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Van de redactie 

Deze keer een Noar Vurre zonder recent voetbalnieuws, maar wel met veel ander nieuws en ouds. 

Wat ook nieuw is, is dat de Noar Vurre tot stand is gekomen zonder de inzet van Amber Geerts. Amber heeft 

na Jolanda en Erik de “familietraditie” hoog gehouden. Ze had tijdig aangekondigd dat ze na het afgelopen 

seizoen wilde stoppen, dus kon er een goede overdracht plaatsvinden. De kleine attentie die ze van de rest 

van de redactie kreeg staat niet in verhouding met het verzette werk, maar spreekt wel onze waardering uit. 

AMBER BEDANKT! 

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat we een nieuwe voorzitter hebben. Die nieuwe heeft direct een heel katern 

opgeëist om zich en z’n zienswijze aan jullie voor te stellen. Hans veel succes! Over familietradities 

gesproken…………we hopen dat je het net zolang volhoudt als Bert. 

Tegelijkertijd willen we de gaande voorzitter Ron van het Hof bedanken voor de periode dat hij de 

voorzittershamer hanteerde, de redenen voor zijn vertrek zijn eerder al bekend gemaakt via de website. 

Als redactie willen wij Ron bedanken voor zijn bijdragen aan Noar Vurre. 

 

Veel leesplezier! 
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Van de voorzitter 

Door de redactie van ‘Noar Vurre’ is mij gevraagd om mezelf via deze weg voor 

te stellen en een eerste indruk te geven van mijn ideeën over de visie en het 

beleid van onze vereniging. De meeste lezers zullen mij waarschijnlijk wel 

kennen. Maar omdat ik nooit om een verhaal verlegen zit, kan het toch de 

moeite zijn om even verder te lezen. 

Ik ben geboren en getogen aan de Anjerlaan in Almkerk. Vader Bert is 

inmiddels al ruim 50 jaar lid van de plaatselijke v.v. Naast jarenlang met 

wisselend succes het doel van het zesde elftal verdedigd te hebben, is hij ook 

jeugdtrainer geweest. Inmiddels is hij niet meer weg te denken als 

verantwoordelijke voor de kleding en materialen. Op de achtergrond herstelt 

moeder Bouwina de kapotte kousen en broekjes. Mijn broertjes Jan en Huibert voetballen in het derde. 

Daarnaast is Jan ook leider en is hij betrokken geweest bij de organisatie van het Pupillenkamp. 

Op kicksen  

Zelf ben ik op mijn vijfde jaar begonnen met voetballen. Dit was de tijd dat we nog van die ouderwetse 

katoenen shirts aan hadden. Elke zaterdag stond ik te trappelen van ongeduld om de kicksen onder te binden 

en de wei in te gaan. Ik was geen uitzonderlijke voetballer, maar kon heel slecht tegen mijn verlies. En dus 

deed ik er alles aan om te winnen. Dit heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat ik op mijn 17e door trainer Frans 

van Wijk bij de 1e selectie werd gehaald.  

Ook op mijn 17e ging ik studeren in Tilburg. Anderhalf jaar later verhuisde ik naar Kruikestad om daar op 

kamers te gaan en het studentenleven te ontdekken. Uiteindelijk ben ik nog tot 2006 bij Almkerk blijven 

voetballen. Toen werd het reizen (en het missen van de studenten stapavond op donderdag) me teveel, en 

ben ik bij de amateurs van Willem II in Tilburg gaan voetballen. Na één jaar heb ik vervolgens de overstap 

naar Tilburgse Studenten Voetbal Vereniging Merlijn gemaakt. Met een leuke groep voetballers draaiden we 

mee bovenin de derde klasse. We speelden tegen clubs uit Altena zoals Sleeuwijk, Sparta ’30, GDC en NOAD 

’32. Merlijn heeft ook een zaalvoetbaltak. Daar speelde ik in het eerste elftal. We promoveerden naar de 

hoofdklasse van de Tilburgse Zaalvoetbalbond, en misten het jaar erop op een haar na het kampioenschap. 

Een ander persoonlijk hoogtepunt uit die tijd is de uitverkiezing voor de Tilburgse selectie. Na een aantal 

heuse selectie trainingen behoorde ik tot de 22 uitverkorenen die een wedstrijd mochten spelen tegen 

Willem II, welke eervol met 2-6 verloren ging.   

Bestuurservaring 

Merlijn wordt volledig gerund door studenten, en dus bestaat ook het bestuur uit studenten. Al snel kreeg ik 

ook daarin een rol toebedeeld. Eerst als Activiteitenfunctionaris en vervolgens als secretaris en voorzitter. In 

die tijd had Merlijn geen eigen accommodatie, maar speelde het op de velden van k.s. Broekhoven. Als 

voorzitter heb ik met de gemeente en de universiteit mogen onderhandelen, wat er uiteindelijk toe leidde 

dat we onze eigen accommodatie compleet met kunstgrasveld en kantine kregen. 

Terug op het oude nest 

Natuurlijk was Almkerk niet helemaal uit het hart verdwenen. Als ik zelf niet hoefde te voetballen probeerde 

ik langs de lijn te staan bij de blauwwitten. In 2010 besloot ik dat het tijd was om terug te keren op het oude 

nest. Mooie jaren volgden, met een promotie via de nacompetitie onder Pieter Tuns en een kampioenschap 

onder Robert Roest. Omdat je moet stoppen op je hoogtepunt heb ik daarna een stapje terug gedaan naar 

het tweede. En frappant genoeg wisten we ook met deze klasbakken onder de bezielende leiding van trainer 

Paul van der Donk een titel binnen te slepen.  
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Naast voetballen is reizen een grote passie van me. Zo heb ik een half jaar in Rome gewoond en een half jaar 

door Azië, Nieuw-Zeeland en Fiji gereisd. Verder zit ik regelmatig op de racefiets, lees ik graag een boek en 

ben ik er altijd voor in om gezellig een biertje met vrienden te drinken. Ook werken doe ik met plezier. Samen 

met twee partners ben ik eigenaar van het bedrijf Aton Energy. We verkopen en installeren zonnepanelen 

bij bedrijven en particulieren in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant. 

Start als voorzitter  

Zoals ook in het nieuwsbericht vermeld is, was ik verrast en vereerd toen ik gevraagd werd om voorzitter van 

Almkerk te worden. Ik heb er een paar dagen over nagedacht en met een aantal mensen in mijn omgeving 

over gesproken. Al snel merkte ik dat ik enthousiast was en heb daarom besloten de uitdaging aan te gaan.  

Door de corona crisis is alles natuurlijk anders dan tijdens een normaal voetbalseizoen. Wanneer mag er weer 

(normaal) getraind worden? Wanneer mogen er weer wedstrijden gevoetbald worden? Wanneer mag de 

kantine weer open? En wat zijn de financiële consequenties van de corona crisis voor de vereniging? Dit alles 

is omgeven met onzekerheid, waardoor we met verschillende scenario’s rekening moeten houden. Ook 

moeten we steeds snel en flexibel reageren op berichtgeving vanuit de overheid. Gelukkig ben ik in een 

bestuur terecht gekomen dat al goed georganiseerd is en uit ervaren mensen bestaat. Iedereen weet wat hij 

of zij moet doen. Zelf heb ik me daar dan ook nauwelijks druk om hoeven maken.  

Ook ben ik enorm goed opgevangen door mijn mede bestuursleden, iedereen doet zijn uiterste best om me 

wegwijs te maken. De afgelopen weken heb ik van dichtbij gezien hoe veel werk zij verzetten om alles goed 

te laten verlopen. Dit geldt natuurlijk ook voor de diverse commissies en andere vrijwilligers zoals de 

terreinploeg. Als voetballer sta je daar niet zo erg bij stil, juist daarom vind ik het belangrijk om dit te 

benoemen.  

Eerste indrukken en plannen 

Zelf heb ik de afgelopen weken de tijd genomen om me te verdiepen in de situatie waar onze vereniging zich 

op organisatorisch, financieel en voetbaltechnisch vlak op dit moment in bevind. Veel dingen zijn al erg goed 

geregeld. De afgelopen jaren is de organisatie aangepast. Het bestuur is kleiner geworden en er zijn 

verschillende commissies opgestart. Dit functioneert al behoorlijk goed. Ook beleidsmatig zijn diverse zaken 

goed uitgewerkt. Echter is het voor mijn gevoel zo dat de puzzelstukjes er wel zijn, maar dat de puzzel nog 

niet helemaal gelegd is.  

Zo hebben de verschillende commissies wellicht zelf wel voor ogen wat ze willen bereiken, maar is dit voor 

andere commissies en leden vaak niet duidelijk. Waar ik me het komende jaar dan ook vooral mee bezig wil 

gaan houden is om meer structuur en samenhang te brengen in het beleid en de uitvoering hiervan. Dit zal 

uitmonden in een beleidsplan voor de hele vereniging. Dan gaat het niet alleen over het voetbal gedeelte, 

maar ook over bijvoorbeeld de accommodatie, sponsoring, financiën, vrijwilligersbeleid en communicatie. 

Dit heeft alleen zin als het breed gedragen wordt binnen de vereniging. Ik ga dan ook graag met onze leden 

in gesprek om te horen hoe zij over verschillende zaken denken. 

PR en communicatie 

Vooral op het gebied van PR en communicatie is nog de nodige winst te halen. Hiervoor wordt op dit moment 

een commissie opgericht. Binnen de vereniging gebeurt heel veel, maar we horen er veel te weinig over. We 

willen alle teams en commissies daarom aansporen om te delen waar ze mee bezig zijn. Voorbeelden van 

nieuwswaardige berichten die gedeeld kunnen worden zijn bijvoorbeeld: 
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- Het binnenhalen van een nieuwe sponsor 

- Wedstrijden van alle teams met een kort wedstrijdverslag en/of foto’s en video’s 

- De aanschaf van een nieuwe tractor voor de terreinploeg 

- Aanleverdeadline en de publicatiedatum van de clubkrant 

- Teamuitjes 

- Activiteiten, zowel vooraf als een kort (foto)verslag achteraf 

Zo zijn er nog veel meer leuke dingen te verzinnen. Sommige dingen worden op dit moment al wel gedeeld, 

maar vaak heel beknopt. Of bijvoorbeeld wel op Facebook en Instagram maar niet op de website, of 

andersom. De commissie PR en communicatie zal ook eenmalige of terugkomende items uitbrengen, zoals 

interviews met spelers of trainers en de sponsor, vrijwilliger of voetballer van de maand. Natuurlijk willen we 

zo veel mogelijk berichten van alle teams en commissies delen, dus als je een nieuwtje hebt, mail het dan 

naar pr@vvalmkerk.nl.  

Veel communicatie gaat tegenwoordig online. Daar moeten we als vereniging natuurlijk in mee. Het is dan 

ook de bedoeling dat de website het centrale communicatieplatform van de vereniging wordt. Berichten die 

op de website komen, worden vervolgens ook verspreid via de social media kanalen en eventueel in het 

clubblad, een (nog te lanceren) digitale nieuwsbrief en de pers. De achterliggende gedachte is dat we veel 

meer betrokken raken bij elkaar en bij wat we gezamenlijk realiseren. Bijkomend voordeel is dat een 

aantrekkelijke en goed bezochte website interessant is voor sponsoren.  

Tot slot 

Een vereniging is er voor en door haar leden. Als bestuur zijn we er verantwoordelijk voor om er voor te 

zorgen dat we zo goed mogelijk uitvoeren wat onze leden van ons verlangen. Meningen lopen wel eens 

uiteen, dus het is logisch dat niet iedereen het altijd overal mee eens is. Maar het is wel belangrijk dat 

iedereen zijn of haar mening geeft. En daarmee bedoel ik niet het zeiken langs de lijn of in de kantine, maar 

constructief mee denken en doen. Om hier ruimte voor te geven zullen we als de corona storm over gewaaid 

is, een aantal inspraakavonden organiseren. Alle leden zijn hier welkom. Dus als jij wil dat jouw mening 

gehoord wordt of ideeën uitgevoerd worden, zorg dan dat je aanwezig bent! 

