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Van de redactie 

Door de coronacrisis raakt het tijdelijk een beetje op de achtergrond, maar 2020 is het jaar waarin 
onze vereniging haar 75-jarig bestaan viert.  

Om misverstanden te voorkomen: “NOAR VURRE!!” schalt waarschijnlijk ook al 75 jaar over de 
Almkerkse velden, maar het clubblad is wat jonger, pas 42 jaar. 

In alle 4 de edities van Noar Vurre zullen we speciale aandacht aan het jubileum schenken. Zo zullen 
we knipsels uit oude edities van het clubblad publiceren en leden van het (bijna) eerste uur aan het 
woord laten. 

Het moment van de viering is momenteel een beetje onzeker, maar een goed feestje is het wachten 
waard! En…….ieder nadeel hep se foordeel: we hebben nu wel tijd om deze Noar Vurre van voor tot 
achter uit te pluizen. Veel leesplezier! 
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Van de Vurrezitter 

 
Beste leden, 
 
VV Almkerk bestaat dit jaar 75 jaar. Voetbal is wat ons bindt en daar houden we ons vanaf 4 oktober 
1945 al mee bezig. Op die dag werd, op initiatief van Janus Vink, Niek Buizer en Wim van Straten, 
onze vereniging opgericht in huis ‘Concordia’ aan de Uppelsche Dijk.  
 
Het eerste voetbalveld van AVV (toen nog Almkerkse 
Voetbal Vereniging) lag aan de Bovensteeg, zo 
ongeveer tegenover Garage Den Breejen. Een jaar 
later verhuisde de voetbalclub naar de Gantelweg in 
Uppel. Hiernaast een elftalfoto van Almkerk 1 uit die 
tijd met bekende namen als Hans Kant, Jo Kant, Lens 
van Wijk en Jan van Helden.  
 
Na tijdelijk opnieuw aan de Bovensteeg te hebben 
gespeeld, streek AVV in 1962 neer op een nieuw 
complex aan de Voorstraat, op de plek waar nu 
Altenahove staat. De 40-plussers herinneren het zich 
nog wel: een hoofdveld omgeven door hoge bomen en de kantine direct achter het doel aan de 
noordzijde. Bij wedstrijden van het 1e verzamelden de Almkerk-supporters zich met veel kabaal, 
staande achter de ballenvanger en op de grote bloembakken. Tegenstanders huiverden ervan om in 
de 2e helft het doel aan die kant te verdedigen en hoopten daarom vurig dat ze de toss zouden 
winnen. 
 
In 1987 mocht onze club, inmiddels omgedoopt naar VV Almkerk, het gloednieuwe sportcomplex op 
de huidige locatie aan de Sportlaan in gebruik nemen, zodat er in ‘het dorp’ ruimte kwam voor het 
verpleeghuis. Naast de vier velden werd er een mooie kantine en 7 kleedlokalen gerealiseerd, 
volledig via zelfwerkzaamheid door de leden en andere vrijwilligers. Wat aan de Voorstraat enkele 
keren net niet lukte, werd aan de Sportlaan wel realiteit: promotie van het eerste elftal naar de 1e 
klasse.  
 
Onze mooie vereniging bestaat 75 jaar. In 2020… Ons jubileum jaar in 2020 is wel een heel erg 
bijzonder jaar aan het worden. De competitie is stilgelegd. Wij zijn allemaal thuis in Nederland. Het 
gewone leven en sporten is stopgezet. Iedereen maakt zich terecht zorgen over de eigen en 
andermans gezondheid.  Juist nu we graag vieren en zouden willen stilstaan bij ons jubileum kunnen 
we niet op de normale manier bij elkaar zijn. Bizar. Maar we blijven optimistisch en kijken “Noar 
Vurre”… en hopen dat de situatie snel weer verbetert en we weer kunnen voetballen! Blijf alsjeblieft 
allemaal gezond en wij wensen jullie en elkaar heel veel kracht en sterkte! Let een beetje op elkaar… 
 
Namens het gehele bestuur 
Ron  
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Bestuur en commissies 

Superverloting 
De trekking van onze Superverloting zal in verband met de sluiting van onze kantine moeten worden 
opgeschoven tot na 1 juni daar tot die datum de kantine gesloten zal zijn. Er is echter wel 
gelegenheid uw verkochte boekjes in te leveren en indien gewenst nog een nieuw boekje mee te 
nemen. Dit kan elke donderdagavond tussen 20.00 en 22.00 uur in de bestuurskamer. We begrijpen 
dat het nu even wat moeilijker is om de loten aan de man te brengen. Velen werken thuis, scholen 
zijn dicht, Opa en Oma mogen niet bezocht worden. Maar je kunt ze ook telefonisch verkopen, laat 
het geld op je rekening storten en geef de nummers door. Ik zelf ben al begin maart naar huis 
gestuurd van mijn werk omdat ik uit Brabant kom. Had net de eerste dag mijn lootjes bij me.  

Toch heb ik op dit moment al 7 boekjes op het werk verkocht. Ik heb alle directe collega’s een mail 
gestuurd om weer aan de jaarlijkse verloting mee te doen. Ze sturen een mail terug met opgave van 
het aantal loten en storten het geld op mijn rekening. Ik stuur vervolgens de lotnummers op en 
noteer hun naam op het contra lot. Gaat prima zo. 

Mensen, doe alle moeite om uw boekje te verkopen. Juist nu hebben we het geld harder nodig dan 
ooit. Daar de trekkingsdatum naar achter is geschoven heb je wat meer tijd. Er zijn al boekjes 
ingeleverd, die mensen is het ook gelukt. Er ligt nog een boekje of 20, die nog niet uitgegeven zijn. 
Laten we proberen om alle lootjes aan de man te brengen, dat zou schitterend zijn. Daar hangen ook 
voor de verkopers mooie prijzen aan vast, iedereen die hun boekje verkocht heeft dingt mee.  

De verkoop van loten kan dus ook wachten tot het weer verantwoord is om langs de deuren te gaan 
of familie te bezoeken.  De uiterste inleverdatum van 9 april wordt dus ook mee naar achter 
geschoven. 

Heel veel succes allemaal. 
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Van het wedstrijdsecretariaat 

De kogel is door de kerk. Maandag 30 maart nam de KNVB de volgende beslissing : 
“Met het oog op de dinsdag (31 maart) door het kabinet aangekondigde maatregelen om 
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de KNVB na beraad besloten dat de 
competities van het amateurvoetbal dit seizoen niet meer worden hervat.  Dat geldt voor de 
mannen, vrouwen en jeugd, in de zaal en op het veld, op alle amateurniveaus* en in heel Nederland. 
Door de nieuwe overheidsmaatregelen is het niet meer toegestaan om tot en met 28 april te 
voetballen. 

Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal: “Nederland heeft een uniek verenigingsleven dat 
inmiddels geruime tijd stilligt. Sommige mensen zijn ziek, sommigen helaas zelfs overleden en velen 
zitten verplicht thuis. Het gaat bij ons om vrijwilligers en amateurvoetballers voor wie de vraag ‘hoe 
nu verder?’ steeds zwaarder gaat wegen. Vandaag kunnen we vaststellen dat de competities niet 
meer op een gewenste manier kunnen worden uitgespeeld voor de start van de zomerstop. In 
tegenstelling tot bij de profs, bestaat er voor de amateurs ook geen scenario om de wedstrijden door 
te schuiven tot na de zomerstop. Door vandaag de knoop door te hakken willen we vooral iedereen 
duidelijkheid geven.”  

Richten op verenigingsleven 
“Voetbal is voor ons belangrijk maar gezondheid staat daar altijd ver boven. Zeker nu. Mocht 
Nederland voor de zomer toch weer veilig kunnen voetballen en de overheidsmaatregelen worden 
om die reden afgeschaald, dan ondersteunt de KNVB de verenigingen graag met het organiseren van 
activiteiten zoals toernooien en oefenwedstrijden. Daar willen we ons nu op gaan richten, dat het 
verenigingsleven als eerste weer op gang komt zodra dat safe is.” 

Geen eindstanden  
Er is tevens besloten dat er voor dit seizoen geen eindstanden komen, en er dus ook geen 
kampioenen, promovendi en degradanten zijn. Ook worden de bekerkampioenschappen niet meer 
uitgespeeld. Het volgend seizoen start iedereen in dezelfde klasse als bij de start van het huidige 
seizoen. Een werkgroep van de KNVB gaat de consequenties hiervan nader uitwerken. 
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Viering 75 jaar VVA 

Op 4 oktober 1945 is onze mooie club VV Almkerk opgericht. Dat wil zeggen dat onze club 4 oktober 
2020 75 jaar bestaat! Dat kunnen we natuurlijk  niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Om e.e.a. 
feestelijk te laten verlopen is al in februari 2019 de feestcommissie “75 jaar bestaan voetbal” 
opgericht en is deze commissie begonnen met het maken van plannen om dit heugelijke feit goed te 
vieren. De bedoeling is om het hele jaar aandacht te schenken aan dit jubileum; een jubileumjaar 
2020. 

Al tijdens de eerste vergadering stond vast dat er een feestweek moest komen met activiteiten voor 
jong en oud. Alleen het plannen van een datum heeft even wat overleg gekost. De feestweek 
rondom 4 oktober houden leek minder geschikt. De zomer is een betere periode, dan kan ook het 
terras gebruikt worden met een grote tent daarop. Daarnaast willen we ook rekening houden met de 
verschillende andere evenementen die in ons mooie dorp plaatsvinden; de tentjes feesten, de SOOS 
activiteiten, de Drakenbootrace, Klaimex, Landbouwdagen, enz.  

Uiteindelijk zijn we uitgekomen op de week voor het Arie Verwoerdt Mixtoernooi, waarbij de dag van 
het mixtoernooi gelijk de afsluitende dag van de feestweek gaat worden. Zoals bekend is het 
mixtoernooi al enkele jaren de eerste zaterdag van juli, zo ook dit jaar. We starten de feestweek dan 
ook op maandag 29 juni. 

Hieronder het voorlopige* programma: 

Maandag 29 juni Puzzelrit voor auto’s en fietsers voor het hele gezin. 

Dinsdag 30 juni  Wedstrijd Oud Almkerk – Oud Altena 

Woensdag 1 juli Jeugddag. Deze begint al in de middag met een roofvogel show en wordt ‘s-
avonds voortgezet met activiteiten voor oudere jeugd in de kantine. 

Donderdag 2 juli Een proeverij met wijn & (lokale) bieren waarbij ook heerlijke hapjes 
verkrijgbaar zullen zijn met op de achtergrond een goed muziekje. 

Vrijdag 3 juli Een gezellige avond met de Haagse Coverband TABS met nummers voor jong 
en oud en met medewerking van een Diskjockey voor het voor en na 
programma. 

Zaterdag 4 juli Het jaarlijkse Arie Verwoerdt Mixtoernooi met aansluitend een oergezellige 
feestavond met Diskjockey en tussentijdse optredens van live artiesten. 

*De data en de aard van de festiviteiten zijn onder voorbehoud, aangezien we nog niet weten hoe de
corona crisis en de daaraan verbonden maatregelen zich de komende tijd zullen gaan ontwikkelen.
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Kortom een programma voor elk wat wils, het belooft een fijne feestweek te worden. Verdere 
informatie volgt via flyers, onze website en facebook, blijf dit volgen.  

De organisatie staat momenteel op het moment van dit schrijven op een laag pitje in verband met 
het corona virus, waarbij we hopen dat dit tijdens de feestweek al weer ver achter ons ligt. 

Wat gaan we nog meer doen? Er wordt een foto impressie van de afgelopen 75 jaar opgesteld, die 
vanaf de aanvang van de feestweek vertoond zal worden. Het is de bedoeling dat we de wanden van 
de gangen van onze nieuwe kleedlokalen gaan ombouwen naar een galerie. Daar hebben we al wat 
oude foto’ en krantenknipsels voor binnen gehad, maar we willen nog veel meer hebben! Dus duik 
eens in uw oude plakboeken en stel e.e.a. ter beschikking van de commissie. Neem hiervoor contact 
op met Arie Verwoerdt. De foto’s en krantenknipsels worden ingescand en u krijgt ze daarna direct 
weer terug. De foto’s blijven tot medio oktober hangen want rond 4 oktober houden we nog een 
officieel gedeelte voorgenodigden en leden.  

Feestcommissie 75 jaar bestaan voetbal 
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Clubbladhistorie 

4 oktober 1945 
Op de dag waarop in Nederland vijf maanden bevrijding wordt gevierd, wordt de VV Almkerk 
opgericht. Drijvende krachten hierbij waren Wim van Straten, Niek Buizer en Janus Vink. De 
oorsprong van de vereniging ligt in Uppel. Op die dag was het daar gemiddeld 10,4 graden. 
Nederland kende toen nog maar 9,2 miljoen inwoners. De datum is vooral bekend als Dierendag, 
hetgeen wereldwijd al vanaf 1927 bestaat, maar in Nederland vanaf 1930 wordt gevierd. Op 4 
oktober overleed Rembrandt van Rijn en wordt ook het overlijden herdacht van Franciscus van Assisi. 
Een memorabele en belangrijke datum.        

