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In memoriam Adriaan de Graaf 
Op 19 januari ontvingen wij het bericht dat Adriaan de Graaf op 81-jarige leeftijd is overleden.  
Adriaan was maar liefst 67 jaar lid van onze vereniging. 
Adriaan de Graaf? 
Even waar we Adriaan de Graaf moeten plaatsen. Waar liggen z’n roots. Het gezin de Graaf woonde 
aan de Provinciale weg Noord. Nummer 41 om precies te zijn. Om het op z’n Almkerks te duiden:  bij 
de “vijf huskes”. Zus Sjanie was getrouwd met Jo Kant. Adriaan is dus een oom van Gerrit en Arjan 
Kant. 

Eigenlijk moet ik me wel een beetje schamen dat ik jullie, bij zijn leven, nooit heb verteld wie Adriaan 
de Graaf was en wat hij voor onze vereniging heeft betekend. 

Adriaan z’n actieve voetbalcarrière begon aan de Uppelsendijk op het voetbalveld tegenover de 
Watertoren. Eerste elftalspeler was hij ook. Speelde vooral op rechts. Rechts back, maar ook wel 
Stopperspil, zoals dat toen heette. Adriaan speelde met jongens als Jo Kant, Jan van Helden, Sinus 
van Breugel, Jan en Arie Pruisen. Adriaan was van jongs af aan een serieuze gast. Wist precies wat hij 
wilde. Dat was lang niet altijd gemakkelijk. In die tijd was Kerk en Sport zeker geen één-tweetje. 
Zeker niet bij Gereformeerd Almkerk. De voetbalvereniging bestond  grotendeels uit Hervormde 
leden. Adriaan, Gereformeerd opgevoed, wilde bewijzen dat Kerk en Sport  wel degelijk samen 
konden gaan. En actief zijn binnen de Gereformeerde jongensvereniging en actief zijn bij de, 
toendertijd als rebels ervaren, voetbalvereniging. In huize de Graaf ging dat lang niet altijd zonder 
slag of stoot.  Adriaan was de regelneef  van het elftal. Zoiets bleef, ook toen al, niet onopgemerkt. 
Begin zestiger jaren was Frans Groen (de opa van Robin en Dennis) voorzitter. Janus Vink, toenmalig 
secretaris, werkte bij de Coöperatie en ging verhuizen naar Werkendam. Reden om het secretariaat  
over te doen aan Adriaan de Graaf. 

De nieuwe secretaris kreeg direct een aardig gevuld rugtasje mee. Secretaris en wedstrijdsecretaris 
was één. En passant moest het werk van de voorzitter ook dikwijls overgenomen worden. Daarnaast 
was Adriaan ook nog  jeugdleider, regelde de jaarlijkse draaiavond bij Cor van Dijk (Wapen van 
Emmcikhoven), contracteerde de Boertjes van Buten en organiseerde ook nog eens het jaarlijkse 
uitje naar Bunde. En dan regelde hij ook nog het vervoer voor alle elftallen. Dat laatste, het vervoer, 
was nog best een dingetje hoor. Begin zestiger jaren begon het autobezit onder de “gewone” 
voetballers net pas te ontluiken. Maar in het systeem van Adriaan kwam niemand een cent tekort.  
Ja, inderdaad.. een Pietjeprecies. Dat zag je aan alles. Lange tijd werden er uitnodigingskaarten 
geschreven. In de A-jeugd kreeg ik die kaart van Adriaan. Keurig met vulpen geschreven.  
“Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de wedstrijd……. Uw plaats in het elftal is:  
Linksbuiten”. Ik zie het, als de dag van gister, nog zo voor me. Praktisch was Adriaan ook. Als je ’s 
zaterdags gevoetbald had, kreeg je je uitnodigingskaart voor de volgende week al weer mee! 

