 32
8 Lekvogels JO13-1 11 3 4 4 13 25 20 8 SVW JO12-2 11 3 1 7 10 33 37
9 Leerdam Sport'55 JO13-1 10 3 1 6 10 15 27 9 GJS JO12-3 11 3 0 8 9 27 48

10 SteDoCo JO13-1G 9 1 3 5 6 15 26 10 Sparta'30 JO12-1 11 3 0 8 9 13 48
11 Altena/Almkerk JO13-1 11 2 0 9 6 14 30 11 ASWH JO12-4 11 1 1 9 4 23 57
12 Theole JO13-2 10 0 0 10 0 10 56 12 De Alblas JO12-4 11 1 0 10 3 17 68

pos Team GS WN GL VL PT VR TG pos Team GS WN GL VL PT VR TG
1 Groot-Ammers JO11-1 9 9 0 0 27 71 14 1 SVS'65 JO11-1 11 10 0 1 30 95 17
2 SVW JO11-1 8 6 1 1 19 58 24 2 Oranje Wit JO11-7 10 9 1 0 28 88 23
3 Drechtstreek JO11-2 8 6 0 2 18 49 24 3 Almkerk JO11-2 11 8 1 2 25 86 25
4 Almkerk JO11-1 9 5 2 2 17 42 23 4 Hardinxveld JO11-5 11 8 0 3 24 89 25
5 SteDoCo JO11-1 9 5 0 4 15 50 40 5 SV Noordeloos JO11-1 11 6 1 4 19 45 40
6 Woudrichem JO11-1G 9 4 1 4 13 32 47 6 SVW JO11-2 10 5 1 4 16 46 48
7 Schelluinen JO11-1 9 3 0 6 9 34 42 7 Peursum JO11-2 11 3 1 7 10 35 63
8 Sliedrecht JO11-3 9 3 0 6 9 30 38 8 VVAC JO11-4 11 3 1 7 10 20 66
9 GJS JO11-3 9 1 0 8 3 10 50 9 VVAC JO11-5 11 3 0 8 9 29 56

10 Unitas JO11-2 9 0 0 9 0 16 90 10 Groot-Ammers JO11-3 11 3 0 8 9 31 81
11 Kozakken Boys JO11-5 10 2 0 8 6 13 69
12 IFC JO11-4 10 1 0 9 3 13 77

pos Team GS WN GL VL PT VR TG
1 Heukelum MO11-1 8 8 0 0 24 42 4
2 Altena/Almkerk MO11-1 8 7 0 1 21 68 2
3 SteDoCo MO11-1 7 5 0 2 15 29 9
4 Kozakken Boys MO11-1 8 5 0 3 15 29 29
5 VVAC MO11-1 8 3 0 5 9 35 46
6 Unitas MO11-1 8 3 0 5 9 26 38
7 HSSC'61 MO11-1 7 2 0 5 6 7 32
8 GRC-14 MO11-1 8 2 0 6 6 19 28
9 LRC MO11-1 8 0 0 8 0 4 71
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Sponsorcommissie 
Het jaar 2018 zit er bijna weer op. Een jaar waarin verschillende personele veranderingen hebben 
plaatsgevonden. Het kost tijd om dit op de juiste manier naar elkaar over te dragen. Wat zo 
vanzelfsprekend was, is dat nu niet meer het geval. Onze voorgangers (mensen van het eerste uur) 
laten een bak informatie en vele sponsoren achter. Een mooi resultaat en nu voor ons de taak dit 
minimaal te continueren, maar uiteraard liever uit te breiden. Het is zoeken naar de juiste modus 
voor de club en voor de sponsoren. 

Een aantal nieuwe initiatieven zijn bedacht, maar nog niet allemaal uitgerold.  
We hebben weer een belavond achter de rug voor het verkopen van loten van de Vriendenloterij. Dit 
heeft een mooi resultaat opgeleverd. Inmiddels loopt de Grote Clubactie, grotendeels uitgevoerd 
door onze jeugd. Ook dit is een succes.  

Op onze site staat het logo van “SponsorKliks”. Hiervan wordt helaas nog bijzonder weinig gebruik 
gemaakt. Jammer; het kan voor de club een mooie som inkomsten opleveren. Aan ons de taak om dit 
nog veel meer onder de aandacht te brengen. Bestellen via SponsorKliks is heel simpel en kosteloos. 
Het is gewoon een kwestie om via SponsorKliks je bestelling te doen en achter de schermen gebeurt 
de rest. Je hebt hier verder geen sores van.  

