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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 0183-302828 06-20412275 
Penningmeester Nico Kostense   
Wedstrijdsecr. Senioren Arie Verwoerdt 0183-402535 06-12095101 
P.R. / Activiteiten Hannie Vink 0183-405775 06-16445441 
Terreinen Henk Mijdam 0162-461750 06-20555092 
Jeugd Algemeen Arjan Kant 06-23794822  
Wedstrijdsecr. Jeugd Frederike van der 

Schaaf 
  

Gebouwen Kees Verwoerdt 0183-402835 06-22687759 
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 Helma van Eijl   
Dames Algemeen Nienke van der 

Meijden 
06-44193598  

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

Meijden 
06-44193598  

 Lisa Verwoerdt 06-12258066  
 Pim van den 

Nieuwenhuizen 
  

 Leonie van Suijlekom 06-13212051  
 Lex Roubos   
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 
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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.W. van Drunen NL71 RABO 0113821875 0183-402737 

  
Clubblad “Noar Vurre” 
Redactie Prov. weg Zuid 46 4286 LM Almkerk   
Copy Postbus bij clubbladen in kantine of via e-mail hieronder 
Redacteuren Arie Verwoerdt arie.verwoerdt @xs4all.nl 0183-402535 
  Adriaan Verwoerdt a.verwoerdt@kpnplanet.nl 0183-302828 
  Amber Geerts ambergeerts@hotmail.com 06-23049055 
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Begeleiding diverse elftallen V.V. Almkerk     
Team  Trainer(s) Telefoon Leider(s) Telefoon 
1e Robert Roest 

 
Dave van der Westen 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          
We hebben er veel zin in ons clubblad opnieuw te betrekken bij alle nieuwe ontwikkelingen en 
veranderingen binnen onze vereniging. We zullen steeds meer inhoudelijke en persoonlijke bijdragen 
krijgen die we via de diverse club media (website, newsletter, clubblad) proberen vorm te geven. We 
zijn op de voorzichtig positieve weg en we zullen proberen dit stap voor stap nog relevanter en 
actueler te maken. In dienst van jullie. Je kunt graag meedenken via redactie@vvalmkerk.nl. 

 
 
Zoals steeds zetten we ook de tussenstanden van alle teams (behalve de jongste pupillen teams) in 
een mooi overzicht. In dit geval zullen we helaas bij de uitkomst van dit blad (niet het bezorg tijdstip) 
vermoedelijk een week achterlopen op de actuele situatie. Dit keer ook een interview met de 
gebroeders Verwoerdt, die tot hun eigen niet geringe verbazing, verrast werden met een lintje 
uitgereikt door de Burgemeester. Ook de agenda van de komende ledenvergadering staat in dit 
clubblad, best een interessante ledenvergadering, zeker de moeite om te komen. Verder zult u de 
gebruikelijk stukken van de (gelukkig) vaste schrijver aantreffen en de gebruikelijke puzzel. De 
notulen van de vorige ledenvergadering zijn gepubliceerd in het clubblad van december 2017. Heeft 
u dat niet meer, geen probleem. Het is terug te vinden op onze website dus u kunt het thuis zeker 
nog rustig doorlezen. 
De verdere inhoud van het clubblad is voor in het clubblad te vinden. We hopen dat zoveel mogelijk 
mensen hun eigen clubblad (of straat) zo snel mogelijk mee willen nemen en wensen ieder veel lees 
plezier.  
 
 
Redactie Clubblad Noar Vurre 
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 “De Vurrezitter”          
Lieve mensen,  
 
Het nieuwe seizoen is al weer in volle gang. De eerste wedstrijden zijn gespeeld en persoonlijk 
hebben jullie al heel wat indrukken gekregen hoe dit seizoen voor je eigen elftal kan gaan worden. 
 
Het is misschien vanzelfsprekend dat we met z’n allen lekker kunnen voetballen, maar er wordt 
achter de schermen veel werk verricht door mensen die meestal niet direct op het veld staan. 
Samen,  actieve en niet-actieve leden en vrijwilligers zorgen voor een hartstikke positieve vereniging 
spirit. 
 
Stap voor stap wordt ook steeds duidelijker wat de verschillende commissies allemaal voor een 
plannen hebben. Ik vind het enorm motiverend te zien hoeveel inzet, ideeën en initiatieven er 
momenteel gestart zijn.  
Onze energie zal zijn deze commissies te motiveren, te helpen en een duidelijke rol met eigen 
verantwoordelijkheid te geven. Eerste resultaten zijn wat mij betreft positief. Ik wens iedereen 
komende tijd de energie om ermee door te gaan en binnen je commissie tijd in onze vereniging te 
steken. 
 
Zoals jullie wel zullen merken en kunnen lezen via onze clubmedia, gaan we de komende tijd weer 
verrassen met nieuwe en leuke activiteiten. De activiteitencommissie in samenwerking met de 
kantine commissie zijn goed bezig.  
Daarnaast kunnen we trots zijn op hoe de terreinen en de gebouwen er momenteel bijliggen. De 
zomer was warm en heel mooi maar voor diegenen die de velden moesten onderhouden geen 
makkelijke opgave. Allemaal heel erg bedankt voor jullie extra stapje en grote inzet, soms ook 
nachts... 
 
We zullen de komende tijd ook gebruiken om de statuten te vernieuwen en onze gesprekken met VV 
Altena voor te zetten. 
 
Tenslotte wil ik jullie aandacht vragen voor de komende ledenvergadering. Het zou fijn zijn jullie daar 
weer te zien. 
 
Ik wens jullie allemaal veel voetbal plezier en succes!. Ik meen dat sommige elftallen al lekker op 
gang gekomen zijn... 
 
Vriendelijke groet! 
Ron 
 

  

Noar Vurre 40e jaargang nr. 3, oktober 2018 



      

Van het wedstrijdsecretariaat       
Senioren heren 
Dit seizoen zijn we weer met 6 senioren heren teams van start gegaan. Zoals in het vorige clubblad 
vermeld zijn we uitgebreid met een jong vriendenteam die als 5e zijn gaan spelen. Het 5e van vorig 
seizoen is 6e geworden. 
 
Het 3e t/m. het 6e zijn grote groepen, zo groot dat niet iedereen elke week kan spelen, maar dat 
schijnen sommigen helemaal niet erg te vinden. Soms zijn er nog zoveel afzeggingen dat er toch nog 
een team verzet dient te worden. Maar op de meeste donderdagavonden zijn we nu vrij snel klaar 
met het overleg, simpelweg er komt geen leider meer overleggen. Laatst is er nog een team verzet 
terwijl er in totaliteit ruim voldoende spelers beschikbaar waren om aan te vullen. Men wou met het 
eigen team spelen. Dat gaan we niet meer doen, alleen als er overleg is geweest en er zijn daarna 
niet genoeg spelers dan wordt er een verzoek ingediend. Het blijft echter wel zaak elke donderdag 
toch even om half tien met de leiders samen te zitten en te overleggen. Het thuis veld is druk bezet 
met trainingen en het is elke keer weer als er een thuis wedstrijd is even puzzelen om alles 
verschoven te krijgen. Ook bij de tegenstander bij een uitwedstrijd zijn de velden met verlichting 
doordeweeks moeilijk vrij te maken. Dus graag de donderdag om half 10 kort overleg. Bij tekorten 
altijd eerst aanvullen uit een ander team.  
 
Er is in september een revisie van de Leiders en trainers handleiding uitgegeven. Alle leiders en 
trainers hebben deze digitaal ontvangen. Een afgedrukt exemplaar ligt ter inzage in de 
bestuurskamer. Enkele regels hieruit zijn belangrijk en dienen zoveel als mogelijk te worden 
aangehouden. Een aantal vat ik hier nog even samen: 
 
Gebruik kleedlokalen na de wedstrijd en bij trainingen 
Het is niet de bedoeling dat er langer dan 1 uur na de wedstrijd in het kleedlokaal vertoefd wordt. Na 
1 uur wordt geacht e.e.a. in de kantine of het terras voort te zetten. Indien gewenst kan een vaste 
tafel per team geregeld worden. Muziek in de kleedlokalen : Ook dit alleen na de laatste wedstrijd 
gedurende 1 uur na de wedstrijd. Daarna zal er de mogelijkheid zijn op het terras eigen muziek te 
draaien zolang deze de muziek in de kantine niet overstemt. Zijn er meerdere teams met eigen muziek 
dan onderling overleggen dat er niet meer dan uit 1 apparaat muziek komt. Ook overleg met Helma, 
als die zelf al muziek aan heeft op het terras. Rekening houden met oudere gasten, jaag deze niet 
weg, houd het tot minimaal 18.00 rustig, zodat er ook met elkaar normaal gesproken kan worden. In 
overleg met Helma kan er ook met de installatie van de VV Almkerk muziek gedraaid worden, 
wederom rekening houdend met aanwezigen. Neem lege flessen, kratten, theepotten en limonade 
jerrycans mee uit het kleedlokaal en lever deze achter de bar in. 
 