Clubbladhistorie: van niks naar “De Voetbalpanorama” en “Noar Vurre” 
De voor u liggende editie van het clubblad is de eerste van jaargang 42. Vanaf de oprichting in 1945 
werd er 21 jaar niks uitgegeven. Pas op de ledenvergadering van 21 oktober 1966 werd het voorstel 
gedaan om een clubblad (toen nog met een k geschreven) uit te gaan geven. Het duurde toen nog 
ruim vier maanden voor het eerste officiële blad uitkwam, nu dus precies 53 jaar geleden. Het blad 
werd “De Voetbalpanorama” genoemd. De toenmalige burgemeester L.A. van Splunder schreef 
felicitaties in het blad en vond het een mooie naam, maar vroeg zich nog af waarom niet werd 
gekozen voor “Het Voetbalpanorama”. Wellicht weet Gerrit van Drunen het nog, want die vormde 
met A. v.d. Beek, J. van Drunen en B. Schouten de eerste redactie. Het blad heeft ruim tien jaar 
bestaan; in die tijd kwam het een korte tijd niet even regelmatig uit, getuige ook de genoemde 
zevende jaargang in het jaar 1975. Het blad werd niet gratis aan de leden verstrekt, er gold een 
abonnementsprijs van f. 2,- per jaar (voor niet-leden f. 3,-). De redactie van “Noar Vurre” verzamelde 
voor u in ket kader van het jubileumjaar vanuit “De Voetbalpanorama” uit de jaren 1967 tot en met 
1975 een aantal interessante, grappige en lezenswaardige stukken. 

In een aardige advertentie van Fa. T. van de Water en Zn., Voorstraat 31, in de eerste editie werd 
opgeroepen eens bij hun te komen kijken, want “GAS wordt de toekomst”. Hoe anders staat de 
wereld er nu al weer voor? 

Op 1 maart 1967 bestond het bestuur van de vereniging uit: W. Lagrouw (voorzitter), A. de Graaf 
(secretaris), P. v.d. Water (penningmeester), L.M. van Bergeijk, J. van Drunen, J. Kant en A. de Zeeuw. 

Om de ouden van dagen (vanuit de opbrengsten) eens een gezellige dag te bezorgen speelde de 
klaverjasvereniging jaarlijks tegen de supporters van de VV Almkerk (voetballen wel te verstaan), met 
medewerking van o.a. muziek- en middenstandsvereniging. Mevrouw Werther verrichtte de eerste 
keer de aftrap. 

In mei 1967 werd de penningmeester enige financiële ruimte geboden door de verkoop van 1.000 
pakken lucifers à f. 1,- per pak. In augustus moesten nog ongeveer 450 pakken aan de man (liever 
gezegd: aan de vrouw) worden gebracht. 
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Cees Geerts liep begin 1967 nog met een “hulpbeen”, maar op zijn tweede training daarna was hij 
wel heel erg ijverig. Hij achtervolgde alle ballen, zelfs tot in de sloot naast het trainingsveld. Hij ging 
kopje onder, maar kwam met bal en al hijgend en proestend boven. 

In 1967 speelde Almkerk 1 in de tweede klasse van de onderafdeling (Gorinchem en omstreken) en 
kwam daarin uit tegen: SDO, Herovina, Tricht, Asperen, Noordeloos, Altena 2, Kozakken Boys 3, Veen 
2, Ameide 2, WNC 2 en Brakel 2. Spelers in die tijd waren o.a.: Piet Teuling, Hans Kant, Chris Hak, 
Antoon Bikker, George Hoevenaren, Koos Swart, Loek Teuling en Rino Geerts. 

De KNVB stuurde in 1967 aan alle verenigingen in het Land van Heusden en Altena en de 
Bommelerwaard een brief met daarin genoemd het heuglijke verschijnsel dat het aantal elftallen 
zeer sterk was toegenomen, maar dat het aantal scheidsrechters achterbleef. Het bestuur van 
Almkerk deed een dringende oproep, want in Almkerk was niet één arbiter…. 

Meesterschutter 1967 werd Arendje van Wijngaarden. Bij een training schoot hij de bal vanaf de 16-
meterlijn over het gebouw van de CTD heen in de tuin van dokter V.d. Hil. 
Garagebedrijf Verschoor liet als eerste een enorm reclamebord plaatsen langs het veld. 

Op 1 januari 1968 blijkt Rien Geerts (zie elders in dit blad) na vijf jaar (ook nog) te zijn gestopt als 
kantinebeheerder en het klaarmaken  van de velden. Voorts was hij lange tijd de enige 
scheidsrechter. 
Eind 1968 volgt G. Werther de afgetreden W. Lagrouw op als voorzitter. J. van Leeuwen treedt toe en 
wordt penningmeester. 

In de jaren 1969 en 1979 komt er langere tijd geen blad uit. Eerst in november 1970 verschijnt 
“derde jaargang, nummer 1”, met als eerste kop “terug van weggeweest”. Van de oude redactie 
waren nog over G. en J. van Drunen en B. Schouten, nieuwe redactieleden zijn: W.C. de Lange, C. van 
Maastrigt, W. de Ruiter en B. van der Wiel. 

De B2 kreeg in die tijd een openlijke waarschuwing van de juniorenleiding. Sommige spelers maakten 
er namelijk de nare gewoonte van om bij een huns inziens twijfelachtige beslissing van de 
scheidsrechter te applaudisseren. Bij herhaling zouden dergelijke excessen streng worden bestraft. 

Bij de receptie voor het 25-jarig jubileum werd oud-secretaris A. de Graaf door de KNVB 
onderscheiden met de zilveren speld van de afdeling Dordrecht. Marcelis Romijn (beter bekend als 
“Celikke”) was als enige 25 jaar onafgebroken lid (ook spelend) en werd benoemd tot erelid. 

Medio 1971 dreigde een faillissement voor “De Voetbalpanorama”. Er zat een fout in de advertentie 
van Autobedrijf Van de Water. Hierin werd gesproken over autobielen (in plaats van automobielen). 
De omslagen en binnenvellen met advertenties waren net voor twee jaar gedrukt (3.000 
exemplaren). 
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In 1971 behaalde Almkerk 1 de felbegeerde promotie naar de KNVB. Onder leiding van trainer Van 
Strien, die eerst (na 3 jaar) zou stoppen maar toch doorging, werd de titel behaald. Concurrent HSV 
(Hei-en Boeicop) verloor thuis de laatste wedstrijd van Herovina, fel aangemoedigd door 200 
Almkerkse supporters. 

Vanaf eind 1971 werd het de Almkerksupporters die met de spelersbus wilden meereizen verboden 
om in de bus te roken. Weet u waarom? Sommige spelers konden dan rustig nagenieten van de 
alcohollucht van vrijdagavond… 

Op de laatste kompetitiezaterdag van 1971 werd in de 4e klasse zuid de topper Almkerk-Altena 
gespeeld, een spektakel voor 1.200 man publiek. Grote uitblinker aan Almkerkse zijde was doelman 
Jan Vink. De eerste helft speelde Almkerk matig. Na rust, met Klaas Broeils op het middenveld, ging 
het een stuk beter en werd er massaal aangevallen. De geroutineerde Wim v.d. Stelt profiteerde 
hiervan, door slim langs Rinus van As te glippen en de 0-1 op het bord te zetten. Uit een prima 
voorzet van Wim Treffers kopte Hans Kant nog net naast, maar even later schoot Jo van Gils vanaf de 
zijlijn de gelijkmaker binnen. Het publiek was tevreden en scheidsrechter Gruyters uit Oosterhout 
floot een uitstekende wedstrijd. 