Uit het rugtasje kwam nog wat anders tevoorschijn. Er moest verhuisd worden. Al jaren was het 
gesprek met de Gemeente gaande over een nieuw voetbalveld dichter bij de kern Almkerk. Op basis 
van toezeggingen van de Gemeente was het huurcontract met Woutje Noorloos opgezegd. Noorloos 
ging zijn bedrijf omzetten van melkveehouder naar tuinbouw. Toch een klein probleempje….de 
ambtelijke molens werkten minder snel dan gedacht. Een opgezegd huurcontract maar … geen nieuw 
veld!! 
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Een noodoplossing voor een paar jaar werd gevonden aan de Bovensteeg op een weiland van boer 
van Leeuwen. (De Bovensteeg is met de aanleg van de Almweg verdwenen. Als je bij garage den 
Breejen de Almweg oversteekt kom je op de Boompjes. Waar de weg naar rechts afbuigt kon je 
vroeger ook naar links. In die hoek lag het tijdelijke veld) Adriaan kreeg er nog een probleempje bij. 
Voorzitter Frans Groen verruilde z’n kruidenierswinkeltje  aan de Uppelsedijk voor de eerste echte 
supermarkt in Almkerk. Voorzitter Groen droeg de hamer over aan Wim Lagrouw. 
 
Een twee-eenheid. Voorzitter Wim Lagrouw en secretaris Adriaan de Graaf. Ook buiten het veld zijn 
ze vrienden voor het leven gebleven. Samen zijn zij begonnen aan het schrijven van een nieuw 
hoofdstuk. Zij hebben de voetbalvereniging een breder draagvlak gegeven en een Almkerks gezicht. 
De aanzet voor de vereniging die het nu nog steeds is. 
 
Als vriendengroep, Sinus van Breugel had een Volkswagen Kever voor z’n werk, zochten ze hun 
vertier in het Zuiden bij de Sprangse zandboeren.  Daar ontmoette hij vriendin, en later echtgenote, 
Jo.  Adriaan kreeg vast werk bij de belastingdienst in Dordrecht. Adriaan en Jo trouwden 
en zijn in 1968 verhuisd naar Dordrecht. Adriaan is altijd lid van onze vereniging gebleven. Is in 
Dordrecht ook nog bestuurlijk actief geweest bij Oranje Wit. Was present, glimmend van oor tot oor, 
toen we met Almkerk voor de eerste keer in competitieverband bij Oranje Wit speelden. Tot kort 
voor z’n overlijden hield hij wekelijks de verrichtingen van “zijn cluppie” bij. 
 
Van “Spil” op het veld, naar “Spil” in het bestuur, naar “Spil” in het gezin. Het draaide om Adriaan. 
Een Pietje- precies, integer, betrouwbaar, niet op de voorgrond tredend, maar bovenal …. 
Plichtsgetrouw. Kenmerken die zijn hele leven hebben gemarkeerd.  Als lid van de Jongensvereniging, 
als voetballer, als bestuurslid, als vriend, als medewerker en collega van de belastingdienst, als 
echtgenoot, als vader, als opa, als mens… Plichtsgetrouw! 
 
De tekst op het overlijdensbericht uit Psalm 143 kenmerkte het leven van Adriaan. 
                          “Leer Here mij uw wil te doen” 
Plichtsgetrouw tot het einde, in vol vertrouwen op een nieuw begin. Mag de manier van leven en zijn 
plichtsgetrouwheid voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen enerzijds een bron van troost zijn om 
het verlies te verwerken, anderzijds een inspiratiebron voor het vinden van de weg in een toekomst 
zonder Adriaan. 
 
 
Namens leden en bestuur vv Almkerk, 
 
Gerrit van Drunen 
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Dank je wel Adriaan… (In memoriam Adriaan Verwoerdt) 
De woorden in memoriam heb ik klein geschreven. Bewust. Het moet meer zijn en blijven dan alleen 
maar een herinnering. Dinsdag 2 april namen we, geheel volgens  z’n wens, op ingetogen wijze 
afscheid van Adriaan Verwoerdt. Namens de leden, oud bestuursleden en bestuursleden mocht ik, 
ook op verzoek van Adriaan, wat vertellen over onze jarenlange samenwerking. 
 
 Dank je wel Adriaan…. 
…dat je in de jaren zestig lid van onze vereniging 
bent geworden en dat je in de senioren niet de 
sterren van de hemel speelde, maar dat je wel de 
“drive” had om je op een andere manier in de kijker 
te spelen. Dat is je heel aardig gelukt… Je bent de 
motor van onze vereniging geworden. 
 