Wat de muziek buiten betreft moeten we ook rekening houden met de buren, zeker na de klacht die 
we tijdens het mixtoernooi hebben gehad. Houd hier dus rekening mee, kan ons een keer opbreken. 
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Dat we de kleedlokalen graag om 18.00 uur leeg hebben heeft ook nog een andere reden. Het 
dienstdoende bestuurslid heeft als taak voor zijn vertrek de kleedlokalen te inspecteren en af te 
sluiten. Als deze naar huis gaan moet er soms nog om 18.00 uur gedoucht worden. Gaarne uiterlijk 
18.00 uur het kleed lokaal aangeveegd en leeg opleveren zodat het tijdig door de juiste persoon kan 
worden afgesloten. 
 
Hoekvlaggen veld C en D 
Wanneer een team op veld D of veld C speelt, kijk dan of er hoekvlaggen staan. Als de jeugd daar al 
gespeeld heeft blijven die meestal staan. Als ze er nog niet staan zorgt het thuis team dat de vlaggen 
uit het ballenhok meegenomen en geplaatst worden. Als een team de laatste wedstrijd van de 
middag speelt (meestal aanvang 14.30 uur) dan dienen de hoekvlaggen na afloop van de wedstrijd 
weer mee terug genomen te worden en terug worden gezet in het ballenhok. Ook eventueel de 
netten van de doelen omhoog hangen. Hier zitten kettinkjes voor aan de doelen. Wel zo prettig bij het 
maaien van het gras. 
 
Vriendschappelijke wedstrijden 
Is er behoefte aan het spelen van een vriendschappelijke wedstrijd dan kan een verzoek worden 
ingediend bij het wedstrijdsecretariaat. Voor de senioren is dat Arie Verwoerdt en bij de junioren en 
pupillen gaat dit via Arjan Kant. Men mag uiteraard ook zelf een tegenstander aandragen. In dat 
geval wel in overleg met de betreffende wedstrijdsecretaris, zodat we overzicht houden in de 
beschikbaarheid van velden en kleedlokalen. Doordeweekse wedstrijden het liefst op avonden zoals 
aangegeven onder : “Indeling trainingsvelden”. 
 
Ook bij zelfgeregelde uitwedstrijden deze graag melden. Als er een verzoek van een tegenstander 
komt is het makkelijk dat het bekend is, dan kunnen we gelijk antwoorden of het wel of niet kan.  
Vriendschappelijke wedstrijden voor jeugd en pupillen gaan via de wedstr. secr. Jeugd, tegenwoordig 
is dit Frederike van der Schaaf: wedstrijdsecretaris.jeugd@vvalmkerk.nl 
 
Speeldagen kalender 
Er is in de handleiding ook een bijlage “Speeldagen kalender”. Met name belangrijk voor de senioren. 
Alle lagere senioren zitten qua spel schema in kolom Schema 12. In deze kolom staat voor het hele 
seizoen welke dat de competitie en beker wedstrijden zijn. Probeer bij het organiseren van elftal 
uitstapjes 1 van de vrije zaterdagen daarvoor in te plannen. Dat zijn er best nog veel. Toch moet ik 
nog vaak wedstrijden verzetten omdat er een team uitstapje is op een competitie zaterdag. 
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Boete 
Als er met de tegenstander geen overeenstemming bereikt kan worden om een alternatieve datum 
te kunnen bepalen en we gaan om wat voor reden dan ook niet voetballen dan wordt er door de 
tegenpartij:  “ Niet op komen dagen tegenstander” op het formulier gezet. Onze VR1 hebben het 
laatst nog aan de hand gehad bij Hardinxveld. Resultaat was in eerste instantie € 75,- boete en € 
20,90 administratie kosten. Bij elkaar dus bijna € 96,- boete. Dit gaat helaas van de elftal vergoeding 
af. Na het schrijven van het verweerschrift is de boete van € 75 ,- gelukkig gehalveerd maar € 37,50 
en € 20,90 blijft toch nog bij elkaar € 58,- Kunnen we beter opdrinken. Een 2e of 3e keer wordt de 
boete hoger en als het te vaak voorkomt punten in mindering of je wordt zelfs met het team uit de 
competitie gehaald.  
 
Dames 
Bij de dames is het qua spelers geen luxe maar meestal kan het zowel bij VR1 als ook VR 2 ingevuld 
worden. Er zijn er lopende het seizoen weer een aantal Danes toegetreden bij de VR1.  
VR 2 zijn vorig seizoen met de kerst gestart als elftal en daar is het dusdanig gezellig dat het team bij 
elkaar gebleven is en we hebben dus ook dit seizoen een VR2. Piet en Marjolijn van Tilborg hebben 
het seizoen opgestart als resp. trainer en leidster. Marjolijn heeft het stokje intussen overgedragen 
aan Tessa Verhoeven. Ook Piet heeft enkele weken geleden te kennen gegeven te stoppen als 
trainer. Men is driftig aan het zoeken een vervanger te vinden voor Piet. Piet en Marjolijn, hartelijk 
dank voor de opstart van dit team dit seizoen. 
 
Andere regelingen van de KNVB 
De competitie is ook dit seizoen later begonnen. Dat komt doordat de bekerwedstrijden allemaal pas 
in september zijn begonnen en allen op de eerste 3 zaterdagen van september werden gespeeld. De 
competitie begon dan ook pas op 25 september.  
Ook de winterstop zal ook dit seizoen anders verlopen. Deze is aanzienlijk langer dan andere winters. 
Toch zijn er in de winterstop een 4-tal wedstrijden vastgesteld die in een bepaalde periode gespeeld 
moeten worden. Daar wordt de “speeldagen kalender” getoond met de data dat er competitie is, 
inhaal/beker en winterstop. Zie in de handleiding. 
 
Het DWF (Digitale Wedstrijd Formulier) op de App 
Momenteel gaat het vrijwel probleemloos. Waar wel op gelet moet worden is dat er nog steeds een 
aantal spelers en speelsters zijn die nog geen juiste foto of zelfs helemaal geen foto op hun digitale 
pas hebben staan. Zorg dat je er een goede duidelijke foto op zet. Ik heb gezien dat een enkeling er 
een groepsfoto op heeft staan waar jij dan 1 van de velen bent, dat is niet toegestaan, enkel jijzelf 
moet met het gezicht op de foto staan. Maak dit in orde, we kunnen je daar mee helpen maar wie 
een beetje handig is kan de foto zelf plaatsen. Deze foto komt niet in de openbaarheid en heeft dus 
niets van doen met de sinds mei geldende privacy wet. 
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Spelregelbewijs 
A-junioren en senioren (heren en dames) die geboren zijn in het jaar 1998 of later, mogen zonder 
spelregelbewijs niet spelen. Uit coulanceoverwegingen gaat de KNVB niet meteen over tot het 
opleggen van sancties, maar we willen je er wel op wijzen dat na 7 keer meespelen zonder 
spelregelbewijs aangifte bij de tuchtcommissie zal worden gedaan. Mogelijk volgt er dan een zware 
sanctie. De richtlijn hiervoor is: een boete van € 200 voor de vereniging en 4 wedstrijden uitsluiting, 
waarvan 2 voorwaardelijk, voor de speler. Hans Kant begeleidt een en ander, dus moet je het nog 
halen, neem daar contact mee op. 
 
Elf (zeven) tal foto’s 
We hebben vanaf het vorige seizoen een verenigingsfotograaf. Jan Noorloos heeft echter 
aangegeven voorlopig wegens omstandigheden buiten beeld te zijn wat betreft het maken van de 
elftal foto’s. De jeugd en pupillen zijn allemaal al op de foto gezet. De senioren van2 t/m. 6 en de 
vrouwen moeten nog op de foto. Het zou mooi zijn als er vanuit het team zelf de foto verzorgd kan 
worden. Stuur deze digitaal op naar Arie Verwoerdt en ik zorg dat deze door Gerard Roubos op de 
elftal pagina gezet wordt. Juist met de grote teams die we nu hebben zal niet elke week iedereen van 
een team aanwezig zijn, maar dat is elke week. Dus maak die foto zo snel mogelijk en geef de namen 
netjes door van wie er op de foto staan en wie er niet op de foto staan. Let op de nieuwe privacy 
wetgeving, wie heeft aangegeven niet op de foto te willen moet er even niet bij gaan staan. 
 
Arie Verwoerdt   
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Algemene ledenvergadering 2018      
Aan alle leden van de voetbalvereniging Almkerk. 
 