 

 

 

 

  

mailto:pr@vvalmkerk.nl
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Bestuur en commissies 

Gebouwen en Terreinen 

Misschien is het al opgevallen, maar midden mei zijn alle, totaal veertien stuks, buitenverlichtingen aan het 

hoofdgebouw vervangen voor duurzame LED verlichting. Van de oude verlichting werkte er nog slechts vijf. 

Dus, weer helder zicht bij VVA. Graag bedanken wij Drabbe uit Werkendam voor de levering en installatie. 

VVA duurzaam op weg. 

Het onderhoud aan de velden en het groeien van het gras gaat gewoon door ondanks Covid-19. Inmiddels is 

er in april groot onderhoud uitgevoerd op de velden B, C & D. Doordat wij twee maanden eerder het 

onderhoud hebben kunnen uitvoeren vertrouwen wij er op dat de grasmat nu meer tijd heeft om te 

herstellen dan normaal. Alle velden zijn ook opnieuw ingezaaid. Het kunstgras van het hoofdveld is ook weer 

goedgekeurd op 25 maart 2020. Hier zijn wij zeer blij mee. Zoals wellicht gezien, zijn wij ook weer volop de 

grasvelden aan het beregenen. Helaas hebben wij het beregenen moeten stoppen want in de nacht van 2 op 

3 juni is onze pomp gestolen, alsmede twee slangen en brandstof. Totale schade voor onze club ruim € 

5.000,=. Door de verzekering zal er waarschijnlijk een zeer klein bedrag worden vergoed. Een forse 

tegenvaller voor ons als VVA! Aan een oplossing wordt gewerkt.  

Materialen en kleding 

Beste leiders, trainers en spelers, nu het einde van het seizoen nadert zou ik jullie medewerking willen vragen 

voor het volgende. Willen de E spelers die overgaan naar de D pupillen (JO-12 of JO-13) hun tas schoon en 

leeg inleveren via de leider met een briefje met de naam erop in de tas. Deze krijgen aan het begin van het 

nieuwe seizoen een andere tas. Ook de spelers die stoppen graag hun tas schoon inleveren met briefje met 

naam erop. 

De spelers van de JO19 die naar de senioren gaan willen die ook hun tas schoon inleveren en hun 

presentatiepak schoon met het papier dat is in gelamineerd inleveren met hun naam erin? 

De leiders en trainers die stoppen willen die hun kleding schoon inleveren, bestaand uit coachjas, polo, 

windbreker en sweater. Graag een briefje met de naam erop met de sleutels van de buitendeuren, 

kledingkast van het elftal en ballenkast. 

De spelers die stoppen met voetballen  bij de jeugd de tas schoon inleveren met het papier dat is in 

gelamineerd . 

Willen de spelers van 1 en 2 die Almkerk verlaten hun tas en ALLE trainingskleding schoon inleveren? 

Trainingskleding bestaat uit 2 paar kousen, 2 korte broekjes, 2 T-shirts ,1 sweater, 1 lange broek en 1 

windbreker. 

Nog even een opfrisser wat betreft pionnen en hoedjes: 

Willen alle trainers en spelers van de elftallen hun hoedjes in hun eigen ballenkast zetten?  

Leg ook je trainingshesjes in je ballenkast of in de kledingkast van je elftal (niet nat wegleggen!), 

doe na de training je ballenkast op slot, zet alle pionnen weer op de planken, de kleine bij elkaar en de 

grootste onder de plank. 

Zet de kleine pionnen maximaal 5 hoog weg dan scheuren ze niet in en zet de 

pionnen met een dichte bovenkant op elkaar, deze zijn van boven breder dan 

scheuren de andere niet in van boven. 

Door René van Haaften is op de pupillendoelen het veldletter geplakt, dat 

betekent dat die doelen op dat veld thuis horen, A op veld A , E op veld E. Haal 

dan geen doelen van het A veld naar het B veld . 
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Zet de kleine doeltjes en de pupillendoelen op de plaats die er voor is aangelegd bij het scorebord veld A. Bij 

veld B links vooraan op het stukje gras. Dan hoeven de terreinmensen die niet aan de kant te zetten. 

 

SponsorKliks 

Heel veel leden bij de VV Almkerk kopen online producten. Als jullie dit 

met de SponsorKliks doen, via onze eigen website gaat er een percentage 

automatisch naar de VV Almkerk, zonder dat het jou iets kost. Het kost 

nauwelijks extra moeite. Het enige wat je moet doen is de website van 

VV Almkerk openen en op de button “SponsorKliks” links bovenaan 

klikken en je komt dan automatisch op de gewenste locatie om je bestelling uit te voeren. 

 

Je ziet dan heel veel winkels en organisaties waar besteld kan worden. Nogmaals, het kost je geen cent extra, 

maar er gaat een vast percentage naar onze rekening. Als we dit allemaal doen, en waarom zouden we niet, 

dan kan dit op jaarbasis flink wat opleveren voor onze club. Als je b.v. voor je vakantie of weekentje weg bij 

Booking.com boekt  ontvangt Voetbal Vereniging Almkerk 4% van je boeking! Bij een reis van €1500,- gaat er 

dus €60,- naar VV Almkerk en dit kost jou niets extra’s. Mooi toch? 

Superverloting VVA 

Op 11 april had de trekking moeten 

plaatsvinden, maar vanwege het coronavirus 

hebben we de trekkingsdatum uitgesteld. Daar 

we tijdens deze trekking van de Superverloting 

ook een aantal rondes willen draaien over het 

rad van avontuur gaan we een nieuwe datum 

vast stellen. Hierbij willen we eerst nog de 

ontwikkelingen van het opengaan van de 

kantine afwachten alvorens een nieuwe datum 

vast te stellen. Verder zal de datum gekoppeld 

worden aan een activiteit of een thuiswedstrijd van het 1e elftal. Maar doorgaan is iets wat zeker is. Tot die 

tijd kunt je nog steeds wekelijks op donderdagavond tussen 20.00 en 22.00 uur verkochte boekjes inleveren. 

Indien je denkt “Ik raak bij collega’s, vrienden, familie of kennissen nog gemakkelijk een boekje kwijt.”, dan 

kunt je nog een nieuw  boekje meenemen, voor het verkopen daarvan resten nog steeds meerdere weken. 

Er zijn al ruim 50 boekjes ingeleverd, helaas ook een aantal onverkocht. We hebben juist nu de opbrengst 

keihard nodig. Dus als U nog een extra boekje kunt slijten, of zelf kopen, haal het op. Er zijn nog steeds 

geldprijzen onder alle verkopers die minimaal 1 boekje verkocht hebben te winnen.  Veel succes.  

https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=BdyLoT&mc=Co&s=b71XPn&u=hXBJI&z=ECDaydp&
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Kantinecommissie: Kantine en terras gaan weer open! 

Vanaf zaterdag 4 juli zullen kantine en terras van de VV Almkerk weer geopend zijn. Mogelijk is de heropening 

zelfs al twee dagen eerder, op donderdag 2 juli, maar dat is nog afhankelijk van het trainingsschema. Jaap, 

Ans en Helma van de kantinecommissie zijn al enkele keren bij elkaar gekomen en druk bezig met de 

voorbereidingen. Er zal rekening worden gehouden met de door het RIVM opgestelde regels. Tafels zullen 

wat verder uit elkaar worden gezet zodat de 1,5 meter afstand kan worden aangehouden. Ook worden er 

looproutes aangebracht en bij de toiletten komt desinfectiemateriaal, waarbij ook het invalidentoilet zal 

worden gebruikt. Hopelijk wordt het lekker weer en kan er buiten worden vertoefd. De bedoeling is om het 

terras tijdelijk wat uit te breiden voor meer zitgelegenheid. “Aan het inzetten van extra tafels en parasols 

wordt gewerkt”, aldus Ans Groenenberg van de commissie. “Wij gaan proberen om, na de gedwongen 

sluiting van bijna vier maanden, de leden weer goed te ontvangen en hopelijk nog wat verloren omzet in te 

halen. De eerder door Heineken leeggehaalde biertanks zijn weer (voor een deel) gevuld en er is afgesproken 

dat de activiteitencommissie voor invulling op de zaterdagen zal zorgen (voor voorlopig programma zie elders 

in dit blad, red.). Verder blijkt het momenteel wel lastig voor horecabezoek om zich aan de regels te houden, 

maar wij hopen en verwachten toch dat onze leden zich daaraan netjes zullen gaan houden.” Onder 

voorbehoud van eventuele aanscherping van de coronaregels is iedereen dus weer van harte welkom. Een 

zitplaats aan een tafeltje is nog wel vereist, maar bij aankomst kan er nog worden gereserveerd. Let wel op: 

VOL IS VOL. 

Activiteitencommissie  

Voor iedereen is de afgelopen tijd anders dan anders geweest. Sommige van jullie zullen ook zeker de 
gezelligheid van een zonnige voetbalzaterdag gemist hebben. Een koud pilsje van Helma en een praatje met 
medeclubgenoten. Na deze rare tijd proberen we het “normale” leven weer een beetje op te pakken.  
De kicksen worden weer regelmatig aangetrokken en er worden 1,5 m trainingen georganiseerd.  
In juli mag ook de kantine weer open. Vanuit de activiteitencommissie zijn we ook hard aan het nadenken 
hoe we weer activiteiten kunnen organiseren op en rond het voetbalveld met in achtneming van de 
coronamaatregelen. Dit is niet altijd even makkelijk, maar we hebben wel een aantal leuken ideeën die we 
binnenkort met jullie zullen gaan delen via de website en Facebook. Dit alles natuurlijk wel onder 
voorbehoud, want we zullen ons ook moeten houden aan de regelingen van de overheid. 
We hopen jullie weer snel te zien! 
 
De concept-agenda in grote lijnen: 

- 4 juli    Clinic + fietspuzzelrit 
- Campingcompetitie, bestaande uit badminton, voetvolley, jeu de Voetbal, voetbal pong: 
- 10, 11, 17 en 18 juli  Voorrondes Campingcompetitie 
- 24 en 25 juli  Halve finale en finale Campingcompetitie 
- 1 augustus    N.t.b., waarschijnlijk iets van een muziekbingo. 

Bij weinig inschrijvingen kunnen bijvoorbeeld vrijdagen komen te vervallen.  
 

Commissie 75 jaar VVA 

Komende 4 oktober bestaan we met onze vereniging 75 jaar. De activiteiten in de feestweek van eind juni 

welke genoemd werden in het clubblad van april hebben we helaas een jaar moeten uitstellen. Daar komen 

wel enkele andere activiteiten voor in de plaats die de activiteitencommissie in gaat organiseren, zie 

hieronder.  
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Foto’s en krantenknipsels 

Een activiteit die we per 3 oktober willen starten is de foto presentatie in de gangen van onze nieuwe 

kleedlokalen. Daarvoor zoeken we oude foto’s met liefst een omschrijving van wanneer dit was en wie er op 

de foto’s staan. Graag de foto’s inleveren op donderdagavond in de bestuurskamer. Deze worden gescand 

en je krijgt de foto’s dus vrijwel gelijk weer mee terug. Ook als ze in een album zitten kunnen we scannen. 

Krantenknipsels en artikelen uit het verleden zijn ook welkom. Dus duik in het verleden en laten we 

gezamenlijk een leuke invulling geven aan deze reportage. Bij voorbaat dank voor jullie medewerking.  

 

Kampioensteam seizoen 1969 - 1970 
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Beste team VV Almkerk aller tijden 

In dit jubileumjaar en in het voetballoze coronatijdperk blikte de redactie verder terug op de historie van de 

vereniging en daarbij met name op de meest opvallende spelers door de jaren heen. Door een keur van 

gerenommeerde “clubwatchers” werd het beste team aller tijden van de VV Almkerk opgesteld. Ieder 

nomineerde 1 keeper, 4 verdedigers, 3 middenvelders, 3 aanvallers, 3 reserves en 1 trainer/coach. De meest 

genoemden vormen het hieronder staande beste team aller tijden.  