Al met al zijn we op verschillende vlakken bezig om onze club financieel gezond te houden. Een 
voetbalclub kan niet zonder de sponsoren. Stel je kind is 4 jaar en gaat voetballen tot en met de 
JO19. Dat is 15 jaar voetballen, iedere zaterdag, met begeleiding en scheidsrechters. Trainen onder 
deskundige leiding, ca. 100 keer douchen, enz. Er worden allerlei faciliteiten ter beschikking gesteld 
en het sportpark wordt op en top onderhouden. Kortom, teveel om op te noemen en dit allemaal 
voor ca. € 1.300 voor 15 jaar. 

Sponsorinkomsten zijn onmisbaar om dit allemaal betaalbaar te houden. 
Wij danken dan ook alle sponsoren die ons afgelopen jaar hebben gesteund en hopen dat we ook 
volgend jaar weer gebruik kunnen maken van jullie bijdrage.  

Rest mij nog iedereen namens de sponsorcommissie een goede Kerst toe te wensen en een gelukkig 
2019. 

Arie Schaap 
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Vrouwen 1 
Dames 1 halverwege… 

De winterstop breekt aan en de dames van Almkerk vrouwen 1 krijgen hun verdiende rust. 
We staan dan ook dit keer niet op het veld, maar de dames zijn in de kantine te vinden. 
Niet alleen de dames overigens, maar ook onze vaste mannen zitten daar klaar. 

Niet iedereen heeft de kantine gehaald, onze sterspeelster Jessica kampt met 
gezondheidsproblemen en speelt al een tijdje niet mee. Ook onze vaste pilaar Daan ontbreekt! Of 
het nu kwam door de zoveelste kopbal waar ze mee scoorde of een incident op haar werk dat weten 
we niet meer, maar met een zware hersenschudding is ook Daan dus uitgeschakeld. Als laatste, maar 
zeker niet de minste, ontbreekt ook Janneke Peek. De nieuwe speelster liep ook een blessure op. 
We wensen deze meiden natuurlijk ontzettend veel beterschap en hopen na de winterstop weer van 
ze te kunnen genieten op het veld! 

Eenmaal in de kantine vallen ons een paar dingen op. De bankspeelsters van de vorige periode, staan 
nu alweer te springen! Inge en Nienke, hebben beide alweer wat wedstrijden op hun naam staan. 
Nienke heeft zelfs haar eerste hattrick van het seizoen al te pakken. Zij is dus weer helemaal terug!! 

Verderop zien we een groepje bij elkaar staan, half swingend, half uit de maat bewegend. Het zijn 
Dyonne, Evie, Fleur en Sabine. Die laatste probeert de andere meiden iets van danspasjes mee te 
geven. Het is tenslotte wel leuk dat als we een wedstrijd winnen allemaal een écht danspasje 
kunnen. Dat dansen gaat nog niet best, maar dat winnen gaat wél lekker. Dyonne staat als een echte 
leeuwin in het doel, de ballen eruit te vechten. Evie en Fleur zijn het hechte spitsenduo en hebben 
die eerste periode top gepresteerd! 

Wanneer we al een uurtje in de kantine staan, komen Annette, Leanne en Silke binnen. Natuurlijk 
stijlvol te laat en helemaal ready voor de kantine. Te laat komen is er op het veld voor deze meiden 
niet bij hoor. Ben je hun directe tegenstander dan ben je flink de sjaak, want zij houden van 
aanpakken en geven niet snel op! 

Nu er al wat vocht naar binnen is gegaan, staan de vier meiden midden in de kantine; Leonie, Suus, 
Hannah en Lisa. Op het veld staan die hun mannetje wel en laat dat nou niet anders in de kantine 
zijn. Of het nu gaat om een solo actie, of ze onderuit worden gehaald, of dat ze eerder weg moeten, 
het maakt niets uit deze meiden zullen er staan! En hoe! (Mocht het voetballen of in de Appie nou 
misgaan dan is een zangcarrière trouwens ook nog een optie Lisa!) 
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Ondertussen zijn Dick en Rick aan de bar gaan zitten. Ze kijken het zo’n beetje aan. Samen vormen zij 
een mooi topteam, want de meiden staan wel mooi bovenaan in het rijtje! 