Hiermee nodigen wij u uit om de ledenvergadering van de VV Almkerk bij te wonen. 
De ledenvergadering wordt gehouden op vrijdag 16 november 2018, aanvang 20.30 uur, in ons 
clubgebouw aan de Sportlaan.  
 
Onderstaand de agendapunten: 

▪ Opening van de vergadering 

▪ Informatie toekomstige bestuursvorm 

▪ Ingekomen stukken 

▪ Notulen van de vorige vergaderingen (zijn begin november opvraagbaar zijn in de 
bestuurskamer, zijn tevens geplaatst in het clubblad van december 2017) 

▪ Verslag penningmeester seizoen 2017/2018 

▪ Verslag kascontrole commissie, aansluitend verkiezing nieuwe kascontrole commissie 

▪ Begroting seizoen 2018/2019 

▪ Verkiezing bestuursleden, naast de (reglementair)aftredende /of  herkiesbaar zijnde 
bestuursleden kunnen eventuele nieuwe bestuur kandidaten zich uiterlijk 1 uur voor 
aanvang van de vergadering schriftelijk te melden bij de voorzitter. Deze schriftelijke 
aanmelding dient minimaal te zijn voorzien van de handtekeningen van 10 stemgerechtigde 
leden. 

▪ Statuten vv Almkerk 

▪ Uitloting obligaties lening nieuwe kleedkamers 

▪ Inzet(actieve) leden voor werkzaamheden vereniging bij diverse werkzaamheden 

▪ Rondvraag 
 
 
Namens bestuur VV Almkerk, 
Secretariaat 
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Almkerk 1           
Voorbereiding Almkerk 1 2018-2019 
 
De voorbereiding startte dit jaar op 6 augustus met de eerste training onder leiding van de vaste staf. 
Bij de eerste training was er dan ook een flinke groep aanwezig. 
Dit jaar is de groep versterkt met: Gregory Hieronimus, Kazim Aydin, Steven Molenschot, Robin van 
der Drift, Maba Jarbou, en de teruggekeerde Remy Roodenburg. Daarbij sloot uit eigen gelederen 
Janno Swart aan. En aan het eind van de voorbereiding is Arthur Benes ook nog aangesloten. 
 
Ook hebben we vorig seizoen afscheid genomen van een aantal spelers: Rick Boons, Sjoerd Boons, 
Olaf Slob, Hans Keller, Maverick van der Maaren, Robin van Wijk en Willem Schelle zien we dit jaar 
niet meer terug bij de selectie.  
 
Na een paar trainingen mochten we op zaterdag op bezoek komen bij de KMA. 
Hier volgde een loodzware dag onder leiding van een militair, waarbij samenwerken centraal stond. 
 
Na een redelijk goede voorbereiding startte we op zaterdag 1 september voor de beker tegen JEKA. 
Deze wedstrijd werd overtuigend gewonnen met 3-0. Daarna volgde Yerseke en Woudrichem in de 
beker en werden we eerste in de poule. Dit betekent dat voor ons het bekerseizoen nog doorgaat. 
 
Op zaterdag 22 september was dan eindelijk de start van de competitie. De competitie startte met 
een lastige uitwedstrijd bij Sliedrecht waar we uiteindelijk een puntje aan hebben overgehouden. 
 
Een week later speelde we voor ons thuispubliek tegen Geinoord. Dit werd een makkelijke middag 
waarbij we met 5-0 wisten te winnen. Daarna volgde een klein dipje met een 1-2 verliespartij tegen 
VVGZ, gelukkig konden we het een week later recht zetten tegen Oranje Wit. Waarbij we de 3 
punten weer mee konden nemen naar Almkerk. 
 
We zijn goed begonnen de eerste wedstrijden en we hopen deze lijn door te trekken. 
 
 
Namens Almkerk 1, 
Jelle Stalenhoef 
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Contributie via ClubCollect 
Na eerdere aankondigingen in het clubblad zijn we dit seizoen begonnen. De uitdrukking “Alle begin 
is moeilijk” is hier helaas ook van toepassing geweest. We hebben een groot aantal leden die 
automatisch betalen. Deze leden hadden minimaal gehoopt of verwacht dat de contributie gewoon 
afgeschreven zou worden, helaas is dit niet gebeurd. Dat zal de volgende keer zeker beter gaan. Bij 
het doorzenden van alle data van de leden is nl door mij vergeten de IBAN-nummers mee te sturen. 
Met IBAN nummers was alles waarschijnlijk iets gemakkelijker gegaan voor de leden die sowieso 
automatisch betaalden. Nu kreeg iedereen die een email account heeft een email van ClubCollect die 
er ongeveer zo uit zou zien: 

Als je dan drukt op betaalkeuze maken krijg je de gelegenheid om de betaling te laten plaatsvinden in 
termijnen. Je krijgt dan ook de keuze om te betalen via Ideal of via automatisch incasso. In dat laatste 
geval moet je dan je eigen IBAN-nummer doorgeven. Het bedrag in deze nota is het 
jaarcontributiebedrag voor een rustend lid. Dit was voorheen € 66,00 per jaar (2x€33) en is met 2,1 
pct. geïndexeerd en afgerond zoals besloten met de ledenvergadering van eind 2017. Als je vragen 
hebt over het bedrag of een andere vraag klik je de regel “Stel een vraag over deze factuur”. De 
vraag wordt dan vanuit de vereniging zelf beantwoord dus niet door ClubCollect. Als je de keuze hebt 
gemaakt voor automatische betaling dan krijg je een aantal dagen later een email dat het 
automatisce incasso is gepland op een bepaalde datum. Zorg er in ieder geval voor dat er voldoende 
saldo op de rekening staat en dat je rekening niet is geblokkeerd voor incasso. In dat geval komen er 
extra kosten (€ 3,50)  
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De contributie bedragen zijn dit seizoen:  
Voor rustende leden: € 67,35.  
Voor pupillen leden totaal: € 101,65, dit bedrag is samengesteld uit verenigingslidmaatschap € 67,35, 
contributie veld € 14,30 en het kledingfonds € 20,00.  
Voor junior leden totaal:  € 120,00, samengesteld verenigingscontributie 67,35, contributie veld € 
32,65 en het kledingfonds € 20,00.  
Voor senior leden totaal: € 155,15, samengesteld uit verenigingscontributie € 67,35 en contributie 
veld € 87,70. 

Actieve leden die vrijwilligerswerk voor de vereniging afkopen worden in de loop van het seizoen 
belast voor € 50,00 per seizoen. Leden waarvan geen emailadres bekend is bij de vereniging maar 
wel een mobiel telefoonnummer krijgen een SMS bericht waarmee ze ongeveer dezelfde stappen 
kunnen doen. Dan hebben we ook nog leden waarbij vv Almkerk noch een emailadres, nog een 
mobiel nummer bekend is. Deze leden krijgen een brief met het verzoek via internet een bepaalde 
link te openen, met een in deze brief gegeven inlogcode kan dan de betaling ook uitgevoerd worden. 
We hebben ook leden die ook deze mogelijkheid niet hebben. In de loop van dit seizoen zal duidelijk 
worden welke leden dit zijn, van enkele is dat reeds bekend, voor deze leden zullen we de 
contributie op een andere manier proberen te innen. 

We vragen iedereen om, als je een emailadres hebt, dit aan ons door te geven. Buiten de contributie 
inning kunnen we hiermee ook informatie naar u sturen. Behalve in de gevallen dat bij ons duidelijk 
is dat u daar i.v.m. de wet op de privacy, geen prijs op stelt. 
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Medewerkers avond VV Almkerk        
Op 5 oktober 2018 werd de medewerkers avond gehouden. We hadden in eerste instantie ca. 100 
gasten. Als ieder gelegenheid zou hebben gehad zouden we, inclusief partners van de medewerkers 
op meer dan het dubbele hebben kunnen zitten. Betekent uiteindelijk wel dat we ruim 100 mensen 
hebben die de vv Almkerk op één of andere manier helpen. Uiteindelijk is het aantal toch wat groter 
geworden omdat door de burgemeester wat lintjes werden uitgereikt. Extra families en kennissen 
van de gedecoreerden maakten er totaal een gezellige grote groep van. De activiteiten en kantine 
commissie hadden voor iedereen een gezellige ontvangst met een glaasje jus d’orange of sparkling 
wine (om het eens lekker internationaal te houden), geregeld. Na het nuttigen daarvan geeft de 
voorzitter het woord aan burgemeester Noordergraaf. Dat verhaal staat elders in het clubblad. Als 
iedereen later op de avond weer een beetje bekomen is worden de jubilarissen van vv Almkerk 
gehuldigd. Helaas konden er maar vier van de acht genodigden aanwezig zijn. De voorzitter heeft van 
iedere jubilaris een stukje historie op de kop weten te tikken wat hij ze vertelt alvorens ze de speld 
en de bloemen te overhandigen. 
 