      

Gerard Pellikaan                                   Anton van der Meijden                                      Hans Kant 

Pieter den Bok                               Gerrit Romijn                               Arno Maat 

Rinus van As                      Henk Donkersloot                          Rick van Straten                        Simon Meijers 

 Eelco Starink  

Trainer/coach: Gerard de Leeuw 
Wisselspelers:  
Henk Hoevenaren, Ad van de Water, Frans van Drunen, Piet Verschoor, Bart Dirven, Jeroen Neeleman 

 

Toelichtingen:  

Gerard de Leeuw, onderwijzer uit Kerkdriel, was trainer van Almkerk van 1980 tot 1982 (zie ook afzonderlijk 

artikel). Hij ontving vier nominaties. Ieder twee keer genomineerd werden: Frans van Strien, Ad Bakker, Piet 

Janssen, Harry van den Heuvel en Pieter Tuns. 

De invulling van het beste team was verder vrij unaniem, hoewel er in totaal toch wel 68 namen van spelers 

werden genoemd. De wisselspelers zaten stuk voor stuk kort tegen de basiself aan. De keuze van de keeper 

bleek nog een lastige. Hierbij kwamen liefst acht verschillende namen uit de bus. Van de selectie van het 

voorbije seizoen verwierf dus alleen Bart Dirven een plekje (op de bank). Nominaties waren er uit deze ploeg 

voor: Maikel Korebrits, Jelle Strijtveen, Thomas Blankers, Jelle Stalenhoef, Remco den Besten, Erwin 

Verbruggen en Remon Hofstede. Als opvallende namen uit het verleden werden, ondanks dat zij uiteindelijk 

stemmen tekort kwamen, meerdere keren genoemd: Karel Paulides, Joop van de Kippersluis, Jo van Gils, 

Puck Schalken, Erich Landman, Rick Donker, Gerbe Manschot, Henk Vink, Walter Pellekaan, Egbert Willemsen 

en Ceesje Verlee. 

De zeventien clubwatchers welke het sterrenteam hebben samengesteld zijn: Arie Verwoerdt, Ad van Aalst, Anton van der Meijden, 

Ad Maat, Rinus van As, Laurens van Wijk, Jan Snijders, Gerard Roubos, Rick van Straten, Wout Pellekaan, Hans Kant, Mario van 

Oudheusden, Hans Teuling, Marti Kant, Arno Maat, Cees Ambachtsheer en Henk Romijn. 
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Interview met Piet van de Water 

In het kader van het 75-jarig bestaan van onze vereniging publiceren wij in het jubileumjaar in alle edities van 

Noar Vurre interviews met clubiconen van het eerste uur. Voor dit nummer ging ik langs bij Piet van de Water 

oud-club- en bestuurslid. 

Na een enthousiaste reactie op mijn telefonisch verzoek voor een interview, werd ik gastvrij ontvangen in 

huize van de Water. Vooraf had ik even bij zoon Joop gepeild of zijn vader wel gasten wilde ontvangen in 

deze coronatijd. Volgens Joop geen probleem. Wel een waarschuwing: “Let op, as tie begint te praten, dan 

zij de d’r nog niet vanaf!”.  

Geen woord te veel Joop. Verder had ik niks aan de waarschuwing, want als je er achter komt dan zit je al in 

de val. Ik dacht vooraf: “Van half 10 tot half 11, dan moet ik toch informatie genoeg hebben.” Die stelling 

klopt, maar dan ben je nog niet weg. Uiteindelijk is het me gelukt om, met een druk verhalende Piet nog in 

mijn kielzog, tegen 12 uur de auto te bereiken en te ontsnappen, met voldoende informatie op de 

voicerecorder om 6 Noar Vurre’s volledig te vullen. Wat kan die man vertellen. Geweldig!  

Piet was een beetje schor (ik denk dat ik weet hoe het komt), 

maar dat stond een uitgebreid interview niet in de weg. Eigenlijk 

kun je het geen interview noemen, want bij een interview stelt 

de interviewer vragen en hoopt hij dat de geïnterviewde die dan 

beantwoordt. Maar in dit geval begon Piet te praten en is daar 

waarschijnlijk pas mee gestopt toen ik al was weggereden. Ik had 

wel een vragenlijstje, maar daar had Piet verder geen boodschap 

aan. 

Piet, bekant 88 jaar oud, woont samen met zijn vrouw Lenie al 

sinds hun trouwen op de hoek van de Voorstraat en de Dirk van 

Clevestraat. Piet heeft er vele jaren een installatiebedrijf met 

witgoedwinkel gehad. Joop van de Water is in de voetsporen van 

zijn vader getreden, hij runt het gelijknamige installatiebedrijf. 

Daarnaast hebben Piet en Lenie nog twee zoons, Pieter en Theo, 

en dochter Marjan. 

Piet was niet betrokken bij de oprichting van de 

voetbalvereniging, hij is zo’n 3 jaar later lid geworden, hij was 

toen 16 jaar oud. In het begin moest hij te voet van het dorp naar de watertoren. Zelf heeft hij nooit 

gevoetbald, Piet en een bal, dat ging niet samen, maar hij was wel een zeer betrokken lid en verleende altijd 

ondersteunende diensten. Later is hij als penningmeester toegetreden tot het bestuur en heeft in die periode 

o.a. de bouw van de kantine en kleedlokalen aan de Voorstraat meegemaakt. Al het installatiewerk in de 

nieuwe accommodatie werd pro deo uitgevoerd door Installatiebedrijf van de Water. Piet is tot 1974 

penningmeester geweest, daarna was het niet meer te combineren met zijn bedrijf en het bestuur van de 

vogelvereniging. Andere bestuursleden waar Piet mee heeft samengewerkt zijn o.a. Janus Vink, Wim van 

Straten, Rien Geerts, Gijs Werther, Adriaan de Graaf en Wim Lagrouw. Janus Vink en Wim van Straten waren 

in 1945 betrokken bij de oprichting. 

  

 
Piet voor de volière, al heel lang z’n 

grote hobby 
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De kantine aan de Voorstraat was het eerste clubhuis, want het eerste “voetbalveld” bij de watertoren had 

als enige accommodatie een keet met twee kleedhokken, spelers die zich na de wedstrijd wilden verfrissen 

konden gebruik maken van de sloot. Er werd gespeeld op een weiland, waar de spelers voor de wedstrijd 

met 2 kruiwagens eerste de 

koeienvlaaien moesten wegrijden en 

daarna de ontstane kleffe plekken met 

zand begaanbaar maakten. Het veld 

was wel voorzien van 2 vaste doelen, 

die na enige jaren ook zijn voorzien van 

netten. 

Almkerk speelde toen al in het blauw-

wit. Shirts en broeken waren van de 

club, sokken en schoenen moesten de 

spelers zelf aanschaffen. De bal was van 

leer, met een buitenbal voorzien van 

een veter. Materiaalman Toon van 

Drunen vette wekelijks het leer in tegen 

uitdroging, ook haalde hij na iedere 

wedstrijd de netten van de doelen.  

Uitwedstrijden werden meestal met de fiets bezocht. Als het te ver was, dan reed Toontje Noorloos met de 

vrachtwagen. De banken uit de kleedhokken werden dan in de vrachtwagen geplaatst. Onderweg werden 

liederen gezongen. Jan Vink en Hannes van Herwijnen waren de voorzangers, zij konden prachtig zingen. Vele 

malen heeft “De klok van Arnemuiden” geklonken in de vrachtwagen. Het was altijd buitengewoon gezellig.  

Ook toen werd er op z’n tijd al een feestje 

georganiseerd. Het eerste feest werd gevierd 

toen er 1000 gulden in de clubkas zat. Er 

werd een tent gebouwd van planken, 

touwen en vrachtwagenzeilen. De muziek 

werd verzorgd door “De Culemborgse 

Boerenkapel Bont en Blauw” en Mientje 

Groen bakte friet in een gewone pan. 

Er ging ook weleens wat verkeerd. Op een 

keer kopte Hannes den Dappere 

(Nieuwendijk) een vrij lage bal en schupte 

Hannes de Kar te hoog. Wie nou de schuld had was niet duidelijk, maar Hannes den Dappere mistte een dot 

mee tanden. Het is Piet altijd bijgebleven. 

Toen de club verhuisde van de watertoren naar de Voorstraat heeft Piet de keet overgekocht en achter zijn 

huis opgebouwd als werkplaats. De kleedkamers en de kantine waren nog in aanbouw, daarom mochten de 

spelers in de keet achter het huis omkleden om vervolgens de straat over te steken om te gaan trainen of 

voetballen. De club bestond in die tijd uit 2 seniorenelftallen en A-junioren. 

Piet is nog steeds een ontiegelijke voetballiefhebber, dagelijks kijkt hij op TV naar (buitenlandse) 

voetbalwedstrijden. Op het voetbalcomplex komt hij bijna nooit meer. Enkele jaren geleden is hij als laatste  

bij opa-zegger Fabio de Lang wezen kijken. Wel draagt hij de voetbal nog steeds een warm hart toe. 

Over een clubicoon gesproken……………..dit is er één! 

Culemborgse Boerenkapel Bont en Blauw 

 
Een elftalfoto uit de oude doos van Piet 
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Gerard de Leeuw volgt VV Almkerk nog altijd 

Hij werd verkozen tot beste trainer aller tijden van de VV Almkerk, de inmiddels gepensioneerde oud-

directeur van een grote lagere school in Kerkdriel. De redactie zocht telefonisch contact met de man die 

trainer in Almkerk was van 1980 tot 1982 en feliciteerde hem met deze uitverkiezing: “Wel heel leuk om te 

horen, maar zeker niet verwacht. Almkerk speelt nu hoger en er zullen vast wel betere trainers zijn geweest.”  

Gerard voetbalde zelf op het hoogste amateurniveau bij Schijndel voordat hij solliciteerde als trainer bij 

Almkerk. Hij was toen nog geen dertig jaar en sprak onder meer met Gerrit van Drunen (“een hele goede 

leider van de vereniging”) en leerde ook Jan Schmidt kennen (“een fantastische man, ik ben nog naar de 

begrafenis geweest”). Hij herinnert zich Almkerk uit die tijd nog als een sfeervolle club en kijkt terug op twee 

mooie jaren en fantastische ervaringen. Waarom dan al na twee seizoenen gestopt? “Ik werd benoemd tot 

directeur van de school en heb toen voor mijn werk gekozen, twee avonden in de week naar Almkerk lukte 

niet meer. Bovendien heb ik toen mijn oude hobby uit de studententijd weer opgepakt, het maken van 

muziek. Al snel ben ik toen klassieke muziek gaan studeren aan het conservatorium. Daarna heb ik in allerlei 

orkesten gespeeld, van jazz- tot symfonie-, piano en vooral schuiftrombone gespeeld. Momenteel geef ik nog 

enkele lessen en speel ik af en toe nog wat. Verder studeerde ik ook geschiedenis en ben ik nog bezig met 

het schrijven van een boek.” 

“Op maandag (als er gevoetbald wordt) kijk ik altijd nog steeds naar de uitslag van Almkerk, het voetbal volg 

ik dus nog wel, ondanks dat ik hele andere hobby’s ben gaan beoefenen.” Waarom denk je dat jouw naam 

uit de bus is gekomen als beste trainer hier in Almkerk? “Lastig te zeggen, over Harry van den Heuvel hoorde 

ik ook prima verhalen en Pieter Tuns ken ik als een zeer gewaardeerde trainer. Wel heb ik steeds de spelers 

zelf veel verantwoordelijkheid gegeven, de groep kon die ook dragen en had een uitstekende inzet. Het zat 

in die tijd ook mee, er kwam een goede lichting jeugd door (o.a. Anton van der Meijden en Rick van Straten) 

en samen met de goede ouderen die er stonden klikte dat geweldig, ook met de vrouwen trouwens 

onderling, dat valt ook niet te onderschatten. Gerrit Romijn was toen een uitstekende aanvoerder en Henk 

Donkersloot paste zich naadloos in, bij Dussen afgedankt als te oud maakte hij de overstap naar het 

zaterdagvoetbal met verve.” 