In het clubblad van mei 1972 wordt melding gemaakt van het feit dat eindelijk het nieuwe 
clubgebouw officieel werd geopend. Jo Kant werd uitgebreid gehuldigd voor zijn vele 
bouwwerkzaamheden en ontving van het bestuur een boormachine cadeau (altijd handig voor de 
volgende klus). Door de KNVB werd Jo (tevens bestuurslid) onderscheiden met de zilveren speld. 
Jo Kant kwam kort daarna op zijn werk nog ongelukkig ten val en kwam in het ziekenhuis in Baarn 
terecht. Na een val van 7 meter voelde zijn rug niet echt goed. “Het vallen viel wel mee hoor”, zei Jo. 
“Het neerkomen viel me wel tegen.” 

Op Hemelvaartsdag 1972 werd er met drie pupillenelftallen deelgenomen aan een toernooi bij TOGR 
in Rotterdam. De redactie van “De Voetbalpanorama” had een opstelwedstrijd uitgeschreven. Peter 
van Helden en Marty Vink wonnen daarmee een prijs, af te halen bij kapper Bas van der Wiel. “Van 
Gerrit van Drunen moesten we versjes leren in de bus”, verhaalden ze allebei, die ze dan moesten 
zingen als de andere teams speelden. “Het was een fijne dag”, zei Peter: “We hebben ook de metro 
gezien.” Marty stond linksbuiten in de eerste wedstrijd: “Die wonnen we, ik maakte er twee, maar 
door de schuld van de scheidsrechter kon ik er geen een meer maken.” 

Begin 1975 nam de vereniging op feestelijke wijze afscheid van voorzitter G. Werther. In dezelfde 
voetbalpanorama wordt melding gemaakt van de geboorte van Corné van Drunen, zoon van Maarten 
en Ria. “Teunis Noorloos kon op het voetbalveld geweldige kapriolen uithalen”, stond daarin ook 
vermeld. “Maar ook daarbuiten is hij, geholpen door zijn vrouw, tot heel wat in staat, kijkend naar 
het geboortekaartje van hun zoon. Wouter Boudewijn is de officiële naam, terwijl de roepnaam Jan 
Willem is.” 

Tot zover. In het volgende clubblad zullen we een jongere periode nader onder de loep nemen. 
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Rien Geerts, een leven lang voetbal 

 

Toen de VV Almkerk werd opgericht was Rien al tien jaar. 
Een jaar of vijf later is hij lid geworden. Hij zal momenteel 
zo’n zeventig jaar lid zijn. In juni hoopt hij 85 te worden. 
Een groot voetbaltalent was hij zeker niet, hij kwam niet 
hoger dan het vijfde, maar een echte clubman mag hij 
beslist worden genoemd.  

Als oudste van een gezin van zes kinderen werd Rien 
geboren aan de Waardhuizensesteeg. Naast drie zussen 
zijn er twee broers, Cees en Teus, welke allebei eveneens 
lid zijn van de voetbal. Ook zwager Adriaan van den Oven 
staat nog op de ledenlijst, evenals schoonzoon Gerrit en 
de kleinkinderen Dennis en Jarno van der Pijl. In zijn 
eerste baan was Rien melkrijder bij Piet (“de melkboer”) 
Nieuwenhuizen uit de Laagt. Geen auto, maar destijds 
nog gewoon met de fiets, een melkkan voorop. Giessen 
en Rijswijk maakten deel uit van zijn ronde. Hij was daar 
zo geliefd dat hij, na een jaar bij Almkerk te hebben 
gevoetbald, voor twaalf maanden werd getransfereerd 
naar Rijswijkse Boys. 

Weer terug op de Almkerkvelden speelde hij nog samen met Jan Straver. “Die had eens nieuwe 
schoenen gekocht voor een wedstrijd in Giessen, maar toen we daar verloren smeet hij die na afloop 
resoluut in de naastgelegen griend.” Rien was eigenlijk overal inzetbaar, behalve in het doel. Later 
bleek hij binnen de vereniging eveneens op meer plaatsen als vrijwilliger in te zetten. Zo werd hij na 
te zijn gestopt met voetballen grensrechter bij het eerste, hetgeen hij drie jaar heeft volgehouden. 
Natuurlijk kreeg hij ook toen al van alles te verduren, maar eerlijk vlaggen stond voor hem nooit ter 
discussie. “Bij SSC speelden we een wedstrijd waarin ik vlagde voor een doelpunt tegen Almkerk. 
Anton van der Meijden deed toen mee en Hans Teuling stond in het doel. De bal was over de doellijn 
geweest en de scheids nam mijn signaal over. De jongens namen het mij zeker niet in dank af.” 

Toen Almkerk nog aan de Voorstraat voetbalde, zat Rien ook in het bestuur. De terreinen waren zijn 
verantwoordelijkheid en die nam Rien letterlijk. Na het werk vaak eerst langs het veld voor een klus 
en dan pas naar huis om te eten. Zijn vrouw Zus, waarmee hij bijna 60 jaar getrouwd is geweest en 
die in 2016 is overleden verklaarde hem menigmaal voor stapelgek. “We deden toen alles zelf, zoals 
het maken van de kalk voor de lijnen. Ook heb ik zelf een beregeningsinstallatie gemaakt van 
aluminium pijpen die ik van mijn werk langs het Wilhelminakanaal in Oosterhout mocht meenemen, 
als ik ze maar niet zou verkopen. Drie sproeiers gekocht bij de Cabro, gaten geboord en een pomp 
gekregen van De Kok van de gemeente.” In die tijd was Gerrit van Drunen al voorzitter, andere 
bestuursleden waren Cor Schouten, Gerrit Teuling, Frank Sturm en Jan van Leeuwen. “Die was 
penningmeester, maar vreselijk op de penning, die brak een dubbeltje nog door.”  
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In die tijd verkocht Rien ook entreekaartjes. Hij 
stond dan buiten met een groene bus om de 
nek, waaruit de kaartjes konden worden 
afgescheurd. Later werd het oude kalkhok 
geschikt gemaakt om van binnenuit entree te 
heffen. Rien dacht dat de kaartjes toen een 
gulden kostten, maar zijn geheugen laat hem 
hier en daar wat in de steek. Wel weet hij nog 
dat er vanuit het hok snoep en koeken werden 
verkocht. Dat gebeurde dan via luiken aan twee 
kanten, er zat er ook één aan de kant van de 
korfbal. Later was Rien ook weer inzetbaar bij de 
bouw van nieuwe kantine aan de Sportlaan. In 
die tijd werkte Rien bij Mourik in Groot-Ammers. 
Veel werk als shovelmachinist aan wegen en 
rioleringen in Gouda. Met zijn 65e is hij gestopt. 