 Dank je wel Adriaan… 
…dat ik je, niet zomaar zonder slag of stoot, in 
februari 1988 over heb kunnen halen om secretaris 
van de voetbalvereniging Almkerk te worden. 
Misschien wel iets te simpel aan je voorgesteld…. 
Zomaar een paar uurtjes in de week. En zo lang zou 
het ook allemaal niet duren…Maar… Inmiddels 
kennen we het verhaal… 
 
Het werden ruim 30 jaar. Jaren met heel veel “ups” 
en maar weinig“downs”… 
 
 Je sprong direct in het diepe…  Vol aan meedraaien in het dagelijks bestuur.  Dat was heel hard 
nodig. Onze bestuurlijke organisatie was aardig in het gedrang gekomen. De focus had jarenlang 
gelegen op de realisatie van het nieuwe sportcomplex. Je ging voortvarend van start. De officiële 
ingebruikname van de nieuwe accommodatie, in oktober 1988, werd direct al een stipnotering op je 
erelijst. 
 
Dank je wel Adriaan…. 
…..voor het week-in-week- uit op dinsdagavond aanwezig zijn bij het dagelijks bestuur.  30 jaar lang 
!... Een bewuste keus van je. Je wilde dicht bij de vereniging zijn. Aanspreekbaar zijn voor iedereen. 
Op elk moment. De bestuurskamerdeur had je, figuurlijk, altijd open staan. 
 
Het samen dagelijks besturen was fijn met je.  De functies van voorzitter, secretaris en 
penningmeester stonden nooit centraal. De problematiek die opgelost moest worden wel.  We 
pakten dat samen aan. Functies deden er niet toe. Stiekem ging er best veel tijd in zitten. 
Dinsdagavond – Donderdagavond – Zaterdag en wat er dan nog bij kwam. En nog vonden we dat 
onze vrouwen en kinderen zeker geen reden tot klagen hadden…. 
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Dank je wel Adriaan….. 
…..dat je geen “schoenmaker blijf bij je leest”- mentaliteit had. Eén van je vele “nevenactiviteiten” 
was het clubblad. Samen met je broer Arie blies je het clubblad  “Noar Vurre” weer nieuw leven in. 
Hoe hield je het vol.  Elke drie maanden zeuren om kopij. Stukjes, al was het alleen al die van mijn 
kant, die altijd te laat waren. Ook nu weer. Altijd haastwerk… en dan spreek ik nog niet eens over de 
distributieproblemen…  Toch bleef het je kindje… Zelfs vorige week toen ik afscheid van je kwam 
nemen zat het clubblad je nog hoog. Je omarmde de nieuwe media, maar het clubblad moet blijven 
bestaan! 
 
Dank je wel Adriaan…… 
…..voor het mede organiseren van heel veel actie-activiteiten. Jaar in, jaar uit… de dubbel-op 
verloting met het bijbehorende draaifeest. Dat “feest” moeten we wel even met een korreltje zout 
nemen. Het “feestgevoel” was tijdens de organisatie  dikwijls ver te zoeken. Maar na weer een goed 
resultaat was het wel degelijk aanwezig. De Vriendenloterij was je andere “actie-pijler”. Elk jaar 
probeerde je weer een andere groep warm te maken voor een belronde. Mede dank zij jouw 
organisatietalent kunnen we jaarlijks zo’n 10 tot 15.000 euro bijschrijven als actie-resultaat. 
 
Dank je wel Adriaan…. 
….voor het vele jaren “polderen” in het dagelijks bestuur maar ook in onze hele vereniging.  Het 
woord “ruzie” kenden we niet binnen het dagelijks bestuur. Al waren we het lang niet altijd eens met 
elkaar. We polderden altijd naar een compromis op basis van respect voor elkaar. De bestuursleden 
zullen daar zelden iets van gemerkt hebben. 
 
Dank je wel Adriaan… 
…voor de vele gesprekken die we hebben gevoerd over het in evenwicht houden van de 
verhoudingen tussen het recreatieve en prestatieve voetbal.  Alle elftallen moeten zich binnen onze 
vereniging gekend voelen. Daar stond je voor. 
 