Gerard kijkt dus met bijzonder veel plezier terug op zijn tijd bij Almkerk, inmiddels alweer 40 of bijna 40 jaar 

geleden. “Soms heb ik nog wel eens contact met mensen uit die periode, Simon Meijers zie ik nog regelmatig, 

want die werkt hier op de school in Kerkdriel.” Kortom, een man dus met een paar mooie hobby’s en werk, 

welke voor hem al op jonge leeftijd een andere richting aan zijn leven gaven dan het pure voetbal. Een man 

ook, die maar een korte tijd voetbaltrainer was, waaronder twee jaar bij Almkerk, maar iemand die daarmee 

toch zoveel indruk heeft gemaakt dat hij zich beste trainer van het nu 75-jarige VV Almkerk mag noemen en 

daarop ook best trots mag zijn. 
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Clubbladhistorie, het vervolg (1979 t/m 1993) 

De redactie van “Noar Vurre” verzamelde voor u in ket kader van het jubileumjaar wederom een aantal 

interessante, grappige en lezenswaardige stukken. Deze editie een impressie uit de clubbladen van 1979 t/m 

1993. Hopelijk herkent de lezer hierin zichzelf, een ander clublid, of een bijzondere gebeurtenis. Veel 

leesplezier! 

Na een lange afwezigheid komt er begin 1979 weer een clubblad uit, nog eenmaal met de omslag van “De 

Voetbalpanorama”, maar daarna als echte “Noar Vurre”, nog niet met die schreeuwlelijk voorop, maar met 

een in die tijd thuishorende langharige puber. De eerste redactie bestaat uit: Ton Bikker, Henk Mijdam, Cock 

Spiljard, Adriaan Verwoerdt en Arie Verwoerdt. Ron van Vark volgde al snel Spiljard (wegens verhuizing) op 

en Annie Teuling ging het typewerk verzorgen. 

Op de ledenvergadering van januari 1979 werd Rien van den Boezem benoemd tot erelid en legde voorzitter 

Jan Boogaard onverwachts zijn functie neer. Gerrit van Drunen besloot toen om aan te blijven en als 

voorzitter te gaan fungeren, mits er een nieuwe secretaris gevonden kon worden. In de daaropvolgende 

editie staat vermeld dat Jan Snijders die rol op zich is gaan nemen. 

De naam “Noar Vurre”, bewust in Almkerks dialect, wordt door Gerrit van Drunen toegelicht als een beladen 

kreet: het verlossende woord van de laatste man die daarmee lucht voor z’n achterhoede schept en tevens 

de aanzet is tot aanvallend voetbal. Ook de vereniging als geheel kan met de term uit de voeten. Zowel 

sportief als organisatorisch wil iedere positief ingestelde vereniging haar prestaties verbeteren. Dus met z’n 

allen de schouders eronder en “noar vurre”… 

In september 1979 werd alweer de volgende ledenvergadering gehouden. Het bestuur stelde voor wat 

financiële reserves te kweken, want de verhuizing van het complex tot over De Alm zou binnen 5 jaar 

gerealiseerd worden……. 

Op 6 juni 1981 neemt de vereniging op grootse wijze afscheid van Gijs van Boheemen die liefst 9 seizoenen 

bij Almkerk als (jeugd)trainer actief is geweest. Vier jaar later keerde hij overigens weer terug bij de jeugd, 

zo valt later te lezen. 

De clubbladen uit die tijd bevatten veelal diverse wedstrijdverslagen van de lagere elftallen en jeugdteams. 

Verder wordt er weinig copy aangeleverd, soms een interview. Het clubblad van augustus 1983 bevatte zelfs 

twee (bijna) lege pagina’s. Er waren alleen twee stukjes tekst opgenomen: “van het bestuur” en verderop 

“van de overige leden”. De rest bleef geheel leeg, evenals de achterkant, met “vervolg z.o.z.”. 

Erelid Rien van den Boezem klom medio 1983 toch maar eens in de pen en had zowel respect voor de redactie 

als medelijden met. “Ze krijgen kennelijk te weinig medewerking en waardering.” Kanttekening plaatst hij 

verder ook: “Als je als buitenstaander het blad leest, lijkt het meer op een blad van een vereniging van het 

zesde elftal met hier en daar nog enkele andere elftallen, van de echte Almkerksfeer klinkt weinig door”, 

aldus een teleurgestelde Van den Boezem. Oud-secretaris Adriaan de Graaf sloot zich later aan bij Van den 

Boezem: “Vol verwachting begin ik steeds het clubblad te lezen, maar steeds raak ik weer wat teleurgesteld. 

Laat één van de goede voornemens voor 1984 zijn, het blad op een hoger peil te brengen.” 

Cor Neeleman schreef een stukje over deelname met Almkerk 7 aan een toernooi in mei 1982 bij DSVP in 

Pijnacker. Het gaf hem grote voldoening om na 15 jaar terug te zijn bij zijn oude vereniging en bovendien als 

winnaar van het toernooi naar huis te kunnen. 
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Op 12 maart 1983 speelde het 4e elftal als eerste van de vereniging met shirtreclame. Leider Bas de Peuter 

en “Radio Noord-Brabant” (tekst op de shirts) waren de initiatiefnemers. Zangeres Bianca (uit Limburg) trad 

op voor een stampvolle kantine. 

Mei 1983 zou aannemer Oldenburg beginnen met de aanleg van de nieuwe velden, niet over De Alm, maar 

in plan Den Doorn. 

In september 1983 volgde het 8e met gesponsorde shirts. Theo van der Plas reikte de shirts met opdruk “De 

Alm” uit en Dirk Verhorst regelde de zangeres. 

Eind 1983 is Tonk van Burgel al weer enige tijd lid van de redactie en heeft Nicolien van Burgel als typiste 

Annie Teuling opgevolgd. Harm van Wijk trad als vervanger van Henk Mijdam toe tot de redactie. 

In december 1983 werd een eerste gezamenlijk clubblad (jeugdeditie) uitgegeven door de verenigingen 

Almkerk, Sleeuwijk, GDC en Sparta’30, een primeur. De redacties zaten bij elkaar om de problemen rond het 

uitgeven van een clubblad te bespreken en uit te werken. Gezamenlijke inkoop van papier en inkt etc. en het 

elkaar toespelen van algemene stukken voor de clubkrant moesten resultaten bieden. Het blad was voorzien 

van veel puzzels en kleurplaten voor de jeugd, alsmede enkele interviews. Piet Straver stond erin, na 20 jaar 

bij Almkerk in het doel te hebben gestaan werd hij keeperstrainer. Hij gaf o.a. Ad van de Water nog training, 

maar die ging later toch als veldspeler verder. 

In april 1984 verschijnt de “Noar Vurre” met vernieuwde kaften in een nieuw jasje. Hoofditem is een artikel 

over medeoprichter en erelid van de vereniging Janus Vink. 

In het juninummer van 1984 staat een mooi geschreven “In Memoriam” van verenigingsman Mari 

Nieuwenhuizen, man van Toos en vader van Raimond en Carina. 

Jo Kant schrijft eveneens in juni 1984 namens de jeugdleiders over een gezamenlijke feestavond in de kantine 

met de jeugdleiders van Wilhelmina’26, een fantastische avond. Vooraf werd er onderling gevoetbald door 

de leiders; Almkerk won met 1-0 door een doelpunt van (wijlen) Wout Swart. Daarna barstte het feest los 

met zowel Erik als Kees Verlee als grote artiesten. Jo: “Als voetbal inderdaad oorlog is, dan wil ik nog wel een 

80-jarige oorlog meemaken.” 

In 1985 werd het 2e elftal (eindelijk) kampioen. De ploeg van leider Tonnie Klootwijk promoveerde daarmee 

naar de KNVB. Hoofdtrainer Harry van den Heuvel kreeg veel bedankjes voor zijn extra aandacht voor het 

tweede. 

Mutaties in de redactie van het clubblad, nog altijd afhankelijk van stencilbladen en -machine: typistes 

worden Connie Bos en Willemien Hak. Harm van Wijk werd jeugdouderling en stopte. 

Na een langdurige wervingscampagne worden twee nieuwe redactieleden gevonden: Eddy de Korte en Arie 

Romijn. Eric Landman gaat interviews doen. In het bestuur is er per 1 januari 1986 eindelijk een opvolger 

voor secretaris Jan Snijders: Adriaan Raams. Cor Schouten gaat stoppen als wedstrijdsecretaris. 

In het decembernummer van 1985 komt Frans Romijn (Spees) aan het woord. Hij bleek met zijn vrouw een 

fanatiek bridger te zijn en floot daarnaast voor Almkerk veel wedstrijden. Zijn bijnaam heeft hij te danken 

aan meester Strating van de “bokkenschool”, zo vertelt hij. Als 10-jarig jochie werd er in de klas een stomme 

film over ruimtevaart vertoond en er werd een aap als proefpersoon de ruimte in geschoten. “De Amerikanen 

noemden de aap Sam Space. De meester haalde mij voor de klas en vond dat ik wel op hem leek en sinds die 

tijd noemt iedereen mij Spees.” 
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Op 9 mei 1987 werd het 2e – nog op de oude accommodatie aan de Voorstraat – kampioen in de reserve 

derde klasse. De ploeg van leider Klaas Broeils, vlagger Arie van der Stelt en aanvoerder Ad van de Water 

versloeg JPS 2 met 2-1. Doelpuntenmakers waren Arnick Plomp en Ton Philippa.         Het 1e van Almkerk 

speelde in de derde klasse en werd tweede achter kampioen Wilhelmina’26. 

Voor het plaatsen van nieuwe reclameborden langs het  in augustus 1987 betrokken hoofdveld aan de 

Sportlaan zijn Bennie van Essen en Piet Teuling vele bedrijven langs gegaan. Resultaat: na 15 gesprekken 12 

borden. 

Bij de opening van het nieuwe complex aan de Sportlaan gaf de redactie een speciale openingseditie uit. 

Naast de totale bouw in zelfwerkzaamheid werden ook lichtmasten, doelen en ballenvangers door eigen 

leden geplaatst. Het blad heet niet voor niets “De Uitdaging”. Er werd gezamenlijk een fantastische prestatie 

geleverd! Vanaf augustus 1987 werd er, vooral onder druk van de gemeente, op het nieuwe sportpark 

gevoetbald. Bar en kleedkamers waren nog maar gedeeltelijk in bedrijf. Pas een jaar later was alles picobello. 

In het februarinummer van 1988 evalueert het 6e de “trainingskampen” in Wuppertaal (Dld) en Engeland. 

Tevens werd besloten om de als jaarlijkse uitspatting te kiezen voor kanoën in de Ardennen. De 

Kerstkleurwedstrijd werd gewonnen door Kristel Verwoerdt en het kerstzaalmixtoernooi werd gewonnen 

door AVV, VVA werd laatste. 

In mei 1988 zet Almkerk 4 het Jachthuis in Made op z’n kop. Hektor (Urbanus) trad op en Gerrit Teuling jr. 

oogstte veel succes met zijn hit “Er was eens een meisje uit Giesse…..”. De ook aanwezige tennisvereniging 

WZWNH (Wij Zullen Wimbleton Nooit Halen) vroegen herhaaldelijk of Gerrit het nog ’n keer wilde zingen.  

Het oude zesde won 3 wedstrijden op rij, dat is waarschijnlijk nooit meer voorgekomen. 