In de kop is het al aangegeven: een leven lang 
voetbal. Tijd of zin voor andere hobby’s was er 
niet. Naast het werk was het steeds de club die 
nooit tevergeefs een beroep op hem deed. “Op 
zaterdagen werd er als bestuurslid ook altijd op 

je gerekend voor de zogenaamde bestuursdienst, nu zijn het er één of twee, in die tijd was iedereen 
er, dat was vanzelfsprekend.  

Als ik daarop terugkijk en vergelijk met nu, dan vind ik dat wel een grote verandering in het 
vrijwilligerswerk.” Voetbal kijken als supporter van het eerste, of op de tv maken nog altijd een groot 
deel uit van zijn leven. Al stoort hij zich soms wel aan de veranderde spelregels. “Vroeger was 
buitenspel gewoon buitenspel.” Over de (nabije) toekomst van de VVA maakt Rien zich niet druk. 
“Daar ben ik niet zo mee bezig, op mijn leeftijd kijk ik niet zo ver vooruit. Wel voel ik me nog altijd 
thuis bij de club en kom ik er nog steeds met plezier. Langs de lijn meld ik me niet meer, ik bekijk het 
liever vanuit de kantine. Voor ik naar huis ga verwent Helma me dan steevast met een frietje en het 
stoofvlees krijg ik dan lekker in een apart bakje. Dat is echt een gastvrouw hoor!” 
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Van Schilderswijk tot Ster 

 
Al ruim 20 jaar is Chris Hoogervorst bijna dagelijks als vrijwilliger te vinden op het complex van de VV 
Almkerk. Toen hij op vijftigjarige leeftijd zonder werk kwam te zitten heeft wijlen Adriaan Verwoerdt 
nog met het UWV geregeld dat Chris vrijwilligerswerk bij de club kon gaan doen. Inmiddels heeft hij 
de leeftijd van 71 jaar bereikt en woont hij -met bijna een elftal oudere clubleden- in De Ster. 
Chris, zo te horen ben je geen Almkerker van geboorte? “Klopt helemaal, ik ben geboren in de 
Haagse Schilderswijk, dat was toen nog een gezellige wijk.” Hoe ben je dan in Almkerk 
terechtgekomen? “Met mijn ouders stonden wij ooit op de camping in Woudrichem en daar werd ik 
in het café voorgesteld aan een leuk meisje, een vriendin van mijn zus. Toen ik 29 was ben ik met 
haar (Lina Vink) getrouwd. Mijn schoonvader heeft toen geregeld dat we in de Prunuslaan konden 
gaan wonen. Samen hebben we een dochter, Bianca, die nu 37 is en nog bij haar moeder in Almkerk 
woont. Na 13 jaar huwelijk zijn we gescheiden, maar ik kan met allebei gelukkig nog goed door de 
deur.”  
 

Behalve donderdag, vrijdag (vrij voor 
boodschappen doen en huishoudelijk werk) 
en zondag is Chris op het veld te vinden. Om 
07.45 is hij dan altijd al aanwezig. Chris is een 
vroege opstaander, maar ‘s avonds ligt hij er 
om tien uur altijd al in. Zijn vrijwilligerswerk 
bestaat vooral uit opruimen, hij zorgt dat oud 
papier wordt opgeruimd, de afvalbakken en 
containers worden geleegd en heeft ook nog 
een tijdje mee schoongemaakt. Op zaterdag 
hangt hij de vlaggen op en plaatst hij de 
hoekvlaggen.  Hij is verder een trouw 
supporter van het eerste, zowel uit als thuis. 
Als hij met Kees van der Plas weer terug is, 
haalt hij altijd de vlaggen weer binnen 
voordat hij naar huis gaat. Ook regelt hij op 
zaterdag het parkeren van de bussen van de 
bezoekers en wijst hij de teams de weg naar 
de kleedruimten. Je loopt dus niet zo maar 
om hem heen. “Ik doe dit nu al twintig jaar en 
voel me hier echt thuis, ik zou het niet willen 
missen!” 
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Vanaf je vijftigste ben je dus niet meer beroepsmatig werkzaam, wat deed je vroeger? “Ik heb eerst 
als straatmaker gewerkt, totdat ik bij De Visser ben ontslagen. We kregen wel eens een kop koffie 
aangeboden als we ergens aan het werk waren, maar we hadden een voorman van wie dat niet 
mocht. Die sloeg de kommen met koffie zo uit je handen. Ik heb toen de baas aangesproken en 
gezegd dat ‘ie maar eens naar de paus moest gaan (die was toen op bezoek in Den Haag) om zijn 
zonden te laten vergeven, maar dat pikte hij niet van mij. Daarna heb ik nog jaren bij en met Herman 
Schaap bij HBG in de beton gewerkt, maar toen die met pensioen ging, moest ik iedere dag met de 
scooter naar Tilburg. Dat was niet vol te houden.” 
 
Chris is overigens een echte voetbalfan. Thuis volgt hij het voetbal op de tv, andere favoriete 
programma’s of hobby’s heeft hij niet (meer). “Vroeger ging ik nog vaak vissen, maar dat komt er niet 
meer van. Thuis heb ik nog wel diverse hengels (zijn te koop – red.).” Hoe is het eigenlijk met je eigen 
voetbalcarrière, heb je gevoetbald? “Jazeker, vanaf mijn achtste heb ik in Den Haag gespeeld bij 
achtereenvolgens Oranjeplein, De Ooievaars en RKV Wit-Blauw. Op vrij jonge leeftijd heb ik helaas al 
eens heel lang in het ziekenhuis gelegen vanwege hele dikke spataderen. Ook bij Almkerk heb ik nog 
twee seizoenen gespeeld, dat weten de mensen niet. Als linksbuiten in het vijfde met o.a. Herman 
Schaap, Hennie Vink en Jo van Gils. Maar daar gebeurde nogal eens wat in het veld en toen ben ik er 
mee gestopt. Was wel een gezellige tijd, we lustten toen ook wel een biertje. Ik was toen rond de 30 
jaar, maar toen ik er eens teveel op had, hebben mijn ouders er een stokje voor gestoken. Sinds die 
tijd heb ik nooit meer bier op en ook niet meer gerookt.” Dan hebben we het dus over 40 jaar, 
respect hoor! Dezelfde waardering geldt voor je twintig jaar lange inzet als vrijwilliger. Hopelijk kun je 
dit nog lange tijd met plezier blijven doen. 
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VV Almkerk 1 

 
Op het moment van schrijven ligt de voetbal even stil. Wegens het coronavirus wordt er op dit 
moment niet getraind en gevoetbald, hebben we nog geen idee hoe dit verder zal aflopen en 
wanneer we weer kunnen beginnen. 
 
Aan het einde van het jaar hebben we de laatste wedstrijd tegen  VV Altena gespeeld voor de beker. 
Er was veel publiek aanwezig tijdens deze leuke burenderby, maar helaas was het niet echt genieten 
voor het publiek. Na 90 minuten zonder doelpunten verloren we met strafschoppen. 
 