 
 

Hierboven van links naar rechts: Ad Maat, 40 jaar lid Laurens van Wijk 40 jaar lid, Cor Vink 40 jaar lid 
en Huib Colijn 50 jaar lid. Niet aanwezig konden zijn: Arno Maat 40 jaar lid, Cees Verlee 40 jaar lid, 
Frans van Vugt 25 jaar lid, Pieter de Ruiter 25 jaar lid. Deze laatsten krijgen allemaal een uitnodiging 
om aanwezig te zijn op de nieuwjaarsreceptie voor een 2e poging. Het is al eerder vermeld in de loop 
der jaren is door de KNVB diverse keren de systematiek om de ledenadministratie bij te houden 
aangepast. Dit heeft in een aantal gevallen tot verschillende “lid sinds” data tot gevold gehad. Helaas 
is dat ook bij Jaap Manschot gebeurd. Ondanks dat Jaap dit 10 jaar geleden heeft aangegeven is dit 
toch weer niet goed verwerkt. Jaap zou dit jaar ook 50 jaar lid zijn maar volgens het huidige systeem 
van de KNVB is dat 49 jaar. Onze excuses aan Jaap. Ook Jaap krijgt een uitnodiging om op de 
Nieuwjaarsreceptie aanwezig te zijn.  
Al met al is het toch een zeer geslaagde avond geweest waarin de aanwezigen niets tekort zijn 
gekomen. Activiteiten commissie en kantine commissie bedankt voor jullie hulp. 
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Almkerk 2           
Nieuw seizoen, nieuwe kansen! 
Inmiddels zijn we alweer vier competitiewedstrijden bezig in het nieuwe seizoen en kunnen we 
spreken van een geslaagde voorbereiding. Deze begon op maandag 6 augustus in de brandende hitte 
onder leiding van onze nieuwe trainer Paul van der Donk. Samen met Peter van Dalen en Arie 
Schreuders begeleiden zij het tweede elftal (ook) dit jaar. Na de eerste twee weken van training 
wachtte onze eerste oefenwedstrijd tegen het 1e elftal van ASH. We oefenden daarna nog tegen v.v. 
Sliedrecht 2, Dussense boys 1, Wilhelmina ‘26 2 en v.v. Heeswijk 2 om vervolgens aan te kunnen 
treden voor de eerste belangrijke wedstrijd. Dit was een bekerwedstrijd tegen Sparta ‘30 welke met 
4-0 werd gewonnen. De twee volgende bekerwedstrijden speelden we tegen Schelluinen 2 en 
Woudrichem 2 waarin achtereenvolgens werd gewonnen met 0-4 en 1-4. In de volgende ronde van 
de beker mogen we op 10 november in een thuiswedstrijd aantreden tegen Kozakken Boys 2. 
 
Competitie 
Zoals eerder genoemd zijn we inmiddels vier competitiewedstrijden verder en staan we op 9 
winstpunten. De eerste wedstrijd werd met 1-3 verloren van VVAC. Qua uitslag geen beste start 
maar er was wel degelijk te zien dat waar we op trainen, ook terug te zien is op het veld. Het 
belangrijke van voetbal is alleen wel het doelpunten maken en het voorkomen van tegendoelpunten. 
Hier werd nog eens extra de aandacht op gevestigd en in de uitwedstrijd tegen v.v. Tricht uitstekend 
uitgevoerd. Het resultaat na 90 minuten was dan ook een klinkende 0-7 overwinning. De 
daaropvolgende wedstrijd werd ook met ruime cijfers gewonnen van Roda Boys: 7-1! Al met al zijn 
we goed op weg, maar is het wel zaak dat we elke wedstrijd met dezelfde beleving en mentaliteit 
ingaan om deze reeks voort te zetten. De uitwedstrijd tegen Streefkerk was daarin een hele 
belangrijke wedstrijd. Met enige moeite werd er uiteindelijk toch met 1-4 gewonnen. 
 
Kantinefeest! 
Op zaterdag 27 oktober wordt er door het tweede elftal weer een feest georganiseerd in de kantine. 
Waar we de voorgaande jaren een KiKa-avond organiseerde zijn we dit jaar gastheer tijdens het 
jaarlijkse Oktoberfest. Wij hopen jullie allemaal te treffen die avond en zien uit naar een sportief 
seizoen! 
 
 
Namens Almkerk 2, 
Corné Kant 
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Henk-Jan Moerman         

Leden wel of niet verplicht laten klussen op de club?  
VV Almkerk is niet de enige vereniging waar men probeert de diverse zaken te regelen met 

vrijwilligers. Onderstaand een aantal zaken van Henk Jan Moerman. 

Moet je vrijwilligers verplicht laten klussen is de vraag waar veel sportclubs mee worstelen. Maar als 

je iets verplicht, is het niet vrijwillig meer. Doe je het niet, dan komt het voortbestaan van de club in 

gevaar. 

 

De Gelderlander peilde onder voetbal-, tennis-, en hockeyclubs of deze voldoende vrijwilligers 

hebben. Het antwoord op die vraag luidde vrijwel eenduidig nee. 

Ouders en leden, zo blijkt, hebben simpelweg geen tijd of zin om vrijwilliger taken te doen. Het 

merendeel van de clubs kan daardoor niet alle activiteiten uitvoeren zoals zij dat graag zouden 

willen. 

 

Verplicht laten klussen 

Leo Asselman van AZ 2000 stelt dat ouders een club steeds meer als een soort fitnessabonnement 

zien. “Zij realiseren zich niet dat een club geen betaalde krachten heeft maar met vrijwilligers.” 

Om het aantal vrijwilligers te laten groeien, overwegen veel besturen om leden en ouders dan maar 

te dwingen. SV Leones bijvoorbeeld overweegt om de contributie te verhogen om klussen betaald te 

laten doen. SV Angeren verplicht het vrijwilligerswerk liever niet “maar op een gegeven moment sta 

je toch met de rug tegen de muur”, zegt voorzitter Wim Brandts. 

 

Betrokkenheid 

“Volgens ons is de inzet van vrijwilligers iets dat ontstaat door de betrokkenheid bij de club te 

vergroten”, zo stelde Dave Spithoven van Sportclub Alverna. Verplicht laten klussen is niet volgens 

alle clubs het antwoord. “Wij vragen de ouders elk seizoen opnieuw”, zegt secretaris Dave Blekkink 

van SV Bredevoort. “Er zijn best ouders die wat willen doen, maar het blijft trekken. Niemand lijkt 

meer verantwoordelijkheid te willen dragen.” 

 

Persoonlijk benaderen 

Er zijn uitzonderingen. Voetbalclub Rood Wit uit Groesbeek heeft het tot nu toe altijd opgelost door 

mensen persoonlijk te benaderen. “Vraag je 100 leden op de man af of zij bepaalde taken willen 

doen, dan zegt zeker 10% ja”, stelt secretaris Ton Gerrits. Tennisvereniging Ophemert heeft de luxe 

dat vrijwilligers zich aanmelden. “Wij zijn met 110 leden redelijk klein en iedereen doet vrij 

automatisch mee”, zegt secretaris Kees van Houselt. 

 

Puntensysteem 

Bij Olympia ’18 overweegt het bestuur om een puntensysteem in te voeren. Die punten moet 

iedereen dan elk seizoen bij elkaar sprokkelen door vrijwilligerswerk te doen. Bij RKTVC in Tiel gaan 

ze nog een stapje verder: “Als het puntenaantal niet wordt gehaald, dan kan het tekort naar rato in 

een financiële bijdrage worden omgezet.” 
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Arnhemse Boys 

Arnhemse Boys heeft de contributie met 50 euro verhoogd voor (ouders van) leden die geen 

vrijwilligerswerk willen doen. En al direct gaven velen zich op om de handen uit de mouwen te 

steken. “Als het zo moet, dan is dit niet meer mijn vereniging”, stelden sommigen. “Maar er waren 

ook ouders die die 50 euro meteen betaalden. “Wij zitten in een bovenmodale wijk, dan tik je dat 

gewoon af. Het geld dat daardoor binnenkomt wordt gebruikt om vrijwilligers op cruciale posities te 

betalen.” 

 

Sportouders in België cruciaal voor ontwikkeling respect  
In september starten ook de meeste Belgische sportverenigingen het nieuwe sportseizoen. De 

voorbereidingen zitten erop en iedereen is klaar om er een sportief en respectvol jaar van te maken. 

En bij onze zuiderburen begint sportiviteit met goede sportouders. 

  

Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw zet aan het begin van het sportseizoen, samen met 

de 34 lokale sportclubs ‘respect in de sportclub’ in de kijker. 

Respect ver te zoeken 

Bij veel clubs wordt langs de lijn nog steeds geroepen en gescholden. Scheidsrechters en 

tegenstanders krijgen verwijten naar het hoofd geslingerd en kinderen worden gepest. Enig respect 

is vaak ver te zoeken dus is het de hoogste tijd voor verandering. 