Martin Vink kondigde de organisatie van het eerste pupillenkamp aan. 

Almkerk 1 kukelt in het eerste jaar op het nieuwe complex aan de Sportlaan uit de 3e klasse. 

Februari 1989: Door een nieuwe wet mag Jan van Drunen de bus van het 2e niet meer rijden. Het bedrijf dat 

de bus verhuurt moet voortaan ook de chauffeur leveren. De ritten naar het Zeeuwse worden daardoor een 

stuk duurder. 

Witte zakdoeken bij de F3. Eindstand 1e competitiehelft 0 punten uit 8 wedstrijden. Het bestuur weigert toe 

te geven aan de roep om ontslag van het trainersduo Pieter en René. Formeel standpunt: ”We houden 

vertrouwen.” 

Jo Kant belooft klemmen te gaan zetten, zodat Hugo vd Stelt beschuit met muisjes kan gaan delen. 

Juni 1989: Jan Snijders scheurt tijdens het stratentoernooi z’n achillespees af en Janus Vink maakt bekend 

dat de actie “Kwartje voor een puntje” het afgelopen seizoen fl 9347,- heeft opgebracht. 

Wout Pellekaan, niks op natuurlijk, rijdt op de fiets van Fien Bakker naar huis. 

In mei 1990 opent Noar Vurre met een IM aan Janus Vink. Een mede-oprichter, clubicoon, bestuurder, immer 

zeer betrokken lid en hartverwarmende persoonlijkheid is heengegaan. 

Almkerk 1 is kampioen en promoveert naar de 3e klasse. 

Oktober 1990: Andermaal opent Noar Vurre met een IM aan een oud-voorzitter. Gijs Werther is in de 

zomervakantie overleden, hij was voorzitter van 1969 tot 1974. 

December 1990: In een redactioneel artikel over de ledenvergadering wordt gewag gemaakt van een 

bedroevend lage opkomst van 22 leden en 11 besturen. In middels weten we dat het zat erger kan (red.). 
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In de decembereditie van 1991 krijgt Noar Vurre een facelift: 

                   Bertus verliest z’n lange haar……                                 ……en krijgt er een groot bakkes voor terug 

                               

Maart 1990: Herman Schaap doet een oproep voor vrijwilligers om de berging te bouwen. Vrijwilligers 

kunnen bellen naar 01834-1100 (slechts 16 cent per minuut). 

De snertloop: 

- voor F2-pupillen werd gewonnen door Hans Keller. Jaren later……………. 

- Bij de C-junioren gingen 5 man tegelijk als winnaar over de finish. Waar hadden we dat eerder gezien? 

- René van Haaften onttroont Peter van Helden als houder van het clubrecord, door de 7200m binnen het 

half uur af te raffelen. 

In april 1992 houdt het 6e een feestavond met als thema Country & Western. Ze gaan op de fiets naar 

Sleeuwijk om daar een Kantonesche rijsttafel te nuttigen??????? 

Anton vd Meyden fluit de F2 en heeft moeite om het tempo bij te houden, zoveel lopen was hij niet gewend. 

De F1 gaat naar De Kuip en ziet Feyenoord met 3-0 winnen. Op de terugweg krijgen ze allemaal een snoepzak 

gesponsord door AH. Dat laatste klinkt nog wel geloofwaardig (red.). 

December 1992: Het grote-mensen-katern van Noar Vurre is karig, een verslag van de ALV en een stukje over 

het zesde, het jeugdkatern beslaat ¾ van het blad, met o.a. een oproep aan C1-ouders om ook eens te rijden 

bij uitwedstrijden en een oproep van Erik Hoevenaren die z’n Marco van Basten handdoek kwijt is. 

Arie Verwoerdt is op zoek naar zijn vermiste ballen…………………..geen kerst- maar trainingsballen. 

Een kantinebezoeker (pseudoniem POES) voelt zich in maart 1993 gediscrimineerd omdat jus d’orange 1½ 

keer duurder is dan bier. Het antwoord van de redactie luidt: MISPOES. Inmiddels is de prijs gecorrigeerd 

(red). De supportersclub “De Harde Kern” wordt opgericht. René van Haaften zet het Snertlooprecord nog 

scherper: 28min24sec. Elly Rost schrijft haar 25e artikel over de C1 in Noar Vurre. 
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Coronamaatregelen geen belemmering voor terreinploeg 

De Coronamaatregelen hebben geen invloed gehad op het werk (in de buitenlucht) van de terreinploeg van 

onze vereniging. Vooral door en onder leiding van Jan Snijders is er de afgelopen maanden, ondanks of juist 

omdat er niet werd gevoetbald, een flinke berg werk verzet. De nieuwe voorzitter benoemde in zijn 

voorwoord al de actieve bestuurs- en commissieleden, evenals de vele vrijwilligers, waaronder de 

terreinploeg. 

De drie grasvelden zijn aangepakt en goed door gezaaid door Verschoor (VGR). Vanwege de droogte moest 

er veel worden beregend. De pomp werd meestal bediend door Jan Snijders en verder door Bart Monster of 

Arie Verwoerdt en voor werktijd aangezet door Arjan Kant. Vanaf 3 juni bleek dit helaas niet meer mogelijk 

vanwege diefstal van de pomp en nog wat toebehoren. Niettemin groeit het gras uitstekend en zien de velden 

er al picobello uit, mede ook door het regelmatige maaiwerk door Piet Nieuwenhuizen. Het mini-veld en het 

nieuwe gras rond de voetbalkooi werden beregend door Cor Vink. Bij de aanvang van het nieuwe seizoen 

zullen de velden weer top zijn. Arie van Haaften zorgt dan voor de belijning. Zijn kompaan Zeger Groeneveld 

is ondertussen 79 jaar geworden en recent gestopt met belijnen. Naar verluidt zou Teunis Noorloos op dit 

terrein gaan inspringen. 

Het kunstgras wordt wekelijks geborsteld door Piet Nieuwenhuizen of Bart Monster. Het maaiwerk met de 

kleine machine wordt gedaan door Hans Bouwman. Deze heeft ook de reclameborden schoongemaakt, 

waarbij Dick van Daal hem heeft geholpen. Inmiddels liggen er vijf nieuwe borden klaar om te worden 

opgehangen. Rino Geerts en Chris Hoogervorst zorgen ervoor dat de accommodatie verder ook netjes blijft. 

Momenteel is Rino bovendien bezig met het schilderwerk van de gevel van het clubgebouw. Ad Maat verzorgt 

daarbij het voorbereidende (schuur)werk. 

Manusje-van-alles Jan Snijders is vrijwel dagelijks bezig op het complex. Samen met Henny Vink zijn alle 

heggen geknipt en verder doet Jan veel snoei- en opruimwerk. Naast de zorg voor de beregening is Jan half 

juni gestart met het oppimpen van het terras. Ongelijkheden worden eruit gehaald, voegen worden gereinigd 

en voorzien van nieuw zand. Jan merkt tenslotte nog op: ”Iedere dag is er wel wat te doen en het aantal 

vrijwilligers mag best worden uitgebreid, met name voor snoeiwerk zijn steeds mensen nodig. Wellicht zijn 

er nog ouderen, of jongeren (via de vrijwilligersregeling?) die af en toe willen meehelpen. Mocht je eens een 

keer een dag vrij hebben en iets willen doen kun je mij ’s ochtends gerust bellen - 06-24 64 33 52 - om wat 

af te spreken.” 
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Nieuwspagina 

Koninklijke onderscheiding voor Wilbert van Steenis 

Ons lid Wilbert van Steenis werd op 24 april jl., kort voor zijn vijftigste verjaardag, verrast met de benoeming 

tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De man die de onderlinge saamhorigheid hoog in het vaandel heeft 

staan, werd door burgemeester Lichtenberg van de gemeente Altena koninklijk onderscheiden. Volgens de 

omschrijvingen vooral te danken aan zijn jarenlange inzet voor Stichting Jeugdwerk De Soos, de Vrijwillige 

Brandweer en de Oranjevereniging. Wilbert is, als opvolger van Nico Vink, al weer enige jaren voorzitter van 

de Oranjevereniging. Ook bij de VV Almkerk heeft hij jarenlang vrijwilligersactiviteiten verricht, te denken 

aan onderhouds-, bestuurs- en kantinezaken. Wilbert, van harte gefeliciteerd met je onderscheiding en als 

het weer kan nemen we er één op. 

Robert van Vark legt de fluit neer 

Talentvol scheidsrechter Robert van Vark heeft besloten te stoppen met fluiten voor de KNVB. De student 

Medische Hulpverlening op HBO niveau in Utrecht kon zich al voor de coronacrisis moeilijker motiveren voor 

zijn wedstrijden en de bijbehorende trainingen. Daarnaast werd hij vice-voorzitter van PLONS en is hij koster 

in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Almkerk. Alles bij elkaar kiest hij nu in eerste instantie voor 

maatschappelijke carrière en zijn andere leuke hobby’s. Wat ook wel mag worden genoemd is dat de KNVB 

de mond vol heeft van talentbegeleiding, maar dat maar slecht in de praktijk brengt. Het afgelopen seizoen 

kwam er welgeteld één keer iemand bij hem kijken…..zo motiveer je zeker geen jonge talenten. Daarentegen 

is Robert pas 19 jaar en een latere herstart is natuurlijk niet uitgesloten. Als VV Almkerk hebben we de even 

oude Glenn Stevens gelukkig nog volop bezig met de opstart van zijn carrière. We zijn benieuwd welke 

stappen hij komend seizoen zal gaan zetten. 

Henk Romijn heeft er kijk op        

Elders in dit blad kunt u het beste team aller tijden van 

de VV Almkerk rustig doornemen. Door zeventien echte 

clubleden vonden hiervoor de nominaties plaats. Henk 

Romijn, niet voor niets voorzitter van de 

supportersvereniging, kwam met zijn “voorspellingen” 

het dichtst bij het uiteindelijk gekozen elftal. Van de basis 

had hij er acht goed, plus alle namen van de reserves.      

Dubbele promotie voor Maikel Korebrits    

Keeper Maikel Korebrits, die het komend seizoen zal 

uitkomen voor GVV Unitas (zondag), maakt vanuit 

Almkerk een dubbele promotie. De sterke sluitpost zou 

de stap maken van eerste klasse naar hoofdklasse, maar 

aangezien vanaf komend seizoen alle derde divisies uit 

achttien clubs zullen bestaan, is de koploper uit de 

hoofdklasse (ondanks corona) alsnog gepromoveerd. 

Korebrits maakt daarmee liefst twee stappen omhoog. 

Namens de vereniging veel succes Maikel! Een andere 

Gorinchemse ploeg mag ook een klasse opschuiven. SVW 

speelt volgend seizoen 2e klasse. 
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Jonkies van het 2e vliegen uit 

Waar ontmoetingen op het voetbalveld de laatste maanden zijn uitgesloten, houdt “Regiovoetbal” ons nog 

op de hoogte van ontwikkelingen op spelersgebied. Zo konden we lezen dat vanuit het tweede team van 

Almkerk vijf jonge spelers de club gaan verlaten en uitvliegen naar eerste selecties van verenigingen in de 

omtrek.  

Milan Schreuders (20) en Twan van der Stelt (20) stappen over naar derdeklasser BZC’14 (Brakel Zuilichem 

Combinatie), terwijl zowel Ramon van Dalen (21) als Arco van As (28) en Lars Pruijsen (22) hun geluk gaan 

beproeven bij RFC in Raamsdonksveer, de in 2017 uit Good Luck en Veerse Boys ontstane fusieclub. De 

vertrekkende trainer van Almkerk 2 – Paul van der Donk – gaat eveneens bij deze vierdeklasser aan de slag. 

Ook stoppen assistent-trainer Peter van Dalen en leider Arie Schreuders als uitvloeisel van het vertrek van 

hun beider zoons. Op moment van schrijven is nog niet geheel duidelijk hoe de vereniging in alle vacatures 

kan en zal gaan voorzien. 