In het nieuwe jaar zijn we het tweede weekend van januari afgereisd naar Papendal. Met de hele 
selectie hebben we daar getraind en zijn er wat activiteiten georganiseerd. Er stond eigenlijk een 
wedstrijd op het programma, maar door de vele blessures kon dit niet doorgaan. Ondanks alles was 
het een geslaagd weekend en konden we er weer tegen aan! 
 
Na deze winterstop volgde meteen de kraker tegen GRC’14, waarbij we gelukkig weer de 3 punten 
konden meenemen naar Almkerk. Het was wel een uitbundig feestje om na twee verliespartijen weer 
eens van ze te winnen. Daarna volgden wedstrijden tegen LRC, Nieuw-Lekkerland en Terneuzense 
Boys waaruit we totaal 4 punten wisten te pakken. We mochten zelfs nog even dromen van de 2e 
periodetitel, maar helaas zat dit er niet in. 
 
Ook zijn we nog steeds actief in de EM-cup waarbij de we laatste wedstrijd van Schelluinen wisten te 
winnen. Dit betekent dat we de kwartfinale hebben bereikt, waar SV Lopik de tegenstander is. Deze 
wedstrijd stond al eerder op het programma, maar wegens afgelasting door het slechte weer moet 
deze nog gespeeld worden. 
 
Er staan nog 8 wedstrijden op het programma en alles is nog mogelijk. We staan nu op de zevende 
plek maar het verschil in punten is extreem weinig. Zo is het verschil met de nummer 12 maar 3 
punten en het verschil met de nummer 4 maar 5 punten. Het is nu afwachten wat er verder gaat 
gebeuren en wanneer/of de wedstrijden nog uitgespeeld worden. (Situatie was op moment van 
schrijven nog onzeker, red.) 
 
 
Jelle Stalenhoef 
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VV Almkerk 2 

 
Op het moment van schrijven bevinden we ons in week 2 van “winterstop 2.0”.  
Een erg onduidelijke tijd omdat we niet weten wat gaat komen. 
Wanneer mogen we weer aan de gang? 
 
Hoe komt iedereen hier uit en wat doet het met het vervolg van de competitie?  
Inmiddels hebben we zo’n anderhalve week niet meer met de groep getraind en moeten we dus 
oefeningen voor onszelf doen. In ieder geval wel een moment om terug te kijken naar de afgelopen 
tijd.  
 
Nadat we voor de winterstop in twaalf wedstrijden maar liefst acht wedstrijden hadden verloren, 
konden we wel stellen dat er genoeg werk aan de winkel was om dit seizoen tot een redelijk einde te 
brengen. 
 
Het hoogst haalbare lijkt dan ook om te gaan voor de nacompetitie en rechtstreeks degradatie te 
voorkomen. Dit kan alleen door hard te werken en als team te strijden voor ieder punt wat nog te 
halen valt. 
 
De afgelopen vijf wedstrijden, na de winterstop, hebben we slechts één wedstrijd verloren. We 
kunnen zelfs zeggen dat we de laatst vier wedstrijden ongeslagen zijn. Dit heeft als resultaat dat we 
een plekje omhoog zijn gekropen op de ranglijst en heel voorzichtig naar boven mogen kijken. 
Inderdaad, heel voorzichtig. Zaak is nu om deze lijn vast te houden en voort te borduren op de 
laatste resultaten. In de laatste wedstrijd werd er zelfs met 4-0 van de nummer vijf op de ranglijst 
gewonnen. Waarom kan dit dan niet tegen de rest? Dit kan ook tegen de rest! Kansen die we kregen 
werden afgemaakt, als team werd er gestreden en tegenstanders werden uit de tent gelokt doordat 
het niet liep zoals ze wilden. Dit was een verdienste van onze teamprestatie.  
 
In de resterende wedstrijden gaan we met deze basis ons uiterste best doen om dit iedere week te 
laten zien. Dit vergt veel discipline en doorzettingsvermogen waarbij we elkaar hard nodig hebben. 
Het is hard werken, maar dat is ook niet gek als je op het hoogste niveau voor reserve-elftallen 
speelt. In de tussentijd hopen we dat de spelers die geblesseerd of niet wedstrijdfit zijn, deze tijd 
goed kunnen gebruiken om hierin stappen te kunnen zetten. We moeten het positieve er maar van 
inzien. Misschien zijn we daarna weer iets breder in de selectie waardoor we beter voor de dag 
kunnen komen. ‘Ieder nadeel heb zijn voordeel’ moeten we maar denken.  
 
Rest mij nog te zeggen dat we hopen dat iedereen zo snel als mogelijk weer gezond aan de gang kan 
en mag. Uiteindelijk staat de gezondheid van mensen voorop. 
 
 
Namens Almkerk 2, 
Corné Kant 
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Welcome back Wilco 

 
Met ingang van het nieuwe seizoen maakt Wilco van Oord weer deel uit van de selectie van VV 
Almkerk. Na een verblijf van acht jaar (hij denkt zelf negen) bij Rijswijkse Boys en vervolgens GRC’14 
keert de Werkendammer terug bij Almkerk, waarvoor hij eerder zeven seizoenen in het eerste elftal 
uitkwam. De ervaren centrale verdediger wordt tweede paasdag 36, maar is nog topfit. 
 
Wilco begon met voetballen bij Kozakken Boys, waar hij na een succesvolle periode in de A1 overging 
naar de eerste selectie. “In dat jaar bij het eerste heb ik als jonkie meteen een schat aan ervaring 
opgedaan. We promoveerden dat jaar ook, waarna de toenmalige trainer Willem Leushuis helaas 
voor een ander koos. Toen ben ik mijn geluk letterlijk kunnen gaan beproeven in Almkerk. Dat waren 
zeven prachtige jaren. In de laatste fase belandde ik onder Pieter Tuns vaak op de reservebank en 
omdat die als trainer zou aanblijven, ben ik toen naar Rijswijk verkast.” 
 
Waarom nu de terugkeer naar Almkerk? “Eigenlijk ben ik in hetzelfde schuitje als toen 
terechtgekomen. Piet de Kruif, de trainer van GRC’14 , geeft regelmatig de voorkeur aan een ander 
op mijn positie. Voor komend seizoen verwacht ik geen verandering en ik wil nog wel altijd zo hoog 
mogelijk spelen, zoveel eergevoel heb ik nog wel in mijn lijf. Namens de TC van Almkerk heeft Erwin 
Wannet mij benaderd voor een terugkeer. Na een goed gesprek met onder andere Ad van Seeters 
(nee, ik ken hem niet van Kozakken Boys) en mijn goede gevoel bij mijn oude club, had ik mijn 
beslissing snel genomen.” 
 