 Dank je wel Adriaan….. 
….voor je kritische houding als het om de “centjes” ging. Alsof het voor jezelf was. Je hebt geen 
enkele penningmeester op z’n blauwe ogen geloofd. Overzichten, tussentijdse rapportages, alles 
moest er zijn. Je pluisde het uit tot cijfers achter de komma. Toen enkele jaren geleden de 
contributie-inning wat stroef liep, pakte jij dat op. Tot op de dag van vandaag. De computer en het 
Excell-programma waren daarbij je beste vrienden. 
 
Je kende geen schroom, om op basis van cijfers en gevoel, terug te komen op je beslissing. Weet je 
nog hoe we samen zaten te klungelen met het eerste plan voor de nieuwe kleedlokalen. Die 
kleedlokalen moesten boven op de oude kleedlokalen komen. Dat alles zou in vier maanden tijd 
gerealiseerd moeten worden. We waren laaiend enthousiast. De rente was laag. Waarom niet? De 
Gemeente was,  bouwkundig en financieel, ook niet tegen. We zouden groen licht vragen aan het 
bestuur.  De volgende ochtend belde je me op het werk. “Gerrit, ik lig er wakker van, ik geloof niet 
dat we het moeten doen. Laten we er nog eens goed over praten”. Die zelfde avond hebben we het 
plan afgeblazen. Misschien wel het beste besluit wat we ooit hebben genomen. 
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Dank je wel  Adriaan…… 
….voor je inzet en organisatietalent bij die andere grote klus,… de herinrichting van ons sportpark. 
De aanleg van het derde veld, de verplaatsing van de andere velden en de aanleg van het 
kunstgrasveld en later ook nog eens de bouw van de nieuwe kleedlokalen. Aan de begeleiding ervan 
had je maandenlang bijna een dagtaak.  Als ik nu nog je naam noem bij Woonlinie, krijgen ze daar 
zeker nog rooie oren! Wat waren we daar samen sterk in de onderhandelingen. Wat heb je daar veel 
uitgehaald.  En wat mogen we daar, als leden van de vv Almkerk, nog elke dag van genieten.  
 
 Dank je wel Adriaan…… 
…..dat we je één keer, samen met je broers, super lang voor de gek hebben kunnen houden, toen 
we, op initiatief van Nico Vink, bezig waren met de voorbereidingen voor je Koninklijke 
onderscheiding. Een onderscheiding die je zo verdiende en waar je, zij het veel te kort, zo van hebt 
genoten. 
 
 Dank je wel Adriaan…… 
….voor alle gesprekken die we hebben gevoerd over de nieuwe organisatie van ons bestuur. Het was 
niet eenvoudig. Je was het lang niet met alles eens. Maar je was ook realist. Je zag dat verandering 
nodig was. En je zag ook dat je daarin niet meer “dat” bij kon dragen wat je zo graag wilde. 
Wat een klasse dat je toch, tot het laatst toe, alles hebt gegeven om een, voor de toekomst, goed 
bestuurbare vereniging te krijgen. 
 
Dank je wel Adriaan….. 
….. dat je er was voor alle leden… jongens en meisjes, mannen en vrouwen, recreatievoetballers en 
prestatievoetballers, actieve en rustende leden, sponsors en toeschouwers. Ze waren je allemaal 
even lief. Voetbalplezier voor iedereen, ongeacht het niveau. Dat was je ideaal. Het was voor ons als 
bestuursleden en leden van de voetbalvereniging Almkerk een Koninklijke eer om met je gewerkt te 
hebben. En voor mij? Voor mij was het een nog grotere eer om je vriend 
te zijn…… Dank je wel …. Adriaan 
 
Dank je wel…. Coby, Robin en Kristel 
…dat jullie Adriaan de ruimte hebben gegeven om zich zo dienstbaar te maken voor de Gemeenschap 
in het algemeen, en voor de leden van de voetbalvereniging in het bijzonder. Mag het 
gedachtengoed van Adriaan, de wilskracht en het doorzettingsvermogen, voor jullie en jullie 
gezinnen, een troost en stimulans zijn om jullie weg op het, soms wel heel kronkelige en 
onbegrijpelijke, levenspad te vervolgen. 
 