Het team komt het nieuwe seizoen overigens wel uit in de reserve hoofdklasse, het hoogste niveau voor 

reserveteams. Of de ploeg zich afgelopen seizoen nog op eigen kracht zou hebben gehandhaafd, of dat het 

coronavirus daarvoor heeft gezorgd, blijft een onbeantwoorde vraag. Wat bezielt dan toch deze “Almkerkse” 

jongens het vertrouwde nest te gaan verlaten? Is het alleen de ambitie, of speelt er meer?  

De kersverse voorzitter Hans Keller reageert uitgebreid op het vertrek van de 5 jonge krachten: “Natuurlijk is 

het heel erg jammer voor Almkerk dat 5 talentvolle spelers hebben besloten te vertrekken. Ik heb de 

afgelopen 2 jaar met ze gevoetbald, dus ik ken ze en weet dat hun hart bij Almkerk ligt. Ook zijn ze net als 

alle spelers in het tweede erg ambitieus en willen ze graag in een eerste elftal spelen. Toch had ik graag 

gezien dat ze iets meer geduld hadden gehad. De reserve hoofdklasse doet qua niveau zeker niet onder voor 

de 3e klasse. En de kansen voor spelers uit het 2e om in het 1e te voetballen zullen er zeker komen. Zoals die 

er ook afgelopen seizoen al zijn geweest. Als vereniging moeten we echter ook in de spiegel kijken. Bij de 

samenstelling van de selectie is niet alles goed gegaan. Met name de communicatie richting spelers maar ook 

naar onze leden moet in de toekomst beter. Maar terug kijken op ‘wat als’ heeft nu geen zin meer. We gaan 

er voor zorgen dat voor iedereen duidelijk is welke kant we als vereniging op willen. Spelers van Almkerk op 

elk niveau moeten de ruimte krijgen om zich binnen en buiten het veld te ontwikkelen en hun ambities waar 

te maken. Het beleid van de vereniging is om het eerste elftal meer herkenbaarheid te geven voor onze 

achterban. De afgelopen jaren hebben Janno Swart en Nick Kant hun plekje in de selectie al verdiend. Ook 

Arco van As was voor komend seizoen bij de 1e selectie ingedeeld. Afgelopen seizoen hebben ook andere 

spelers uit het 2e kansen bij het 1e gekregen. In het 2e voetballen er al diverse talenten die op vrij korte 

termijn de stap naar het 1e kunnen zetten. Komend seizoen stromen er met Jorg Kant, Daan Koekkoek, Jesse 

Grandia en Aron Muijen weer vier talentvolle spelers vanuit de jeugd door naar het 2e. Het 2e moet ook voor 

hen de springplank zijn naar het 1e elftal. Ook wordt er, mede dankzij de ‘Jeugdvrienden van Almkerk’, stevig 

in de jeugd geïnvesteerd. Zo zorgen we dat we ook in de toekomst voldoende aanwas van talentvolle 

voetballers hebben. Meer herkenbaarheid wil overigens niet zeggen dat we onze ambities overboord gooien. 

Ik ben ervan overtuigd dat we ook binnen de kaders van het beleid met een herkenbaar elftal in de 1e klasse 

kunnen voetballen. Maar het zou kunnen dat we om ons doel te bereiken eerst een stapje terug moeten 

doen om er later twee vooruit te kunnen zetten. Meer doorstroming vanuit de A en het 2e naar het 1e, 

betekent dat het 2e elftal van onderaf aangevuld zal moeten worden.  

Juist het beperkte aantal beschikbare spelers voor het 2e is de afgelopen jaren voor de Technische Commissie 

aanleiding geweest om de selectie van buitenaf aan te vullen. Ons gezamenlijke doel is om dit voortaan intern 

op te lossen. Daar moeten we dus met z’n allen de schouders onder zetten.” 
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Milan, afkomstig uit Brakel, stapte met zijn dertiende over naar Almkerk en speelde achtereenvolgens twee 

jaar in de B, twee jaar in de A en drie jaar in het tweede. Vader Arie was de laatste zes jaar leider van die 

elftallen. Zijn oude club, inmiddels dus BZC’14 geworden, bleef wel regelmatig aan hem trekken voor een 

terugkeer. Nu is het dan zover, een zware keuze, dat wel. Met pijn in het hart verlaat hij Almkerk, zegt Arie. 

“Echte kansen op een plek in het eerste heeft hij nooit  gehad, wel komen er de laatste jaren zo’n zeven à 

acht spelers van elders bij, maar ik heb het gevoel dat het daarbij meer om de kwantiteit gaat dan om echte 

versterkingen. Het valt zowel mij als de jongens in het tweede op dat de echte extra kwaliteit daarbij 

ontbreekt en dat sommigen niet echt beter zijn dan een aantal spelers in het tweede. Bovendien is de vraag 

of ze wel passen bij de mentaliteit van de club; voor de Kerst zijn er vaak al weer een paar vertrokken. 

Daarnaast is er dit seizoen niet (tijdig) een (selectie)gesprek met het tweede gevoerd en toen er één uit onze 

groep aangaf te gaan vertrekken, werd het ineens een flinke sneeuwbal.” De inwoner van Brakel volgt zijn 

zoon als toeschouwer/supporter en voegt nog toe: “Voor het eerste team zou ik er een enkele betere 

bijhalen, geen zeven of acht, en de rest aanvullen met vijf of zes man van het tweede voor training en 

selectie.” 

Twan van der Stelt, een echte Almkerker, volgt Milan naar Brakel/Zuilichem. Daar viel het oog op een jonge 

meevoetballende keeper. Bij Almkerk was ondertussen bekend geworden dat de twee keepers van het eerste 

allebei zouden vertrekken. Twan zag een kans om mogelijk tweede keeper te worden en stelde intern vragen 

over de plannen van de vereniging voor het nieuwe seizoen. Ondertussen werd hij benaderd door RFC, maar 

zijn voorkeur ging vervolgens uit naar BZC. Zo vertrok ook Almkerks derde keeper.                                                                                                                                        

De genoemde club uit Raamsdonksveer zocht verder naar versterking toen daar nog maar één         (niet altijd 

aanwezige) doelman overbleef. Almkerk 2 speelde in de winterperiode daar een (gewonnen) oefenwedstrijd 

en RFC herinnerde zich Lars Pruijsen nog. Vanwege zijn werk in de zorg en verandering van locatie was lange 

tijd onduidelijk wat hij zou kunnen gaan doen. Hij gaat nu op zondag werken en creëert daarmee ruimte op 

zaterdag. “Lars had bij Almkerk best wel willen samenwerken met de nieuwe doelman Martijn Knoop, 

‘vlieguren’ maken en progressie boeken”, zo stelt vader Bas. Mede doordat Lars in Raamsdonksveer gaat 

werken, viel zijn keuze uiteindelijk op een vertrek naar RFC. “Vanuit mijn blauwwitte hart heb ik er best 

moeite mee”, zo merkt Bas nog op.  Gevraagd naar de vergoedingen bij RFC: “Lars ontvangt daar 0,0 euro en 

betaalt gewoon zelf zijn contributie.” Inmiddels werd Almkerk al met al geconfronteerd met liefst vier 

vertrekkende keepers uit 1 en 2. Binnen de club zelf ontbreken beschikbare of bereidwillige kandidaten, 

waardoor er ondertussen, naast twee nieuwe keepers voor het eerste, ook al één voor het tweede is 

aangetrokken. 

Ramon van Dalen, nog zo’n echte Almkerker, geeft aan waarom hij zijn heil ergens anders gaat zoeken. “Ik 

heb de ambitie om in een 1e te voetballen; onder John Vink kreeg ik daartoe wat kansen, maar daarna 

eigenlijk niet meer. Bij RFC kende ik al wat mensen, al voordat bekend werd dat Paul daar aan de slag zou 

gaan. De keuze werd daarmee echter wel wat makkelijker. Eigenlijk is het niks voor mij, maar ik wil het toch 

een keer een kans geven. Niet meteen te hoog grijpen, maar beginnen bij een vierdeklasser.” Van vader Peter 

is bekend dat hij stopt als assistent-trainer van het tweede en zich nadrukkelijker zal gaan richten op het 

trainen van het team van dochter Indy. 

Even onverwacht komt ook de overstap van Arco van As naar RFC. Geboren en getogen in Almkerk en spelend 

voor de club waarbij eerder vader en trouwe supporter Rinus furore maakte. Arco speelde dit seizoen al wel 

meerdere keren mee met het eerste, deed het naar behoren en kreeg daarvoor ook complimenten, maar hij 

voelde kennelijk toch niet het volledige vertrouwen en wil het daarom ook eens ergens anders proberen. “Ik 

begrijp zijn overstap daarom wel, hij is nu 28 en heeft er de leeftijd voor”, zo vertelt Rinus en “Ja, nou zal ik 

daar toch ook wel eens gaan kijken”. 
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Met nog een seizoen reserve hoofdklasse voor de boeg is er sprake van een flinke aderlating voor het tweede 

en daarbij voor de hele vereniging. Vijf goeie jonge spelers zijn niet meer beschikbaar, terwijl voorts de 

complete staf moet worden vervangen. Hopelijk keren de jongens als verder gerijpte en geharde kerels snel 

weer terug. 

Aanvoerder Corné Kant wil er het volgende over kwijt: “Uiteraard zijn we hier als team niet blij mee. Het is 

als elftal en als vereniging nooit leuk om jongens welke uit de jeugd komen, kwijt te raken aan andere clubs. 

Sommige jongens geven aan dat voetballen bij hun nieuwe club makkelijker te combineren is met hun werk, 

maar de hoofdreden voor het vertrek is dat deze jongens (op korte termijn) geen kansen zien om in het eerste 

uit te komen. Ook de communicatie vanuit de vereniging met spelers van het 2e had beter gekund. Dit is voor 

een aantal jongens reden geweest om ergens anders te gaan kijken en om daar wél voor een kans in een 1e 

elftal te gaan. Positief is wel dat iedereen die nu weggaat heeft aangegeven ooit nog bij Almkerk terug te 

willen keren en de hoop heeft om dan alsnog voor het 1e elftal uit te komen. Ik denk dat als er vroegtijdig 

gesprekken waren geweest en de club zich meer bewust was geweest van wat er speelde men hier wellicht 

nog had  kunnen ingrijpen. Het zou goed zijn als de club een (stappen)plan met iemand heeft en zij daar naar 

toe kunnen werken. Dit zelfde geldt denk ik met name ook voor de jeugdspelers welke naar de senioren gaan. 

Het is tegenwoordig erg belangrijk om hier aandacht aan te geven want er wordt aan alle kanten aan iedereen 

getrokken, het lijkt niet meer vanzelfsprekend dat je een ´leven/carrière´ bij dezelfde vereniging voetbalt...”                                                                                                                          

Hoe is ondertussen de stand van zaken, Corné? “Een aantal spelers van ons heeft de genoemde punten 

inmiddels aangekaart in een gesprek met een afvaardiging van de Technische Commissie en het lijkt er op 

dat hier begrip voor is en we zullen in de toekomst zien wat hiermee gedaan wordt.    In dit gesprek is door 

de TC ook aangegeven dat er volgend seizoen een hoofdklassewaardig 2e elftal zal zijn. In die zin is er dus 

vertrouwen voor volgend seizoen.” 