Daarom slaan vanaf 1 september de sportdienst en de clubs in Sint-Pieters-Leeuw de handen ineen. 

Want er moet een respectvoller sportklimaat worden gerealiseerd, te beginnen bij de sportouders. 

 

Sportouders 

Want sportouders vervullen een belangrijke rol, zowel voor hun kinderen als voor de club. Van hen 

wordt verwacht dat zij het goede voorbeeld geven en bijdragen aan de club. De clubs gaan hen 

daarom beter uitleggen wat er van hen verwacht wordt. Zo zullen zij van zowel trainers als spelers 

vragen om Nederlands te spreken om elkaar goed te begrijpen en beter samen te kunnen werken. 

 

OuKi-training en Silence days 

De clubs gaan ook een tijdstip plannen waarop de ouders en de kinderen samen trainen. Zo weten de 

sportouders wat hun kind doet en wat een trainer van hen verwacht. En zij maken kennis met andere 

ouders en kinderen, wat de betrokkenheid bij de club verhoogt. De gemeente gaat ook verder met 

de zogenaamde ‘Silence days’. Op deze dagen wordt van de ouders, supporters en trainers absolute 

stilte verwacht. Sint-Pieters-Leeuw wil zo verbaal geweld naar de spelers en scheidsrechters 

verminderen. De kinderen kunnen dan bovendien veel meer hun eigen spel spelen. 

 

Goede communicatie 

Ouders moeten aangeven wanneer hun zoon of dochter niet op de club aanwezig kan zijn. Trainers 

steken veel tijd in de trainingen en als er dan ineens minder spelers komen opdagen, is hun werk 

voor niets geweest. Het is met name voor de ploegsporten belangrijk om tijdig te weten welk kind 

eventueel afwezig is. En clubs moeten de sportouders natuurlijk ook tijdig aangeven dat een training 

of wedstrijd niet kan doorgaan. 

 

https://www.sint-pieters-leeuw.be/


      

Activiteitencommissie         
Als Activiteitencommissie beginnen we dit seizoen met een frisse “nieuwe” groep. Een groep met 
wat vrijwilligers die al een tijdje mee draaien, maar ook wat vers bloed. Dit zorgt ervoor dat we een 
mooie mix kunnen maken van oude toppers zoals het Oktoberfest en de playbackshow, maar ook 
nieuwe activiteiten als de foute kersttruienavond en de foute bingo zullen introduceren. Hopelijk zit 
er voor iedereen iets tussen! 
De Activiteitencommissie bestaat uit: 

▪ Pim van de Nieuwenhuijzen 

▪ Lex Roubos 

▪ Lisa Verwoerdt 

▪ Nienke Verbruggen - van der Meijden 

▪ Rick van Straten 

▪ Leonie van Suijlekom 
 
We proberen de samenwerking te zoeken met de teams, maar natuurlijk ook met de 
kantinecommissie en Helma achter de bar. Helma zal voor de evenementen ook graag een beroep 
doen op jullie als leden om een handje te helpen in kader van het vrijwilligersbeleid. Met vragen over 
het vrijwilligersbeleid kunt u terecht bij Esther Eckhardt.  
 
De komende tijd zullen we nieuwe activiteiten introduceren. Daarmee hopen we wat vernieuwing in 
het programma te brengen. We staan altijd open voor suggesties, dus spreek ons eens aan als je een 
goed idee hebt of mail ons op ac@vvalmkerk.nl 
We hopen op een mooi seizoen! 
 
 
Namens de Activiteitencommissie, 
Leonie van Suijlekom 
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Terreinen en gebouwen         
Terreinen 
Na vele tienduizenden liters water die wij gebruik hebben om de velden B, C en D te beregenen 
denken wij tevreden te mogen zijn over onze grasmatten. Aan het D veld zal dit najaar nog extra 
aandacht gegeven worden door nog eens in te zaaien. Ook zullen er wormen uitgezet gaan worden 
t.b.v. de bodemstructuurverbetering. Wormen zorgen ervoor dat de structuur van de grond weer 
verbeterd, ze maken gangen waardoor er meer zuurstof bij de wortels kan komen en zorgen 
hierdoor ook voor een betere huishouding qua afvoer van vocht, hetgeen een groot probleem is bij 
het veld tegen de dijk. Ook zetten wormen organische stoffen ( het eten van de worm) om tot 
wormenhumus, een zeer vruchtbare compostsoort. Dit is even kort uitgelegd wat het voordeel is van 
wormen in het veld. Ons ‘’wormenproject’’ voeren we uit in samenwerking met The Dutch 
Nightcrawlers te Almkerk, waarvoor onze dank! 
 
Een aantal doelen zijn voorzien van nieuwe netten en het doel op het C veld is weer helemaal recht 
gezet. De strook langs het B veld, waar de rijplaten op hebben gelegen, is inmiddels weer geheel 
hersteld en bespeelbaar. 
 
Helaas hebben onze graafvrienden het gras rondom de zendmast vernield en dat gaan wij weer 
opknappen. Rond het zanddepot hebben wij een stoepbandje geplaatst zodat het zand niet meer op 
het looppad komt.  
 
Een verzoek van de terreinploeg verzoek van de terreinploeg aan de spelers c.q. leden om na de 
wedstrijden of na trainingen de doelnetten omhoog te klappen en de losse doelen aan de kant te 
zetten zodat wij met de maaier over het veld kunnen. Alvast bedankt. 
 
Wij kunnen nog steeds extra handen gebruiken voor diverse werkzaamheden. Meld je aan, want 
zonder vrijwilligers kan een vereniging niet bestaan.  
 
Gebouwen 
Wij zijn bezig een en ander op te knappen en reparaties uit te voeren in met name het hoofdgebouw. 
Voor de kantine is er een nieuwe ketel geïnstalleerd voor de warmwatervoorziening. Eerst hadden 
wij een boiler en nu een ketel die warmwater produceert bij de vraag. Dit bespaart ons veel 
energiekosten t.o.v. de boiler. Mooi gedaan Leon en Mark. 
 
Inmiddels is er ook een ontkalkingsinstallatie geplaatst en dit voorkomt kalk in leidingen, kranen en 
douchekoppen. Wij zullen nu ook een aantal douchekranen en douchekoppen gaan vervangen. 
Voor ons team gebouwen zijn wij nog steeds op zoek naar vrijwilligers voor het uitvoeren van diverse 
klusjes. 
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Vrouwen 1           
Dames 1 van start! 
 
Het seizoen is weer begonnen en zo ook voor de vrouwen van dames 1. Met frisse moed, volledig fit 
en sommige nog met een gebruinde huid begint vrouwen 1 weer aan de trainingen. Dit jaar gaan we 
voor de winst, want bij de winst hoort een feestje en in dat laatste blijken de vrouwen van Almkerk 1 
enorm goed te zijn! 
We staan klaar op het veld om te starten, met oude vertrouwde gezichten, nieuwe binnengekomen 
transfers, teruggekomen speelsters en natuurlijk onze eigen mannen; Rick, Dick en Jack! 
 
Ik stel ze graag aan u voor, dus loopt u met mij mee? 
In het doel zien wij natuurlijk onze keepster staan, Dyonne. Ze heeft nog een heerlijke bruine teint, 
want pas na de zomerstop nam Dyonne haar welverdiende vakantie op. Of komt die kleur door de 
laatste keeperstraining? 
 
We lopen verder het veld op en komen daar ons Daan tegen, de vertrouwde pilaar achterin, die als 
het moet alles meeneemt om de bal uit het doel te houden. Ook Silke en Hannah zijn op het 
achterveld te vinden, dus als u hoort; STAPPEN! dan is de kans groot dat dit van één van deze meiden 
komt. Links en rechts wisselt wel eens, maar meestal zien (en soms ook horen) we daar de altijd 
vrolijke Annette staan. Aan de andere kant staat Sabine, die nu haar tweede jaar bij Almkerk in gaat! 
 
We lopen weer verder en komen daar vrij snel een nieuw gezicht tegen, Janneke Peek. Zij zal vanaf 
dit seizoen vrouwen 1 komen versterken en versterken doet ze heel letterlijk, want wat een geboren 
talent is dat! Daarbij staat een oude vertrouwde, de altijd gezellige Suus! Die altijd in is voor een 
feestje, maar altijd bikkelt op het veld! Links en rechts zien we verschillende gezichten, op links kan 
het Evie zijn. Aan de linkerkant heeft Evie namelijk in het begin van het seizoen al laten zien dat zij on 
fire is, maar aan deze kant kan ook de jonge Aline staan. Zij komt van de meisjes en komt vanaf dit 
seizoen bij de vrouwen voetballen, samen met haar zus, namelijk Annette. Voorlopig is het nog geen 
bonje geweest, dus die zussenliefde zit wel goed. Op rechts kan de technisch goede speelster Jessica 
staan. Altijd fanatiek en ze weet het doel goed te vinden! 
 