Bij de supporters van Almkerk stond je er altijd goed op, je was beslist een publiekslieveling. Dat gold 
ook bij GRC’14 overigens. Je was daar in je eerste seizoen, maar ook vorig seizoen weer de speler van 
het jaar. Dat zegt toch wel iets, bovendien scoorde je vorig seizoen behoorlijk vaak voor een 
verdediger. “Mijn afscheid bij Almkerk was destijds natuurlijk onvergetelijk. De terugkeer voelt 
daarom wel een beetje als thuiskomen. Hopelijk kan ik het nogmaals laten zien, ik ga er alles aan 
doen.” Niet bang voor de concurrentie? “Jelle Strijtveen is natuurlijk een topper achterin en ook 
Thomas Blankers heeft zich daar al sterk getoond, maar ik voel me goed en sterk, dus ik ga ervoor. Ik 
ben wel hoofdzakelijk rechtsbenig, maar met links kan ik ook wel wat.” Wilco, namens de redactie in 
ieder geval veel succes en fijn om je weer regelmatig te zien. 
 
De TC (Theo van der Stelt): “Bij zijn afscheid heeft Wilco gezegd ooit weer terug te keren en daarvoor 
vonden wij het nu de tijd. Een ervaren verdediger, die ook op de jongeren wat kan overbrengen. Een 
positieve jongen ook. Hij zal natuurlijk wel zijn voeten moeten laten spreken.” 
De trainer (Ad van Seeters): “Goede mentaliteit, positieve instelling, past hier goed, ervaren centrale 
verdediger. Is fit, leeftijd is dan geen issue.” 
De supporter (Jan Straver): “Fijne jongen, positieve vent die ook nog eens goed kan koppen. Ik vind 
het mooi dat hij terugkomt.” 
De supporter (Piet van Zandvliet-GRC’14): “Vorig jaar was hij de beste, jammer dat hij weggaat, een 
fijne gast ook. Maar ja, nu staat er een jonger iemand op zijn positie.” 

  

Noar Vurre 42e jaargang nr. 1, april 2020  25 
 



 
Jubilarissen 

 
Op  vrijdagavond 31 januari werden op de jaarlijkse medewerkersavond van de VV Almkerk zoals 
gebruikelijk de jubilarissen gehuldigd.  
 
Dat waren dit jaar : 
Mario van Oudheusden  25 jaar lid 
Cees Duyzer   25 jaar lid 
Machiel Roubos  25 jaar lid 
Bert Keller   50 jaar lid 
Anton van der Meijden   50 jaar lid 
Theo Verduyn    50 jaar lid 
Gerrit van Drunen  60 jaar lid 
 
Bovenstaande leden ontvingen een VV Almkerk speld en bloemen 
Herbert van der Zalm (25 jaar lid) en Cees Verlee (50 jaar lid) konden helaas niet aanwezig zijn. 
Piet Vink (65 jaar lid) en Jan van Helden (70 jaar lid) ontvingen elk een bord met opdruk en bloemen. 
Jan en Corrie van Helden werden tevens alvast gefeliciteerd met hun op handen zijnde 60 jarige 
huwelijk waarvoor Corrie een mooie bos bloemen kreeg overhandigd. 
 

 
 
De jubilarissen op de foto 
Achterste rij van links naar rechts: Mario en Mary van Oudheusden, Cees Duyzer, Bert en Bouwina 
Keller, Anton van der Meijden, Mien Verduyn, Machiel Roubos, Adrienne van der Meyden en Gerrit 
van Drunen. Vooraan : Corrie en Jan van Helden, Piet Vink, Theo Verduyn en Nel Vink. 
 
Allen van harte gefeliciteerd met jullie jubileum. 
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 4-fasenvoetbal een feit 

 
Column van Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal. Geregeld ontvangen we per mail een 
column van Jan Dirk van der Zee. We zullen er elk clubblad een plaatsen, soms ook heel herkenbaar in 
onze vereniging. 
 
Ongetwijfeld. 
Net als bij de vorige veranderingen in het pupillenvoetbal, zullen er ook nu weer ouders en 
vrijwilligers zijn die het liefst alles bij het oude willen houden en vinden dat het voetbalplezier van 
hun pupil wordt afgenomen door het niet meer bijhouden van ranglijsten. 
 
Een vergissing, blijkt uit meerjarig onderzoek. 
Natuurlijk willen kinderen winnen, maar de strijd om het kampioenschap leeft toch vooral onder 
vaders en moeders. Kinderen spelen met hun hart en worden hoofdzakelijk beziggehouden door de 
vraag of ze aan de bal komen, acties mogen maken, plezier hebben en met hun vriendjes kunnen 
voetballen. Het winnen van wedstrijden, komt pas ver daarna. 
 
Andersom werkt het bij verliezen. Als dat te vaak voorkomt, en met ruime cijfers (niet zelden in het 
pupillenvoetbal), levert dat een knauw op voor de spelvreugde. Sterker nog; het wordt naast een 
slechte trainer genoemd als een belangrijke oorzaak om te stoppen. 
 
De KNVB heeft daarom in het afgelopen seizoen een nieuwe competitie-indeling getest in de 
districten West I en II voor O12, waarbij niet meer werd gewerkt met twee seizoenshelften (voor- en 
najaar), maar in vier fasen. Om zo, bij iedere fase, met de feiten uit de Wedstrijdzaken-app, een 
gelijkwaardiger competitie-indeling te organiseren. Gevolg: monsterzeges werden nagenoeg 
uitgesloten en de hoeveelheid ideale wedstrijden nam evenredig snel toe (wedstrijden met maximaal 
vier doelpunten, waarbij de krachtsverhouding het best in balans is). 
 
Hierdoor waren we bij machte om sneller een ingrijpende beslissing te maken: vanaf seizoen 
2020/’21 introduceert de KNVB het 4-fasen voetbal bij O8 - O12. Daarnaast worden er voor deze 
leeftijdscategorieën geen standen meer bijgehouden en de veredelde oefenpotjes uit het 
bekervoetbal zijn komen te vervallen. Ook wedstrijden in de schoolvakanties behoren tot het 
verleden. Voordeel van deze nieuwe competitie-indeling is meer ruimte voor gemengde teams en 
mogelijkheden voor een snellere instroom van nieuwe jeugdteams. Door de vrijgekomen ruimte 
kunnen verenigingen bovendien meer eigen activiteiten organiseren. Denk aan toernooien en 
jeugdzaalvoetbal in de winter. 
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Maar zijn we er dan? Is het jeugdvoetval zo aantrekkelijk genoeg? Of moet er nog meer gebeuren? 
Door alle perikelen in het voetbal zou je bijna vergeten dat de eerste grote veranderingen bij de 
pupillen, nu drie jaar geleden, een groot succes zijn geworden. Na de aanvankelijke aarzeling voor de 
speelwijze op kleinere velden met een spelbegeleider in plaats van een scheidsrechter, is de nieuwe 
opzet breed omarmd. Daar zijn we trots op, maar tegelijkertijd beseffen we ons terdege, dat we er 
nog lang niet zijn. 
 