Dank je wel. 
 
 
Namens leden, oud bestuursleden en bestuursleden, 
 
Gerrit van Drunen. 
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Overweldigend en hartverwarmend waren de reacties na het zo plotseling 

Overlijden van mijn lieve man, onze pa en opa 

Adriaan Verwoerdt 

Wij willen eenieder bedanken die, op welke wijze dan ook, hetzij met 
een brief, kaart, app, bloemen of een handdruk soms zonder woorden 

of het alleen maar er zijn, hun medeleven hebben getoond 

Allemaal blijken van vriendschap en liefde die wij enorm gewaardeerd hebben 

Coby 
Robin en Imca, Isa, Elin 
Kristel en Jurgen, Dina 

Almkerk, april 2019 
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Informatie vereniging 
Samenstelling Bestuur 
Voorzitter Ron van het Hof 
Ere voorzitter Gerrit van Drunen 
Voorzitter bijz. diensten Gerbe Manschot 
Secretaris Algemeen Annemarie Lokker 
Penningmeester Nico Kostense 
Voetbalzaken Anton van der 

Meijden/Arjan Dol 
Algemene zaken Arjan Kant/Arie 

Verwoerdt 
P.R. / Activiteiten Hannie Vink 0183-405775 06-16445441 
Gebouwen/terreinen Bart Monster 
Commissies 
PR en communicatie Hannie Vink 
Wedstrijdsecretariaat Arie Verwoerdt 
Wedstrijdsecr. jeugd Frederike van der 

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

@gmail.com 
06-14348627 

Sponsorcommissie Arie Schaap 
Jolanda Schaap 
Gert Ambachtsheer 

Kantine 
Voorzitter: 
Penningmeester: 

Rina Zwets-
Nieuwenhuizen 
Jaap Manschot, Rianne 
Manschot 

Dames Algemeen Nienke van der 
Meijden 

06-44193598 

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

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

Meijden 
06-51984026 

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

Algemene informatie 
Adres V.V. Almkerk Sportlaan 1 4286 ES Almkerk 0183-401802 
Secretariaat 
Algemeen 
Westrijdsecr. 
Senioren 

Prov. Weg Zuid 46 4286 LM Almkerk 
arie.verwoerdt @xs4all.nl 

0183-402535 
06-12095101 

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

Jeugdcommissie Rene Bronsgeest 
(voorzitter) 

bronsjes@gmail.com 

Coördinator JO07-
JO12 

René van Haaften vanhaaften1135@casema.nl 06-20735422 

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

Coördinator JO15-
JO17 

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

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

Coördinator 
meisjesvoetbal 

Esther Eckhart eckhardt1968@gmail.com 06-46593297 

Website V.V. Almkerk www.vvalmkerk.nl 
E-mailadres website arie.verwoerdt@xs4all.nl 

gerardroubos@live.nl 
E-mailadres V.V. 
Almkerk 

secretaris@vvalmkerk.nl 

Bank Rabobank Almkerk NL51 RABO 0301504431 

Bank 
sponsorcommissie 

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

Clubblad “Noar Vurre” 
Redactie Prov. weg Zuid 46 4286 LM Almkerk 
Copy Postbus bij clubbladen in kantine of via e-mail hieronder 
Redacteuren Arie Verwoerdt arie.verwoerdt @xs4all.nl 0183-402535 

Amber Geerts ambergeerts@hotmail.com 06-23049055 
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Begeleiding diverse elftallen V.V. Almkerk 
Team Trainer(s) Telefoon Leider(s) Telefoon 
1e Robert Roest Dave van der Westen 06-31645046 

Casper Nieuwenhuizen 
Christol van 
Kampenhout 

2e Paul van der Donk Arie Schreuders 
Peter van Dalen 

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

4e 
Pim van de 
Nieuwenhuizen 
Marc de Pender 

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

Ewald van den Burg 06-17654559 
VR1 Rick van Straten 06-53762992 Dick van Daal 
VR2 
JO19-1 Thomas Blankers 06-30619937 Judith Leemans 06-43021818 