Aline en Charelle zijn overal een beetje te vinden. Dan weer aan de bar, dan aan de tafel, dan weer 
staand. Het is net als op het veld, daar hebben zij vanwege blessures van andere, ook al bijna overal 
gestaan. En dat maakt ze ook niet uit, want ze staan overal echt goed te voetballen! 

Het is alweer veel te laat dus ik ga afsluiten en het licht uitdoen. Terwijl ik het licht uit doe staat de 
kerstman ineens voor mijn neus! Zonder deze man, geen grensrechter voor vrouwen 1! Dus samen 
met hem sluit ik de boel af en zien we u graag in de tweede helft van het seizoen! 
Daar zullen wat spannende wedstrijden gespeeld gaan worden… 

We zien u daar! 

Liefs, 
Dames 1 
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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 Nederland trainen we onze kinderen om stil te zitten,’ concludeerde Art Langeler tijdens de 
bondsvergadering afgelopen dinsdag. De directeur Voetbalontwikkeling van de KNVB sprak er over 
bewegingsarmoede en slechte motorische ontwikkeling van jongens en meisjes op de basisschool. 
In dat licht gaf hij een voorbeeld van zijn zoontje, dat het liefst de hele dag zou willen bewegen, 
maar gekluisterd wordt gehouden aan de stoel en het leslokaal. 

Ook de bekende hoogleraar neuropsychologie Eric Scherder brak een lans voor meer beweging. Hij 
presenteerde een onderzoek van kinderen met obesitas, waaruit blijkt dat hun brein na een aantal 
maanden sport significant meer activiteit laat zien en verbindingen weet te leggen. Volgens de 
wetenschapper is het noodzakelijk voor een kind om ergens moeite voor te doen, voortdurend te 
worden uitgedaagd en te vernieuwen.  

Het zijn woorden die als muziek in de oren zullen klinken van SP-Tweede Kamerlid Michiel van 
Nispen. Hij dient deze week een wetsvoorstel in om kinderen op de basisschool voortaan drie uur 
gymles van een vakleerkracht te geven. Als het voorstel wordt aangenomen, wat we met heel 
Nederland toch hopen, zijn het de eerste punten die worden gescoord om de jeugd meer te laten 
bewegen. 

Toch moet er nog veel meer gebeuren. Zo is de voetbalbond een voorstander van beweging in de 
pauzes (en andere lesuren), naschools sporten in de schoolomgeving, samenwerkingen met 
sportverenigingen en het afschaffen van een algemeen cijfer voor gym. Dit laatste kan vervangen 
worden door punten die je kunt scoren voor allerlei onderdelen van de les lichamelijke oefening: van 
koprol tot touwklimmen, van apenkooi tot handstand en van afgooi tot slagbal. Het fysieke alfabet. 
Daarnaast is het belangrijk dat gemeenten en bedrijven buitenruimtes zo inrichten, dat het na 
schooltijd veel leuker wordt om buiten te spelen, dan op een beeldscherm te turen. 

Want welke voetbaltrainer je ook spreekt, niemand zal ontkennen dat de bewegingsarmoede in 
Nederland zijn tol begint te eisen. Hardlopen, springen, sprinten, vallen en weer opstaan… voor een 
snel groter wordende groep kinderen wordt dit problematisch. Trainers in het jeugdvoetbal 
concentreren zich daarom steeds vaker op het aanleren van basisvaardigheden, voordat er 
überhaupt een bal wordt aangeraakt. 
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Een groter contrast tussen de sessie bij de bondsvergadering over bewegingsarmoede en de loting 
van het WK Vrouwenvoetbal in Frankrijk, was niet mogelijk. In de Parijse theaterzaal werd afgelopen 
zaterdag duidelijk dat het voetbal voor vrouwen de sterrenstatus heeft bereikt. Een wereld van 
verschil met mijn eerste kennismaking met de sport, nu vier jaar geleden in Canada op het WK.  Ga 
maar na: voor het eerst in de geschiedenis heeft een vrouw de Gouden Bal voor beste voetbalster 
van Europa gewonnen, de UEFA gaat miljoenen investeren in het vrouwenvoetbal, de FIFA heeft het 
prijzengeld substantieel verhoogd voor het komende WK, clubs krijgen geld voor spelers die ze 
afstaan, er komt een uitzwaaiwedstrijd in een groot stadion in Nederland en we hebben duizenden 
fans die mee willen naar Frankrijk. 