Weer verderop komen we bij de spits van Almkerk en met aanvoerdersband om, Lisa. De taak is vaak 
duidelijk, blijf in de spits, maar Lisa zou Lisa niet zijn als ze geregeld in de verdediging loopt. Dat 
maakt ze dan wel weer vaak goed met heerlijke en mooie doelpunten. Links en rechts zien we 
voortdurend andere gezichten, want deze speelsters moeten kruisen, naar binnen komen, dan weer 
kruisen en de achterlijn halen. Continue in beweging, maar als u goed kijkt loopt daar onder andere 
Leanne bij. Die met gemak 3 speelsters voorbij gaat en dan heeft ze nog niet eens alles laten zien. 
Ook Fleur rent daartussen, ook een nieuw gezicht die van de meisjes komt en dus dit jaar bij 
vrouwen 1 speelt. Ook Fleur heeft het doel al geregeld gevonden. Daartussen loopt ook Leonie, die 
eigenlijk op alle plekken wel inzetbaar is. De laatste paar wedstrijden was zij voorin te vinden, dus 
wie weet wordt dit de nieuwe topscorer van de vrouwen. 
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Terwijl ik met u over het veld liep was er één speelster die steeds voorbij raasde, want de laatste 
paar wedstrijden heeft Charelle de taak gehad om de snelste speelster van de tegenpartij uit te 
schakelen. Charelle is namelijk niet normaal snel en die kwaliteit benutten we dan ook goed.  
 
Op de bank zien we een oude bekende, Inge. Zij is nog herstellende van een knieblessure, maar 
langzaamaan komt die comeback echt in zicht! Nog niet op de bank, maar wel nog in zicht is de 
trotse moeder Nienke. Ook zij komt dit seizoen ons team weer versterken! 
 
Als laatste ziet u de bal liggen, in het doel van de tegenstander, want waar anders? 
Wilt u nu al deze topspeelsters live zien voetballen, kom dan een keertje kijken, vinden we gezellig!  
 
 
Liefs,  
Almkerk vrouwen 1 
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Interview triple A: VVA is triple VVV       
Bij bankinstellingen is de hoogst haalbare rating “triple AAA”. In voetballand kennen we sinds kort 
een overtreffende trap: Triple VVV. 
 
Triple VVV nader verklaart: 
Vrijdagavond 5 oktober werd de jaarlijkse vrijwilligersavond van VVA gehouden. Deze avond wordt 
georganiseerd om alle vrijwilligers te bedanken voor hun inzet voor de vereniging in het afgelopen 
jaar. Nadat voorzitter Ron van het Hof alle vrijwilligers had welkom geheten en bedankt, gaf hij aan 
dat de vereniging naast vrijwilligers ook super-vrijwilligers rijk is. Voor het bedanken van deze 
categorie was zojuist burgemeester Noordergraaf van de gemeente Woudrichem binnen gekomen. 
Iedereen, zelfs de gebroeders Verwoerdt die normaal alles weten van wat er in de vereniging 
gebeurt, was zeer verbaasd over de aanwezigheid van deze ongebruikelijke gast. 
 
Nog groter was de verrassing toen de burgemeester de broers Adriaan, Kees en Arie Verwoerdt één 
voor één naar voren riep voor het in ontvangst nemen van een Koninklijke onderscheiding. 
 
De burgemeester reikte de lintjes voor hun indrukwekkende staten van dienst uit aan de 3 totaal 
overblufte broers. De burgemeester maakte in zijn toespraak gewag van het unieke van deze 
uitreiking. 
Het is het namelijk nog nooit voorgekomen dat 3 broers tegelijkertijd een Koninklijke onderscheiding 
ontvingen. Maar het meest uniek zijn toch wel de prestaties van de gebroeders: 

- Het is uniek dat 3 personen zo lang in één bestuur zitten! 
- Het is nog unieker dat 3 broers zo lang in één bestuur zitten!!  
- Het is nog unieker dat alle drie de broers daarnaast nog meer vrijwilligerswerk doen!!! 

Bovendien is het ook uniek dat er iets bij de VVA georganiseerd wordt zonder assistentie of leiding 
van één of meer van de broers. Maar deze keer bleven zij alle drie in het ongewisse. Een speciale 
commissie bereidde de voordracht en de uitreiking in het geheim voor. 
 
Alvorens hij overging tot de uitreiking van de lintjes, somde burgemeester Noordergraaf eerst nog 
wat exorbitante statistieken op: 
Tezamen zitten de broers bijna 80 jaar in het bestuur van VVA! 
Bij elkaar opgeteld hebben de broers 85500 uur, dat is 760 weken (7 dagen a 16u) = 14,6 jaar 
vrijwilligerswerk gedaan. D.w.z. dat hun gezinnen hen zo’n 5 jaar hebben moeten afstaan in het 
algemeen belang! Daarna spelde de burgemeester de lintjes op volgorde van leeftijd op en vatte 
daarbij de waarderingsredenen per persoon samen: 
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Adriaan 
- VVA:  

o 30 jaar bestuurslid, portefeuille: secretaris, lid dagelijks bestuur, ledenadministratie, 
informatievoorziening 

o oprichter clubblad Noar Vurre en ruim 39 jaar lid redactie 
- Stichting Team Almkerk: 7 jaar chauffeur Roparun en vrijwilliger bij activiteiten. St. TA werft 

fondsen voor de strijd tegen kanker. 
- Brabants Landschap: Sinds zijn pensionering, 9 jaar geleden, is Adriaan gids op Fort Altena. 

 
Kees 
- VVA:  

o 20 jaar bestuurslid, portefeuille: gebouwen 
o 5 jaar jeugdleider 
o 35 jaar onderhouds- en bouwwerkzaamheden.  
o 15 jaar kantinebeheerder (naast bestuursfunctie) 

- Bouwbedrijf vd Pijl: (Kees z’n tweede baantje, al 47 jaar) 8 jaar voorzitter van de 
personeelsvereniging, drijvende kracht achter alle personeelsfeesten/-uitjes. Kees gaat in 
december met pensioen. 
 

 
Arie 
- VVA:  

o 28 jaar bestuurslid, portefeuille: wedstrijdsecretariaat 
o organisatie clubtoernooien (mixtoernooien, straatvoetbaltoernooien) 
o oprichter clubblad Noar Vurre en ruim 39 jaar lid redactie 
o ± 25 jaar elftalleider 
o ± 30 jaar clubscheidsrechter (fluit vanaf behalen diploma in 1988 in combinatie met 

voetballen) 
- Buurtvereniging De Verlaatse Sluis: sinds ±1985 als vrijwilliger zeer betrokken bij voorbereiding 

en uitvoering buurtactiviteiten. 
- St. Kunstlicht Almkerk: In 2017 (oprichting) als vrijwilliger betrokken bij het bouwen van de 

objecten. 
 
Alle drie werden zij Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
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Tijdens de uitreiking gaven de broers hier en daar fijntjes aan dat de burgemeester soms een jaartje 
of 10 te laag zat bij de opsomming. Dat was de burgemeester niet kwalijk te nemen, hij had de 
informatie ook maar gekregen van de commissie. En tja, die commissie kon het ook niet weten, want 
normaal vraag je zulke informatie aan Adriaan, Kees of Arie, maar dat was nu geen optie. Al met al 
geen probleem, want zelfs de helft van wat de broers hebben gepresteerd is nog ruim voldoende 
voor een lintje. 
 
De burgemeester bracht ook onder de aandacht dat de broers nog een overeenkomst hebben, zij zijn 
namelijk alle drie meestervertellers van anekdotes en moppen. Bestuursvergaderingen lopen uit en 
wedstrijden vangen te laat aan door toedoen van deze liefhebberij van de “Verwoerdtjes”. Het is 
zelfs de vraag of de broers wel voor een lintje in aanmerking komen, als de tijd van de 
moppentapperij in mindering wordt gebracht op de tijd besteed aan vrijwilligerswerk. Waarschijnlijk 
heeft de Kanselarij der Nederlandse Orden dat door de vingers gezien bij hun beoordeling van de 
voordrachten. 
 