Willen we de junioren tussen 13 en 19 jaar - kwetsbare groepen in het amateurvoetbal - voor de 
georganiseerde sport behouden, dan zullen we veel sneller met pakkend voetbalaanbod moeten 
komen. Gelukkig hebben we die stap gezet voor de leeftijdscategorie van 8 tot en met 12 jaar. Ook 
voor voetballers boven de 19 jaar, introduceren we na de zomer een nieuw fenomeen: de competitie 
O21 en O23. Hierdoor kun je als jongvolwassene met je leeftijdsgenoten voetballen, in plaats van de 
wei in met spelers die de leeftijd van je vader of moeder (kunnen) hebben. 
Cruciaal. 
 
Want steeds meer Nederlanders gaan sporten, maar steeds minder vaak in verenigingsverband. 
Het is de sport om hen te boeien. 
 
Redactie: Dhr van de Zee schreef het al: “Ongetwijfeld zullen er mensen zijn die……” Hij heeft het bij 
het rechte eind, er is al veel commentaar op dit systeem. Niet alleen van ouders, ook Kuijt, Van 
Hanegem en Koeman verklaarden zich al tegen dit plan.  
Conclusie: Het zal het waarschijnlijk niet het laatste artikel over dit onderwerp zijn. 
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Sponsoring zonnepanelen door Rabobank 

 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 4 januari werd door vertegenwoordigers van de Rabobank Altena-
Bommelerwaard een check overhandigd aan onze voorzitter Ron van het Hof met het mooie bedrag 
van € 2500,-  
 
 

 
 
 
Dit in het teken van onze aanschaf van zonnepanelen waardoor we een stukje bijdragen aan 
schonere energie en op termijn een energie kosten reductie. 
 
Mede door Inspanning van Hans Keller die hier al geruime tijd mee bezig is geweest hopen we de 
kosten van deze zonnepanelen er met een jaar of 4 uit te hebben en dan zullen de kosten van het 
stroom verbruik voor de VV Almkerk drastisch zakken, mogelijk worden we zelfs kosten neutraal. 
 
Hartelijk dank voor deze mooie geste van de Rabobank en aan de initiatiefnemers van deze mooie 
actie. 
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Wijkindeling bezorgen clubblad 

 
Met ingang van de huidige editie van Noar Vurre zal voor de verspreiding een (nieuwe) wijkindeling 
worden gehanteerd. Nog niet alle adressen zijn hierin opgenomen, maar de kern Almkerk en de 
bezorging in Waardhuizen, Uitwijk, Giessen en Rijswijk zijn geregeld. Dit geldt, hoewel nog niet 
volledig uitgewerkt, ook voor Nieuwendijk, Dussen, Hank, Werkendam, Sleeuwijk en Woudrichem. 
Belangstellenden voor bezorging Uppel en Prov. Weg Noord kunnen zich melden bij de redactie. 
Voorts zullen bladen zo veel mogelijk worden meegegeven (bijv. aan spelers en staf), ter voorkoming 
van postverzendingen. 
 
Meerdere bezorgers hebben spontaan en positief gereageerd op het verzoek om vooral in hun eigen 
omgeving voortaan een aantal bladen te gaan bezorgen. In die zin is het ook niet zo’n grote moeite 
en dat slechts vier keer per jaar. Namens de redactie hartelijk dank hiervoor. Ter informatie volgt 
hieronder een overzicht van de (nieuwe) bezorgers met daarbij een globaal overzicht van hun wijk: 
 Van der Westen: Sportlaan (ged.), Wisselslag, Dressuur (vanaf uitgang complex alles rechts 

tot Hollywoud). 
 Luuk Hoeke: Korf, Vlinderslag, Middenveld, Hoefslag. 
 Van Haaften: Sportlaan (ged.), Draf, Prov. Weg Noord (ged.). 
 Bert den Dekker: Melkweg, De Ster. 
 Zegwaard: Burg.H.Blokstraat (ged.), Graaf van Hornestraat, De Quayplein, Voorstraat, 

Antonialaan,  Fabriciusstraat. 
 Fleur van Wijk: Kerkstraat, Brugstraat, Molenstraat, Kruisstraat, Galerij, Binnenhof. 
 Kees Verwoerdt: Kerkstraat, Kerklaantje, Van Hogendorpstraat, Van der Duijn van 

Maasdamstraat, Van Limburg Stirumstraat (ged.). 
 Sven van Vark: Altena’s Laantje, Sjersestraat. 
 Arjan Verwoerdt: Brugdam, Hoekje. 
 Keller: Anjerlaan, Meidoornlaan, De Sering, Rozenlaan. 
 Hendri ’t Lam: Burg.H.Blokstraat (ged.), Prunuslaan. 
 Adriënne Geerts: Woudrichemseweg, Werf, Raamsstraat, De Borchgravestraat, De 

Ridderstraat, Van Clevestraat, Van Limburg Stirumstraat (ged.), Donkerstraat. 
 Arie Verwoerdt: Prov.Weg Zuid, Emmikhovenseweg, Korn, Midgraaf (plus coördinatie 

bezorging Dussen, Hank, Nieuwendijk, Werkendam, Sleeuwijk, Woudrichem, Uppel en 
postbezorging). 

 Ad Maat: Almweg, De Laagt, Waardhuizen, Uitwijk, Giessen, Rijswijk. 
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Oefen- en bekerprogramma seizoen 20-21 

Activiteiten,  wedstrijden en toernooien zover bekend vanaf heden 
Alle wedstrijden en activiteiten onder voorbehoud  i.v.m. coronacrisis. 

za 04-07-2020 13.00 Arie Verwoerdt  Mix tournooi 
za 15-08-2020 14.30 Montfoort SV 2 - Almkerk 2
di 18-08-2020 Almkerk 1   - Altena cup voorronden
za 22-08-2020 Almkerk 1 - Altena cup finaledag  bij GRC14 
di 25-08-2020 20.15 Unitas zon 1 - Almkerk 1
za 29-08-2020 Senioren / jeugd - 1e bekerronde
di 01-09-2020 20.00 Roda Boys Bom. 1 - Almkerk 1
di 01-09-2020 20.00 Wilhelmina ’26 2 - Almkerk 2
za 05-09-2020 Senioren / jeugd - 2e bekerronde
za 05-09-2020 pupillen - start competitie
di 08-09-2020 20.00 Almkerk 1 - ???
za 12-09-2020 Senioren / jeugd - 3e bekerronde
za 19-09-2020 Senioren / jeugd - start competitie

Zie ook het voorlopige programma van de feestweek van 29 juni t/m 4 juli elders in dit clubblad. 
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Informatie vereniging
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www.regioadviesgroep.nl 
T 0416 – 391132         E DUSSEN@REGIOADVIESGROEP.NL 

Financieel advies bij u in de buurt? 

- Verzekeringen 

- Hypotheken 

- Particulier & Zakelijk 

- Zelfstandig Adviseur RegioBank 

 

Neem contact met ons op voor een  

vrijblijvend advies. 
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