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

  
Ewald van den Burg 06-17654559 

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

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

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

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

Twan van der Stelt 
Toon van Drunen 

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

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

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

Peter Herwig 06-15299605 
Peter Kant 06-29886901 

JO11-2 Pieter Verhagen 06-53942350 Ernst Geluk 06-10971411 
William van Vugt 06-13258743 

 
Martin Geerts 06-23913395 

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

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

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

Marcel van de Geld 06-30564459 
JO8-1 Corné van Drunen 06-53351851 Charles Geerts 06-83533205 

Henry Schaap 06-20735406 
JO7-1 Menno van der Vliet 06-21214095 Rob Broekhuijsen 06-51687698 

Erwin Wannet 06-51549759 
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Van de redactie          
We hebben voorheen een aantal jaren een clubblad gehad met de naam “De Voetbalpanorama” met 
een gele kaft. Het eerste nummer hiervan verscheen in 1966 en in februari 1975 verschijnt de laatste 
voetbal panorama na 7 jaargangen. Eind 1978 komt Aike Romijn als toenmalig bestuurslid bij mij 
binnenvallen. Er moet weer een clubblad komen zo heeft het bestuur besloten. Er worden mensen 
benaderd om dit op te pakken. De eerste uitgave verschijnt in januari 1979 met de redactie leden 
Ton Bikker, Henk Mijdam, Cock Spiljard, Arie Verwoerdt en Adriaan Verwoerdt. We verschijnen de 
eerste uitgave nog met de oude gele kaft van de voetbal panorama. Daarna met de vertrouwde 
blauw-witte kaft zoals die er nu nog is, alleen de voetballer voorop heeft in de tussentijd een andere 
gedaante gekregen. Het eerste nummer, getypt op een oude zware zwarte Remmington type 
machine, met de 2-delige stencildoorslagbladen. Een fout moest dicht gelakt worden, met speciale 
rode lak met een sterke aceton lucht. Daarna kon je daar weer opnieuw overheen typen. De stencil 
machine moest nog met de hand gedraaid worden en de namen van degenen die een clubblad 
kregen werden er nog met de hand opgeschreven. Foto’s plaatsen was nog geen issue. Alleen 
tekeningen konden het blad wat opsieren, gemaakt op hetzelfde stencil met een speciale pen met 
aan het uiteinde een klein rond metalen bolletje.  
 
Door de jaren heen hebben we steeds moderner apparatuur gekregen. Eerst een elektrische stencil 
machine, later een machine met elektronische inbrand stencils, waar een heel specifieke lucht vanaf 
kwam. Jaren lang hebben we met vrijwilligers het clubblad ingelopen. Twee uur rondjes lopen om de 
tafel en 1 man nieten. Ook dat verbeterde met de sorteertafel. De sorteer tafel werkte ook met een 
speciale handeling die alleen Adriaan kende. Ik denk niet dat iemand anders deze ooit bij de voetbal 
gebruikt heeft. Nu hebben we de beschikking over een kopieer machine waar de clubbladen op A3 
formaat gedrukt en op A4 formaat gevouwen en geniet uitkomen. Vanaf het prille begin zat Adriaan 
in de redactie. Alleen ook Arie zit er nog vanaf het begin in. Er waren al vele wisselingen van redactie 
leden geweest. Adriaan is steeds de grote drijfveer geweest die achter de kopie aan ging. In de eerste 
jaren kwamen we 6 maal per jaar uit, later nog 4 maal. De laatste jaren nadat Adriaan met pensioen 
was draaide hij het clubblad vaak alleen. Amber Geerts levert het in de juiste volgorde aan. Hij 
verzorgde de stickers met namen en nam ook nog een deel van de bezorging in handen. Eerst 
sowieso heel Woudrichem, maar ook Uitwijk, Waardhuizen, Giessen en Rijswijk, daar kwam hij toch 
langs en de laatste jaren sinds hij weer in Almkerk woont de eigen nieuwbouwbuurt.  
 