Alvorens het vrijwilligersfeest werd voortgezet werd een toast met oranjebitter uitgebracht op de 
broers en was er gelegenheid om hen te feliciteren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een smoes om de decorandi in spe naar het clubhuis te lokken is normaal niet nodig, want als er bij 
de VVA iets te doen is, dan zijn de broers er sowieso bij. Maar deze keer bleek dit toch geen 1-2-tje. 
Adriaan zou wel kijken hoe hij zich voelde, Kees zou waarschijnlijk aan het eind van de avond even 
binnenlopen en Arie had eerst een etentje en zou daarna komen. Daar werd de commissie niet echt 
gerust van, sterker nog, ze werden een bietje gespannen. Dat de burgemeester daar zou staan met 
z’n speldjes, zonder brave borsten om ze op te spelden, was niet het scenario waar de commissie 
naar uitkeek. 
Gelukkig konden familieleden het met list en bedrog zo sturen dat de 3 van Almkerk (nét) op tijd op 
de plaats delict aanwezig waren. Pffffff, familie bedankt! 
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 “Had de nou hillemoal niks in de goate?”, was een veel gestelde vraag na de uitreiking. Hier bleek 
dat de broers even naïef als behulpzaam zijn. Ze hadden niks door! “Met boter en suiker er in.”, 
noemen ze dat ook wel. Zelfs toen voor de uitreiking de hele familie van de broers binnenkwam, 
hadden ze nog niets in de gaten. Bij navraag bleek dat ze van allerlei onzin verzonnen om uit te 
leggen waarom hun familie daar ineens was, zonder op het idee te komen dat dat wel eens met 
henzelf te maken kon hebben. Het loont de moeite om ze daar eens naar te vragen. 
 
Zaterdagmiddag (6 oktober) in de rust van de wedstrijd van het eerste, werden de broers nogmaals 
gehuldigd en kregen zij een foto van de uitreiking aangeboden. Na de wedstrijd was er voor leden en 
andere belangstellenden gelegenheid om de broers te feliciteren. 
 
Om op voorhand de vraag “Wie zijn die gasten die iedere week op een pèèrd noar de voetbal 
komme?” te beantwoorden, volgt hierna een interview met de crème de la crème van VVA. 
 
Interview met Adriaan, Kees en Arie Verwoerdt, leden in de Orde van Oranje-Nassau 

Vragen Adriaan Kees Arie 

Leeftijd 68 jaar 65 jaar 65 jaar (enkele minuten 
jonger dan Kees) 

Gezin Getrouwd met Coby. 
Zoon: Robin 
Dochter: Kristel 

Vriendin Thea 
Zoon: Arjan 
Dochters: Henriëtte, 
Tara, Lisa en Mathilde 

Zoon: Koen 
Dochters: 
Anja + vriend Wouter 
Linda + vriend Huib 

Wat voor opleiding 
heb je gevolgd? 

MULO en diverse 
bedrijfscursussen en  
-trainingen 

LTS en VTS LTS, (avond) MTS, 
Hogere Technische 
Basis Cursus, Tekenaar 
Constructeur 
Apparatenbouw 

(Voormalig) Beroep Diverse maar als laatste 
Cargadoor (37 jaar), nu 
met pensioen 

Timmerman, voorman, 
uitvoerder. 
Ik ga in december van 
dit jaar met pensioen. 

Senior Lead Piping 
Engineer 

  

Noar Vurre 40e jaargang nr. 3, oktober 2018 



      

 

VVA 

 Adriaan Kees Arie 

Hoe lang lid? Ik denk 44 jaar Ruim 40 jaar Sinds 1973 

Wanneer begonnen 
met voetbal? 

Toen ik 10 jaar was, tot 
m’n 16e. Op m’n 24e 
weer begonnen. 

Op m’n 26e of 27e. 1973 

Sportief 
hoogtepunt? 

Met alle lagere elftallen 
gespeeld, maar nooit 
gedegradeerd! 
Dat we in de laagste 
klasse speelden hielp 
wel. 

Eigen doelpunt in 
Brakel, strak in de 
kruising. Het werd 1-1. 

Moet nog komen 

Hoe lang in het 
bestuur? 

30 jaar 20 jaar 28 jaar 

Waar ben je trots op 
bij VVA? 

We hebben heel veel 
bereikt met eigen leden 
(o.a. het eigen 
complex). 

Het VVA-complex Het mooie complex 

Mooiste momenten 
met VVA? 

De “interlands” van het 
6e in Engeland (2x), 
Duitsland (3x) en thuis. 

Wedstrijd Groot 
Woudrichem – 
Feyenoord in Almkerk. 

Uitjes van het 6e elftal 

Dieptepunt(en) 
van/met VVA? 

De voor mij als 
bestuurslid 1e 
degradatie van het 
eerste na lange tijd in 
de 2e klasse. 
Het overlijden van 
diverse jonge leden van 
VVA. 

Vertrek van de 
Voorstraat. 
Het was daar toch 
gezelliger. 

Ontslag van Hans Kant 
als hoofdtrainer. Ik was 
daar met een aantal 
anderen fel op tegen, 
maar de meerderheid 
van het bestuur niet. 
Dat had nooit mogen 
gebeuren! 

Wat zou je nog 
wensen bij/voor 
VVA? 

Goede organisatie, 
goed draaiende 
commissies en inzet 
van alle leden bij 
diverse 
werkzaamheden. 

Dat er meer 
vrijwilligers actief 
waren. 

Dug-outs op het B-veld 

Wat vind je van een 
eventuele fusie met 
Altena? 

Misschien een 
noodzaak in de 
toekomst. 

Als het noodzakelijk 
wordt, is dat misschien 
een goede optie. 

Ik denk dat het voor de 
toekomst noodzakelijk 
is. 
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 Adriaan Kees Arie 

Leuke anekdotes 
(red.: Dit onderdeel 
van het interview 
duurde ruim een 
uur, dat is niet op 
papier te krijgen. 
Een paar korte 
voorbeelden staan 
vernoemd, maar 
voor het beste 
resultaat kunt u het 
beste een biertje 
met de broers 
drinken.) 

Ik moest voor een 
wedstrijd van het 6e 
naar het toilet voor 
een grote boodschap. 
Vooraf vroeg ik of er 
misschien nog iemand 
gauw naar het toilet 
moest, voor ik daar de 
lucht ging verzieken. 
Jan Roubos ging graag 
even voor en ging daar 
vervolgens op z’n 
gemak zitten stinken. 
Ik was de dupe, maar 
het was wel heel leuk. 

De spelers van het 
toenmalige 6e waren 
anekdotes op zich. 
 
Met collega’s 
voetbalde wij tussen 
de middag op het dak 
van een flat in 
aanbouw van 7 
verdiepingen. Een 
elektricien rende 
achter een bal aan 
maar liep van de flat 
af. Hij viel een 
verdieping lager op een 
paar planken van een 
stukadoor die uit het 
raam staken en kon zo 
de 6e verdieping in 
kruipen. 

Wij hebben zoveel 
leuke dingen 
meegemaakt tijdens de 
uitjes met het 6e. 
Voorbeelden: We 
gooiden boterhammen 
met boter uit de bus bij 
auto’s op de voorruit, 
die zetten dan de 
ruitenwissers aan…… 
Tijdens een bezoek aan 
een Engels museum 
over martelwerktuigen 
met wassen beelden 
was Frans Romijn 
doodstil in een tafereel 
gaan zitten. Dat gaf 
veel consternatie. 

Algemeen 

Hobby's naast VVA? Geen fanatieke 
hobby’s. Als het uit 
komt: vissen (mooi 
weer), kaarten, 
vakantie, muziek, 
filmen. 

Muziek luisteren, 
tuinieren, mensen 
helpen met klusjes. 

Moestuin, 
buurtvereniging en (als 
ik meer tijd had) 
fotograferen. 

Heb je iemand als 
voorbeeld? 

Bij VVA: Gerrit van 
Drunen. Het is 
ongekend wat hij 
allemaal gedaan heeft 
en nog doet. 

Mijn broers: die 
hebben mij de liefde 
voor muziek 
bijgebracht, 
van Adriaan voor de 
Moody Blues en van 
Wim voor The Byrds. 

Nee, niet echt. 

Waar word je erg blij 
van? 

Kunnen veel dingen 
zijn. Op AVV-gebied: 
een gezellige drukke 
middag in de kantine. 

Ik ben bijna altijd blij, 
dus ik weet zo gauw 
niets. 

Tja, als anderen 
tevreden zijn over iets 
dat ik geregeld heb.  
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 Adriaan Kees Arie 

Wie zou je graag 
ontmoeten? 

Oud-collega Ron uit 
Rotterdam, een hele 
goede maat. Héél af en 
toe zien we elkaar nog. 

De spelers van het 
Nederlands elftal, of 
André van Duin, die 
kan un koei nog laten 
lachen. 

Iets drinken met Carry 
Tefsen en Loes Luca. 
Dat zou wel lachen 
worden, denk ik. 

Zijn er algemene 
dingen waarover je 
zorgen maakt? 

Bereidheid om elkaar 
te helpen, iets minder 
in hokjes denken. 

Nee, niet echt. Toch wel de global 
warming. Is wel lekker 
zo’n zomer, maar het 
moet worden 
afgeremd. 

Welke vraag heb je 
gemist? 