‘Onze jacht gaat door,’ klonk het vastberaden na de loting. Bij de OranjeLeeuwinnen is de drang om 
wereldkampioen te worden groot. Dat zal de kersverse bondsridders - Foppe de Haan en Bert van 
Lingen (die op de bondsvergadering tot de adelstand van de KNVB werden verheven) met trots 
vervullen. Zij geloven in de beweging die voetbal heet en doen er nog elke dag alles aan om 
volwassenen, maar vooral kinderen van het spel te laten genieten. 

Hulde.
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Oefenprogramma- en bekerprogramma seizoen 2018-2019 
Activiteiten, wedstrijden en toernooien zover bekend vanaf heden. 

27-12-2018  09.00 – 13.30 Pupillen zaalvoetbal in het Verlaat Do. 

PROXSYS CUP in de Oosterbliekzaal te Gorinchem 
Senioren Poule B 
22-12-2018 21.15 Sleeuwijk 1 - Almkerk 1 Za. 
28-12-2018 18.30 Almkerk 1 - SVS’65 1 Vr. 
29-12-2018 18.25 GJS 1 - Almkerk 1 Za. 

JO13-1 Poule B 
27-12-2018 08.44 Almkerk JO13-1 - Stedoco JO13-1 Do. 
27-12-2018 09.12 Meerkerk JO13-1 - Almkerk JO13-1 Do. 
27-12-2018 09.54 Almkerk JO13-1 - Unitas JO13-1 Do. 
27-12-2018 10.50 Heukelum  JO13-1 - Almkerk JO13-1 Do. 
27-12-2018 11.46 LRC Leerdam JO13-1- Almkerk JO13-1 Do. 

JO17-1 Poule C 
28-12-2018 13.34 Almkerk JO17-1 - Altena JO17-1 Vr. 
28-12-2018 14.25 SVW JO17-1 - Almkerk JO17-1 Vr. 
28-12-2018 15.16 GJS JO17-1 - Almkerk JO17-1 Vr. 
28-12-2018 15.50 Almkerk JO17-1 - Heukelum JO17-1 Vr. 
28-12-2018 16.24 Stedoco JO17-1 - Almkerk JO17-1 Vr. 

31-12-2018 14.00 Oudejaars klaverjassen   “De leste slag”. Za. 

PROXSYS CUP   Kwart Finales Senioren 
03-01-2019 18.30 KF1 Winnaar Poule A - nr 2 Poule FEDCB Do. 
03-01-2019 19.25 KF2 Winnaar Poule B - Winnaar Poule B Do. 
03-01-2019 20.50 KF3 Winnaar Poule D - Winnaar Poule E Do. 
03-01-2019 21.25 KF4 Winnaar Poule F - nr 2 Poule ABCDE Do. 

PROXSYS CUP   Halve Finales Senioren 
04-01-2019 21.15 HF1 Winnaar Poule KF1 - Winnaar Poule KF2 Vr. 
04-01-2019 22.10 HF2 Winnaar Poule KF3 - Winnaar Poule KF4 Vr. 
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PROXSYS CUP   Halve Finales JO17-1 
04-01-2019 19.40 HF1 Winnaar Poule A - Winnaar Poule B Vr. 
04-01-2019 20.25 HF2 Winnaar Poule C - Winnaar Poule D Vr. 

PROXSYS CUP   Halve Finales JO13-1 
04-01-2019 18.30 HF1 Winnaar Poule A - Winnaar Poule B Vr. 
04-01-2019 19.05 HF2 Winnaar Poule C - Winnaar Poule D Vr. 

PROXSYS CUP   Finales  JO13-1 / JO17-1 / Senioren 
05-01-2019 18.30 F  Winnaar HF1 JO13-1 - Winnaar HF2 JO13-1 Za.

05-01-2019 20.30 F  Winnaar HF1 JO17-1 - Winnaar HF2 JO17-1 Za. 
05-01-2019 22.00 F  Winnaar HF1 SEN - Winnaar HF2 SEN. Za. 