Namens de TC geeft voorzitter Theo van der Stelt onderstaande reactie: “Uiteraard betreuren ook wij het 

vertrek van genoemde spelers. Persoonlijk heb ik begrip voor hun beslissing. De stap naar een vaste 

basisplaats in een 1e elftal op 1e klasse niveau moeten we echter niet onderschatten. Ik hoop dat zij een juiste 

keuze maken en binnen enkele jaren toch weer terug zijn op het ‘oude nest’ om vervolgens mogelijk alsnog 

de stap naar het 1e elftal te kunnen maken. De afgelopen jaren is er overigens nauwelijks aanvulling geweest 

vanuit de eigen jeugd om de selecties aan te vullen. Kortom: werving van spelers van buiten de eigen 

vereniging was onontkoombaar. Jeugdspelers kiezen ook om uiteenlopende redenen om te spelen in een 

lager elftal. Gelukkig zien we nu meerdere talentvolle jeugdspelers aansluiten, waardoor het vertrek van 

eerdergenoemde spelers grotendeels kan worden opgevangen. Als TC zullen we de komende jaren meer 

aandacht besteden aan het clubbeleid om talentvolle jeugdspelers sneller te laten doorstromen naar het 1e 

elftal. We hopen daar komend seizoen al invulling aan te kunnen geven.”  
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Belangrijkste spelregelwijzigingen 

Vanaf 1 juni 2020 geldt een aantal wijzigingen in de spelregels veldvoetbal. De belangrijkste zal ik hieronder 

proberen duidelijk aan te geven. 

1. Onopzettelijk hands door een aanvaller moet alleen nog worden bestraft wanneer dit “onmiddellijk” leidt 

tot een doelpunt, of tot een duidelijke mogelijkheid om een doelpunt te maken door de speler en/of zijn 

team (na de handsbal gaat de bal nog maar een klein stukje verder, of er zijn nog maar weinig passes – 

is wat arbitrair, geen tijd of aantal bepaald).  

2. Met het oog op het bepalen van overtredingen m.b.t. hands en de grens met de schouder geldt dat de 

arm eindigt bij de onderkant van de oksel. 

3. Als de doelverdediger een overtreding maakt bij het nemen van een strafschop door de tegenpartij en 

de bal mist het doel of komt terug van paal of laat (zonder aanraking door de doelverdediger), dan hoeft 

de strafschop niet (meer) te worden overgenomen (behoudens bij heel duidelijke overtreding door de 

doelverdediger). 

4. Als de strafschop wel moet worden overgenomen na een overtreding van de doelverdediger dan 

ontvangt deze (voortaan) een vermaning en bij elke volgende overtreding wel een gele kaart. 

5. Gele kaarten worden niet meer meegenomen in de strafschoppenserie. Dit geldt voor alle spelers. Een 

eventuele gele kaart in de serie moet wel worden vermeld als tweede gele kaart, maar geldt niet als rode 

kaart en veldverwijdering. 

6. Als de doelverdediger en de nemer van een strafschop op exact hetzelfde moment een overtreding 

begaan, dan wordt (voortaan) alleen de nemer bestraft. 

7. Opzettelijk hands door een verdediger wordt beoordeeld als “bewust spelen van de bal” voor de 

beoordeling van buitenspel. 

8. Als de doelverdediger wordt bestraft voor het onreglementair voor de tweede keer raken van de bal bij 

een spelhervatting, dan wordt de bijbehorende disciplinaire straf (geel of rood) gegeven, zelfs als het 

raken met de hand of de arm gebeurde. 

9. Als de scheidsrechter een “snelle vrije schop” toestaat, of voordeel geeft in het geval van een overtreding 

die een veelbelovende aanval verhinderde of onderbrak, dan wordt er geen gele kaart meer gegeven. 

(Let op: een veelbelovende aanval is iets ander dan een duidelijke scoringskans. Is dit laatste het geval, 

dan wordt er bij de volgende onderbreking alsnog een gele kaart - geen rode - gegeven.) 

10. Een speler die niet de vereiste 4 meter afstand in acht neemt bij een scheidsrechtersbal moet een gele 

kaart ontvangen. 

11. Als de doelverdediger de bal opwipt bij een doelschop of vrije schop en de bal wordt naar hem terug 

gekopt of met de borst teruggespeeld door een medespeler zodat hij de bal in de handen kan nemen, 

dan moet de schop worden overgenomen, maar hoeft er geen gele kaart te worden gegeven, tenzij dit 

aanhoudend gebeurt. 

Veel succes in het nieuwe seizoen, 

Hendri 
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Van het wedstrijdsecretariaat 

Voorlopige indelingen 

In dit nummer vindt U evenals andere jaargangen in het laatste nummer tijdens de zomervakantie de 

voorlopige indelingen van de spelers en speelsters in de diverse teams. Helaas kunnen we op dit moment 

alleen nog maar de senioren van zowel dames als heren presenteren. De indelingen van de jeugd volgen dan 

in ons oktober nummer. Dit in verband met de samenstellingen van een aantal jeugdteams met de 

jeugdteams van VV Altena. 

Senioren heren 

We starten dit nieuwe seizoen wederom met 6 heren senioren teams.  Over de hele linie zijn er best wel een 

aantal gestopt of naar een andere vereniging gegaan maar de aantallen per team zouden afdoende moeten 

zijn. Alle teams zijn per 1 juni ingeschreven in de zelfde klasse als vorig seizoen. Voor het 3e die vorig seizoen 

ook in de reserve 5e klasse uitkwamen is gevraagd om dit team in de reserve 4e klasse in te schrijven. Wat 

betreft de trainers hebben bij het 1e Ad van Seeters met assistentie van Frank Jongbloets hun contract 

verlengd. Ook de leiders zijn dezelfde personen gebleven. De trainer van het 2e, Paul van der Donk is 

hoofdtrainer geworden bij het Raamsdonkveerse RFC. Ook de assistent trainer Peter van Dalen stopt bij het 

2e evenals de leider Arie Schreuders, die met zoon Milan mee vertrekt naar Brakel. Al deze functies moeten 

momenteel nog worden ingevuld.   

Voorlopige indeling  seniorenteams  2020/2021 
 1e elftal 2e elftal 3e elftal 

1 Angelo Puriel Andres Kwetters *  Jeroen Manschot 

2 Areano van Seeters Aron Muijen  Mark Blankers  

3 Dylan den Exter Bart Vink  Edgar Nieuwenhuizen  ½ 

4 Erwin Verbruggen Corné Kant  Eduard van Tilborg  

5 Janno Swart Daan Koekkoek  Lex Roubos 

6 Jelle Stalenhoef Fabio de Lang **  Johan van Os ½ 

7 Jelle Strijtveen Gijs van het Hof  Benjamin Westdorp ½ 

8 Jenner Koek Hans Keller ?  Floris Sprangers  

9 Jonathan van Eerd Jeroen Plomp  Jeroen Blankers  ¾ 

10 Jules Bossers Jesse Grandia  Dennis van der Pijl  ½ 

11 Luc van Dongen Johnny Wilhelm  Roeland van Look 

12 Luqman Dawit Jorg Kant  Roger van Vugt 

13 Martijn Knoop Kevin Noorloos  Martijn van der Pluijm ½ 

14 Nick Kant Luuk Hoeke *  Justin van den Heuvel 

15 Quinton Eugenia Niels Hofstede  Henri van Dalen  

16 Remco den Besten Remon Hofstede ?  William van Vugt  ½ 

17 Remy Roodenburg Toon van Drunen *  Jochem Westerlaken  ½ 

18 Steven Molenschot Walter Pellekaan ?  Joël Verlee ½ 

19 Thomas Blankers   Jorn Pennings  ¾ 

20 Tijn van Galen * Voorbereiding bij 1e   Danny Schoester  

21 Wilco van Oord ** Als 3 en 4 vrij zijn  Dominique van Helden ½ 

22    Jan Keller 
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 4e elftal 5e elftal 6e elftal VR1 

1 Bjorn Visser Tim van Dalen Eric van Wijk (keeper) Suzanne Colijn 

2 Pim vd Nieuwenhuizen Jarno van der Pijl  Jan Willem van Gils ½ Leonie van Suijlekom 

3 Gerrit Wijnands  Luc Verduijn  Ronald Raams Aline van Brink 

4 Nils van de Berg Sander Schaap Michel Huisman Lisa Verwoerdt 

5 Reen Boevé Daan Koekkoek  Philip Verschoor Nienke Verbruggen 

6 Koos Colijn  Tyrone Vink  Rick Verlee ½ Annette van Brink 

7 Jason Timmermans Harold de Peuter  Tonnie de Peuter  Leanne Scherff 

8 Duco Verschoor Shane Vink  Corné van Drunen Silke van der Stelt 

9 Marc de Pender Nick Visser René van Haaften Jessica Haars 

10 Kevin Schouten Max Neeleman Leon Vink Dyonne van Helden 

11 Luuk Ruiter  Martijn de Heus  Charles Geerts Evie van Benten 

12 Paul Ruiter  Rick Tamerus Ewald van der Burg Savannah Maat 

13 Jip Schaddelee  Jens van Loon Eric Hoevenaren Danielle van Buuren 

14 Tomas van der Stelt Johnny v Anrooij Rutger Versteeg Fleur van Wijk 

15 Jorick vd Stelt (1 op 10) Daan vd Water Rien Zwets ½ Janneke Peek 

16 Ronald v Drunen (1 op 10) Stan van Loon Corné van der Geld Kelly Bullee 

17 Remi Nouwens Levi Dominicus Jeroen Kroon Roan den Braber 

18 Bas  Kemp Sem Verlee Arjan Verwoerdt ½  

19 Fabio de Lang Thomas vd Hout Herbert van der Zalm ½  

20 Maikel van Leeuwen  Erik van Wijk  

21 Arjen Kant (2e seizoenshelft)  Robbert van den Assem  

22   Gerbe Manschot  

23   Bert Hendriksen  

24   Pieter de Ruiter  

25   Cor de Rooij  

 

Senioren Dames 

Komend seizoen wederom van start met 1 vrouwen team. De selectie is iets groter dan vorig seizoen dus qua 
bezetting ziet dat er goed uit. Trainer Rick van Straten is gestopt en wordt opgevolgd door Hans kant. Pim 
van de Nieuwenhuizen zal Hans tijdens de trainingen assisteren. Jack van de Stelt blijft leider en krijgt 
assistentie van Dick van Daal. 
Onze VR1 starten net als vorig seizoen in de 4e klasse.  Veel succes Dames. 
 

Jeugd en pupillen teams                                                                                                           

Dit jaar ook weer jeugd combinatie teams met Altena.  Maar ook nog genoeg jeugd en pupillen leden om zelf 
nog teams te bemannen. We hebben dit jaar een JO19-1, een JO11-1, een JO10-1, een JO9-1, JO8-1 en een 
JO7-1. Dan volgen een aantal combinatie teams met Almkerk en Altena. Staat er ST Alm/Alt. dan speelt men 
de thuiswedstrijden in Almkerk en staat er Alt./Alm. dan worden de thuiswedstrijden in Nieuwendijk bij 
Altena gespeeld. De combinatie teams zijn ST Alm/Alt. MO19-1, ST Alt/Alm. JO17-1, ST Alm/Alt. MO17-1, ST 
Alm/Alt. JO15-1, ST Alm/Alt. JO15-2, ST Alt/Alm. MO15-1, ST Alm/Alt. JO14-1, ST Alt/Alm. JO13-1, ST Alt/Alm. 
JO13-2 en ST Alt/Alm. JO12-1.   
Zoals U ziet spelen er 5 combinatie teams in Almkerk en 5 in Nieuwendijk.   
Alles bij elkaar (met de ST teams meegeteld) dus 16 jeugd en pupillen teams en 6 senioren heren en 1 
senioren dames team. Dat maakt inclusief de combinatie teams 23 teams. Dus hetzelfde aantal teams als het 
voorgaande jaar.  
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Iemand vergeten ? 

Kijk vooral even goed de lijsten door of je erbij staat, of dat je naam niet in 2 teams voorkomt.  
Kijk even naar de indelingen en sta je er niet bij (kan gebeuren, er is op het laatst nog wel wat geschoven) 
geeft dit dan even aan. 
Sta je ondanks dat we ons best hebben gedaan toch bij een verkeerd team, geef dit dan ook even aan. 
 
Nieuwe leiders en trainers. 