Wat ik nergens heb 
teruggezien is dat Arie 
en Kees ook als 
vrijwilliger bij De Soos 
actief zijn geweest. Zo 
hebben ze geholpen bij 
het verbouwen van het 
huidige Soosgebouw 
van school naar Soos.  

Zou ’t niet weten. Wat is je 
lievelingsgerecht? 
Die stond vroeger altijd 
in de interviews voor 
Noar Vurre. 
Is trouwens rauwe 
andijviestamp met 
spekjes, ei en slasaus. 

Zijn er nog andere 
zaken die genoemd 
moeten worden? 

Adriaan: “Ik denk dat Kees en Arie het er mee eens zijn, dat zo’n lange 
periode iets volhouden alleen vol te houden is als de mensen binnen de 
organisatie(s) waar je het voor doet je de kans geven je werk met plezier 
te doen. Als je iets met tegenzin zou doen, zouden we in alle gevallen al 
lang zijn opgehouden.” 
Kees en Arie stemmen onmiddellijk in. 
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Column Jan Dirk van der Zee      
Column van Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal. We zullen er elk clubblad een plaatsen, 
soms ook heel herkenbaar in onze vereniging.  
                                     
Je hebt het of je hebt het (nog) niet. 

Bij veel amateurvoetbalclubs wordt het spel langs die lijn georganiseerd, waarbij een klein deel van de 
spelers altijd op de beste velden mag spelen en door de beste trainers wordt gecoacht. Terwijl het 
andere deel genoegen moet nemen met een potje op de bijvelden en een trainer voor de groep krijgt, 
zoals ik. Een goedwillende vader die ziet dat er voor het team van zijn dochter eigenlijk geen 
trainer/coach beschikbaar is en besluit het zelf te doen. 
 
Als je eenmaal op het veld staat, merk je hoe moeilijk het is om een leuke trainer te zijn. Iemand die aan 
de ene kant het enthousiasme voor het spel weet over te brengen en aan de andere kant een team 
smeedt waarin iedere speler zichzelf kan zijn. Dankzij mijn voetbal- en trainerservaring, red ik me 
behoorlijk op het eerste punt. Ik vertrouw daarnaast op Rinus - de online-assistent-trainer van de KNVB 
- waarmee ik achter mijn iPad zelf mijn trainingen samenstel. De uitdaging ligt voor mij vooral op het 
tweede punt. Hoe ga je bijvoorbeeld om met ouders die tijdens de wedstrijd van alles roepen en hoe 
buig je dat op een positieve manier om? 
  
Antwoorden op deze vraag kreeg ik tijdens de lunch in de KNVB-kantine. Een collega vertelde hoe zijn 
zoon het had aangepakt bij de Rotterdamse club waar hij jeugdtrainer is. Vlak voor de seizoenstart was 
hij met de ouders en het team voor een gezellige avond naar een pannenkoekenrestaurant gegaan. 
Daar heeft hij uitleg gegeven over de spelregels, trainingstijden, rijschema, hoe positieve coaching werkt 
en op welke manier vaders en moeders hun bijdrage het beste kunnen leveren: vooral veel 
enthousiasme en veel juichen.   
  
Deze praktische inzichten hebben we inmiddels samengevat op het kennisplatform KNVB Assist en in 
een handzaam boekje. Hierdoor kan iedere trainer/coach, of begeleider, gratis tips en inzichten 
vergaren. Trainers/coaches die te maken krijgen met de nieuwe wedstrijdvormen, kunnen gebruik 
maken van een apart naslagwerk. Beide informatiebronnen vormen de voorbode op een nieuwe wind 
die we laten waaien in al onze trainersopleidingen. De komende jaren gaan die behoorlijk op de schop. 
Zo zal er veel meer aandacht komen voor de organisatorische en pedagogische kanten van het vak. Ook 
willen we met extra investeringen onze opleidingen interessanter en makkelijker maken voor zoveel 
mogelijk ouders. Denk aan uitbreidingen voor Rinus en andere ondersteuningsmogelijkheden voor 
iedereen die een steentje wil bijdragen aan de ontwikkeling van de kinderen in het voetbal. 
 
Als trainer voel ik mij nu nog regelmatig alleen staan, omdat het simpelweg ontbreekt aan aandacht, 
kennis, steun en feedback. Dat begint bij het beleid van de club.  
  
Ieder team verdient immers een goede trainer. 
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Oefenprogramma- en bekerprogramma seizoen 2018-2019 
Activiteiten, wedstrijden en toernooien zover bekend vanaf heden. 
 
30-10-2018 20.00  Almkerk 1  - SVW 1  (EM Cup)  di. 
06-11-2018  20.00  Almkerk < 23jr.  - Altena < 23jr.   di. 
10-11-2018 08.30  Almkerk JO15-1  - SV Capelle JO15-1  za. 
20-11-2018 20.00  Almkerk < 23jr.  -  Hardinxveld < 23jr.  di. 
11-12-2018 20.00  Almkerk < 23jr.  -  Nivo Sparta < 23jr.  di. 
12-12-2018 19.00  Almkerk MO15  - Sleeuwijk MO15-1 (EM Cup) wo. 
05-01-2019 13.00   Mixtoernooi jeugd-Senioren Heren en Dames   za. 
05-01-2019 16.00   Nieuwjaarsreceptie      za. 
12-01-2019 12.00  Zwaluwe 2  - Victoria 1   za. 
25-08-2018 12.00  Almkerk 2  - Almkerk 2   za. 
 
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. 
 
Van zaterdag 22 december 2018 t/m. zaterdag 05 januari 2019 vind in de Oosterbliek in Gorinchem 
Oost weer het jaarlijkse Proxsys Cup zaalvoetbal toernooi plaats. Hiervoor zijn tot nog toe 
ingeschreven het 1e en de JO13-1. Ook de VR1 en de JO17-1 kunnen hier aan deelnemen maar daar is 
nog geen opgave van binnen. 
 
Voor de EM Cup zijn de VR1 en de JO15 ook door naar de volgende ronde. Nieuwe tegenstanders zijn 
op dit moment nog niet bekend. Almkerk 1 en MO15-1 moeten eerst nog spelen, zie bovenstaand 
programma.  
 
Ook vind in de kerstvakantie voor de meeste jeugd teams het jaarlijkse groot Woudrichem 
zaalvoetbaltoernooi plaats. Voor de kleinsten wordt het Verlaat een (halve) dag gehuurd. Verder 
gedetailleerde info betreffende alle toernooien in het december nummer en 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 wedstrijd secretarissen. 
 
Voor senioren heren en vrouwen:  
Arie Verwoerdt. 
Voor alle jeugd en pupillen jongens en meisjes: Frederike 
van der Schaaf. 
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Puzzel            
Vv Almkerk Woordzoeker 

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

Zoek de volgende woorden: 
aanvaller, bladeren, buitenspel, clubblad, contributie, corner, doelpaal, doelsaldo, feestje, 
foutebingo, gravel,hagelbui, herfst, hotel, huldiging, inhalen, kantine, keeper, klaverjassen, 

kleedkamer, medewerker, nacht, najaarsvakantie, nazomeren, onderhoud, paddenstoel, periode, 
regenachtig, scheidsrechter, seinvlag, verdedigen, vliegenzwam, vvalmkerk, winst, zevental 

 
De puzzels: De overgebleven letters van de 
woordzoeker hierboven vormen een oud gezegde. Bij de 
Sudoku hiernaast is het de bedoeling om de cijfers die in 
de grijze balk moeten komen op te zoeken.  Hieronder 
staat een woordpuzzel. Hierbij is het de bedoeling om 
de eerste letters van de gevraagde woorden (de grijze 
verticale balk) door te geven. 1 puzzel oplossen geeft 
kans op een prijs van 10 consumptiebonnen, de 2e en 3e 
puzzel oplossen maakt je kans om de 10 
consumptiebonnen te winnen alleen maar groter. 
Oplossing insturen per email naar 
A.verwoerdt@kpnplanet.nl of gewoon afgeven. De 

winnaar van de vorige puzzel is geworden na loting: Ina van Aalst. Proficiat. 
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Hé,
'van-een-eigen-
stekkie-dromer'!

Ontdek ze op Rabobank.nl/10pluspunten

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

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

9 pluspunten. Dus waar wacht je nog op?

Ook voor jou is er een hypotheek met wel 10 pluspunten
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U kent ons natuurlijk
van ons smakelijke

en uitgebreide
assortiment. Van

onze plezierige lage
prijzen. En van onze

extra goedkope week-
aanbiedingen. Naar we

hopen kent u ons echter
ook van onze kwaliteit. En

van onze behulpzaamheid.
Die dingen hebben we elke
dàg in de aanbieding. Want
e horen er gewoon bij, vin-

we. En we zijn er bijna

T

ervan dat u dat
ons eens bent.
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