05-01-2019 13.00 Mixtournooi Jeugd-Senioren Heren en Dames Za. 
05-01-2019 16.00 Nieuwjaarsreceptie  Za. 
08-01-2019 20.00 Almkerk  2  - GRC-14  2 Di. 
12-01-2019 12.00 Zwaluwe 2 - Almkerk 2  Za. 
12-01-2019 12.00 Almkerk JO19-1  - ASV Arkel JO19-1 Za. 
12-01-2019 10.00 Koz. Boys JO11-1 - Almkerk JO11-1 Za. 
18-01-2019 20.00 Pubquiz (halve finale) Vr. 
19-01-2019 14.30 Nw Lekkerland 1 - Almkerk 1  Com. Za. 
19-01-2019 14.30 Almkerk 2 - Ach. Veen 2  Com. Za. 
19-01-2019 10.00 Almkerk JO17-1  - ASV Arkel JO17-1 Za. 
19-01-2019 08.30 Almkerk JO11-1  - RFC JO11-1  Za. 
19-01-2019 08.45 RFC JO11-3  - Almkerk JO11-2 Za. 
19-01-2019 10.00 Almkerk JO9-2  - RFC JO9-4  Za 
25-01-2019 20:00 Pubquiz (halve finale) Vr. 
26-01-2019 14.30 Almkerk 1 - GJS 1  Com. Za. 
26-01-2019 12.30 De Alblas 2 - Almkerk 2  Com. Za. 
26-01-2019 14.45 Sleeuwijk 3  - Almkerk 3  Com. Za. 
26-01-2019 10.00 Almkerk JO12-1G - VV Asperen JO12-1 Za. 
26-01-2019 10.00 Almkerk JO11-1  - GRC-14  JO11-1 Za. 
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Van 10 t/m. 13 januari 2019 is Almkerk 1 op trainingskamp in Barcelona. 
Almkerk traint daar, speelt op zaterdag een vriendschappelijke wedstrijd tegen een regionale club en 
bezoekt zondag de wedstrijd FC Barcelona – EIBAR. 

Voor de EM Cup zijn het 1e , de VR1 en de MO15 door naar de volgende ronde. Nieuwe 
tegenstanders zijn op dit moment nog niet bekend. Verder gedetailleerde info betreffende alle 
activiteiten op onze website. 

Indien er behoefte is om buiten de bekerwedstrijden nog extra oefenwedstrijden te spelen voor de 
winterstop, dan graag contact opnemen met de betreffende wedstrijdsecretarissen. 
Senioren heren en vrouwen: Arie Verwoerdt. 
Alle jeugd en pupillen jongens en meisjes : Frederike van der Schaaf. 
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Puzzel 
Vv Almkerk woordzoeker 

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

Zoek de volgende woorden: 
activiteiten, arrenslee, champagne, gladheid, iglo, indeling, kaarsen, kerstdiner, kerstmis, kookstel, langlauf, 

liedje, oliebol, periode, receptie, rendier, rudolf, schaal, schaats, skieen, skilift, sneeuwval, spelletjes, stol, 
strooizout, tirol, vakantie, versierinkjes, vrieskou, vuurpot, vvalmkerk, winkels, winterstop. 

De inmiddels welbekende puzzelbladzijde. Wat we 
zoeken is: -in de vv Almkerk woordzoeker vormen de 
overgebleven letters een oud gezegde. -Bij de Sudoku 
hiernaast zoeken we de negen cijfers die op de grijze 
balk moeten staan. -In de onderstaande woordpuzzel 
vormen de letters op de verticale grijze balk de 
oplossing. Stuur de oplossing per email naar: 
a.verwoerdt@kpnplanet.nl of geef de oplossing 
gewoon direct aan Adriaan Verwoerdt. Uiterlijk 
inleveren eind februari 2019 en je maakt kans op 10 
consumptiebonnen. 1 puzzel oplossen is goed. 3 
oplossen geeft je 3 kansen op de consumptiebonnen. 

De winnaar van de vorige puzzel is geworden na loting: Jan van Helden. 
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9 6 3 7
4 6 1

1 6
1 8 2 4 5 6

5 7 1 9 2 4
9 8

2 5 8
6 3 4 2

1 1. Grappige circusartiest
2 2. Stamppot
3 3. Groente
4 4. Seintaal
5 5. Per ongeluk
6 6. Steekorgaan
7 7. Grasveld
8 8. Windstreek
9 9. Werelddeel

mailto:a.verwoerdt@kpnplanet.nl


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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