Nieuwe leiders en trainers staan nog niet allemaal achterin het clubblad vermeld. Waar dit nog niet klopt zal 
dat in het oktober nummer verbeterd  c.q. aangevuld worden.  
 
Tussentijds veranderen van team 

De spelers die in de selectie van 1 en 2 staan kunnen niet zonder toestemming van de technische commissie 

en de wedstrijdsecretaris zomaar in een ander team naar keuze gaan spelen. Komt men er echt niet meer uit 

met de eigen trainer en wil men lager gaan voetballen dan zal in overleg met de TC en de wedstrijdsecretaris 

worden bepaald in welk team het hardste spelers nodig zijn en zal men daar worden ingedeeld. Blijkt in de 

praktijk dat men zich hier niet aan houdt, dan volgt een schorsing! 

Vrij vragen 

Vrij vragen door teams in de B categorie kan zover ik weet nog voor 1 wedstrijd en wel voor 1 maart 2021. 

Dit mag niet op een inhaal zaterdag. Men mag nu in onderling overleg met de tegenstander wedstrijden 

verplaatsen. Wel altijd overleg met de wedstrijdsecretaris, die kan dat rechtstreeks in Sportlink aanvragen. 

Indelingen competitie 

Omdat we een 3-tal weken eerder uitkomen dan voorgaande jaren zijn van de teams de competitie 

indelingen nog niet bekend.  

Bekerwedstrijden 

Dit komende seizoen zijn weer alle senioren teams met uitzondering van het 6e ingeschreven voor de beker. 

De bekerdata zijn als de huidige speeldagen kalender wordt aangehouden de laatste zaterdag van augustus 

en de eerste 2 zaterdagen van september. Dat betekend dat de competities allemaal op de 3e zaterdag van 

september aanvangen. Ook de winster stop periode is sinds vorig seizoen veranderd, langer geworden. Er 

moeten echter wel in een bepaalde periode een bepaald aantal wedstrijden gespeeld worden. De data 

hiervoor mag men onderling regelen.  

Indeling trainingsvelden volgend seizoen. 

Het hoofdveld zal op de doordeweekse avonden weer intensief gebruikt gaan worden als trainingsveld en 

speelveld. Voor alle thuis wedstrijden voor de voorbereiding en de eigen trainingen zal weer een strak veld 

en kleedlokaal rooster gemaakt worden. Gaarne het rooster wat t.z.t. aan alle leiders en trainers opgestuurd 

gaat worden zo goed mogelijk respecteren. Onze selectie zal in de maand augustus naast de vaste dinsdag 

en donderdag avond ook op een aantal maandag avonden trainen.  
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Oefen- en bekerprogramma seizoen 2020-2021 

Hieronder de activiteiten, wedstrijden en toernooien voor zover bekend, onder voorbehoud van 
coronamaatregelen. Het programma is er op gebaseerd dat de huidige speeldagenkalender zoals opgesteld 
door de KNVB blijft gehandhaafd. Dat wil zeggen dat de bekerdata en de aanvang van de competitie blijven 
zoals in de oorspronkelijke speeldagenkalender 2020-2021 en dat er in augustus oefenwedstrijden gespeeld 
mogen worden. 

speeldag tijd wedstrijd / activiteit 

za 08-08-2020 14.30 Almkerk 1   - Nog in te vullen 

di 11-08-2020 20.00 Almkerk 1   - Nog in te vullen 

za 15-08-2020 12.30 SSC 2 - Almkerk 2 

za 15-08-2020 17.00? Moerse Boys 1 - Almkerk 1 

di 18-08-2020  Almkerk 1   - Altena cup voorronden (*) 

za 22-08-2020  Almkerk 1 - Altena cup finaledag  bij GRC14 

za 22-08-2020  Almkerk VR1     - Altena cup (bij Sleeuwijk ? (*) 

za 22-08-2020  Almkerk JO19     - Altena cup (bij -Almkerk ? (*) 

za 22-08-2020 14.30 Almkerk 2  - TSC JO19-1 

di 25-08-2020 20.15 Unitas zon 1 - Almkerk 1 

di 25-08-2020 20.00 Almkerk 2 - SVW ‘65 2 

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 Montfoort 2 - Almkerk 2 

di 08-09-2020 20.00 SVW 1 - Almkerk 1 

za 12-09-2020  Senioren / jeugd - 3e bekerronde 

za 19-09-2020  Senioren / jeugd - start competitie 

 (*) Altenacup onder voorbehoud. Er wordt nog definitief beslist of het doorgaat. Locaties zijn nog niet toegewezen. 
 

Concept 1e klasse indelingen standaard zaterdag seizoen 2020/'21 

NOORD OOST WEST 1 WEST 2 ZUID 1 

Balk Bennekom AFC Brielle, VV Almkerk 

Blauw Wit '34 csv Apeldoorn Argon BVCB GRC-14 

Broekster Boys DOS '37 Bilt De FC Die Haghe Heerjansdam 

Drachtster Boys Dos Kampen BOL Forum Sport Kloetinge 

Fc Burgum DTS Ede Breukelen FC Heinenoord LRC 

Groningen DZC '68 De Merino's Honselersdijk Nieuw Lekkerland 

Leeuwarder Go Ahead K. Huizen Neptunus- Nivo Sparta 

Zwaluwen Hierden Monnickendam Schiebroek Oranje Wit 

Olde Veste'54 KHC Montfoort S.V.'19 Nieuwenhoorn Sliedrecht 

Oranje Nassau Nunspeet Roda '46 Nootdorp Terneuzense Boys 

Pelikaan S SDV Barneveld SVL RVVH VV Papendrecht 

PKC'83 SVI Woudenberg SHO WNC 

Winsum SVZW WV-HEDW Valken'68  

Zeerobben WHC ZOB VELO  

  Zuidvogels HSV Voorschoten`97  

  Zwaluwen 30  Xerxes DZB  

  HCSV   

Bovenstaand zijn de concept indelingen van de district indelingen 1e klasse zaterdag.  
Zoals je ziet zijn in het district ZUID 1 nu 12 verenigingen in de 1e klasse. Daar Almkerk in een indeling van 14 
teams gaat komen zullen daar nog 2 teams bij komen, waarschijnlijk uit het district WEST 1. 
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Elftalfoto’s 

Voor het up-daten van teampagina’s op de website zullen tijdens de 

eerste competitie thuiswedstrijd van alle teams die in Almkerk 

spelen, teamsfoto’s worden genomen. Alle leiders ontvangen tegen 

die tijd een formulier waarop in verband met de privacy wetgeving 

op aangegeven moet worden of er wel of geen bezwaar is voor het 

tonen van foto’s op de website of in het clubblad. Dit betreft niet 

alleen de elftal foto, maar ook foto’s die b.v op het terras of in de 

kantine genomen zijn waar je per ongeluk ook opstaat en die op de 

site geplaatst gaan worden. Tevens zullen op dat formulier al je 

gegevens gecheckt worden zoals je telefoon nummer, e-mail adres en ook niet onbelangrijk, je juiste adres. 

Bij verhuizing wordt dit nogal vaak vergeten door te geven. Wat de elftal foto’s betreft, we kunnen niet 

uitstellen tot iedereen er is, probeer de eerste zaterdag dat je thuis speelt zoveel mogelijk aanwezig te zijn. 

Hopelijk is Jan Noorloos weer zover herstelt dat hij dit kan oppakken, anders zal iemand anders de foto’s 

nemen. 

Arie Verwoerdt 
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Clubinfo 

Sportcomplex Sportlaan 1, 4286 ES  ALMKERK   

T 0183-401802 E secretaris@vvalmkerk.nl Bank NL51 RABO 0301504431 

Website www.vvalmkerk.nl, emailwebsite: gerardroubos@live.nl of verwoerdt.arie@gmail.com 

Westrijdsecretaris Senioren Arie Verwoerdt, verwoerdt.arie@gmail.com , 06-12095101 

Wedstrijdsecraris Jeugd Frederike vd Schaaf, wedstrijdsecretaris.jeugd@vvalmkerk.nl 

Bestuur       

Voorzitter Hans Keller Ere voorzitter Gerrit van Drunen 

Secretaris Annemarie Lokker Voorzitter bijz. diensten Gerbe Manschot 

Penningmeester Nico Kostense Voetbalzaken vacant 

Algemene zaken Arjan Kant / Arie Verwoerdt Gebouwen/terreinen Bart Monster 

Commissies       

PR , communicatie & activiteiten Hannie Vink 06-16445441 

Gebouwen Kees Verwoerdt 0183-402835 06-22687759 

Terreinen Reen Boevé     

Materialen Bert Keller 0183-403250 06-14508975 

Sponsorcommissie Arie Schaap (vz) Jolanda Schaap (fin) Gert Ambachtsheer 

  Bank sponsorcommissie NL71 RABO 0113821875  

Kantinecommissie Ans Groenenberg Jaap Manschot  Rianne Manschot 

Damescommissie Jack van der Stelt (vz) Esther Eckhardt Lisa Verwoerdt, 06-12258066 

  Peter van Dalen  Nienke Verbruggen, 06-44193598 

Activiteitencommissie Leonie v Suijlekom (vz), 06-13212051 Pim vd Nieuwenhuizen 

  Lex Roubos Shane Vink Lisa Verwoerdt  

Technische Commissie Theo van der Stelt (vz / fin), 06-81612086 

Spelerszaken Mark vd Meijden, 06-51984026 Jeugd Jeroen Kroon, 06-51755383 

Algemeen Erwin Wannet, 06-51549759 Laurens van Wijk  

Jeugdopleiding       

Hoofd jeugdopleiding vacant     

Coördinator JO07-JO13 René van Haaften vanhaaften1135@casema.nl 06-20735422 

Coördinator JO15-JO17 Arjan Kant kantvanherwijnen@ziggo.nl  06-23794822   

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

Coördinator meisjes Esther Eckhardt eckhardt1968@gmail.com 06-46593297 

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

  

http://www.vvalmkerk.nl/
mailto:wedstrijdsecretaris.jeugd@vvalmkerk.nl
mailto:kantvanherwijnen@ziggo.nl
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Clubinfo 

Clubblad “Noar Vurre”     

Redactie Arie Verwoerdt Hendri 't Lam Nico Vink 

  email redactie noarvurre@vvalmkerk.nl   

Supporters vereniging      

  Henk Romijn (vz), 06-12496594 Jolanda Vink, 06-36031346 

 Bank NL20RABO0301564159 

Elftallen Trainers en leiders     

1e Leiders: Dave vd Westen, 06-31645046 en Gerrit Kant 

Trainer: Ad van Seeters Assistent-trainer: Frank Jongbloets Keeperstrainer: Stefan Wildhagen 

2e volgt     

3e Jan Keller, 06-40239821 en Martijn vd Pluijm, 06-12632436 

4e volgt     

5e volgt     

6e 
Charles Geerts, 06-
83533205 

Ewald van der Burg, 06-
17654559 

  

VR1 Hans Kant, trainer Pim vd Nieuwenhuizen, ass.trainer 

  Leiders Jack van der Stelt en Dick van Daal 

JO19-1 Huib Apituley, trainer Leiders: Tonnie Muyen en Arjan Kant 

   Judith Leemans (adm), 06-43021818 

ST MO19-1 (bij Almkerk) Peter van Dalen, 06-39025211 

ST JO17-1 (bij Altena) volgt 

ST MO17-1 (bij Almkerk) Nick Kant, 06-22553871  

ST JO15-1 (bij Almkerk) volgt 

ST JO15-2 (bij Almkerk) volgt 

ST MO15-1 (bij Altena) volgt 

ST JO14-1 (bij Almkerk) volgt 

ST JO13-1 (bij Altena) volgt 

ST JO13-2 (bij Altena) volgt 

ST JO12-1 (bij Altena) volgt 

JO11-1 volgt 

JO10-1 volgt 

JO9-1 volgt 

JO8-1 volgt 

JO7-1 volgt 

 



 

 
 

  



 

 
 

 

 