We gaan nu met deze uitgave de 41e jaargang in. In februari heeft hij zich nog ingespannen voor deze 
uitgave met de vraag wie de kar gaat trekken voor het clubblad. Want Adriaan was een groot 
voorstander om het clubblad te laten voortbestaan. Bij vele verenigingen bestaat er geen clubblad 
meer. Daar zijn wij uniek in als VV Almkerk, ook al lijkt het niet meer van deze tijd. Maar wat is er nu 
fijner dan lekker thuis op de bank je clubblad te gaan zitten lezen. Velen doen dat nog en ondanks 
dat de laatste uitgaven ook als pdf op de website staan is het toch voor velen prettiger om een 
hardcopy te lezen. Deze uitgave dus na 41 jaar zonder Adriaan. Vele jaren hebben de liefhebbers 
kunnen puzzelen. De puzzels  werden door Adriaan zelf gemaakt. Diverse mensen leverden trouw de 
oplossing in en de prijswinnaar kreeg steevast als prijs consumptie bonnen. Deze puzzel zullen we in 
elk geval in deze uitgave missen.  Misschien hebben we nog een puzzel liefhebber die zelf 
soortgelijke puzzels in elkaar kan draaien. We vernemen het graag. 
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Deze uitgave begint met 2 “In memoriam’s ” Adriaan de Graaf en Adriaan Verwoerdt. Verder de 
vaste rubrieken zoals aangegeven in de inhoudsopgave. Een clubblad zonder Adriaan, elke uitgave 
werd het clubblad door Adriaan gebruikt met zijn vaste rubriek “Van het secretariaat” om de leden te 
informeren over de nieuwe ontwikkelingen betreffende de nieuwe website, de nieuwe manier van 
contributie betalen, het online bestellen bij Bol.com en andere via onze website, enz. Adriaan 
verzorgde ook de tussenstanden van alle teams. Die zullen we ook elke uitgave plaatsen. Voor de 
zomervakantie zullen we nog in juli uitkomen met dan zoals gebruikelijk de einduitslagen 
competities, de voorlopige team bezettingen en hopelijk de competitie indelingen. Copy voor deze 
uitgave graag tijdig aanleveren. 
 
Iedere plaats die weg valt wordt gelukkig weer wel opgevuld. Toch zullen we ook met het clubblad 
zijn grote inbreng missen. Bedankt Adriaan, het was een eer om zolang met jou het clubblad te 
mogen maken. 
 
 
Namens de redactie, 
 
Arie Verwoerdt 
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Van het wedstrijdsecretariaat       
Resultaten lopende seizoen 2018-2019 
Senioren heren 
We zijn tijdens dit schrijven beland bij eind april. De competitie van de meeste teams loopt nog tot 
25 mei dus we geven nog even in het kort per team de stand van zaken Almkerk 1 staat momenteel 
6e en als het nog 1 van de 3 nog te spelen wedstrijden wint zeker op veilig. Een knappe prestatie als 
nieuwkomer in de 1e klasse. Het 2e doet het zeer goed in de reserve 1e klasse. We staan momenteel 
bovenaan met zicht op een kampioenschap. Naaste concurrent is Achilles Veen, de nummer 3 staat 
momenteel op 16 punten achterstand dus die doet niet meer mee.  Het 3e staat nu 6e en de nummer 
5 staat daar 5 punten boven. Is dus theoretisch nog in te halen. Ook het 4e staat 6e en de nummer 5 
heeft hier 3 punten meer, hier is dus ook de 5e plaats nog mogelijk. Het 5e is een nieuw team en net 
geen rode lantaarn drager. Maar de nummer laatst heeft maar 1 puntje minder dus hier is het zaak 
toch nog wat puntjes bij elkaar zien te sprokkelen. Maar als je bedenkt dat dit team nieuw is gestart 
en spelers heeft die voor het eerst voetballen, dan is het niet verwonderlijk dat ze op plaats 11 staan. 
Het belangrijkste is dat er een goede sfeer in het team is.  Rest nog het 6e, zo’n beetje de oudjes van 
de senioren. Staan momenteel 7e waar de nummer zes 3 punten meer heeft. Ook hier is met de 
resterende wedstrijden nog wel een puntje te halen.  
 
Spelers bezettingen lopend seizoen 
Het invullen van de senioren teams gaat op een enkele zaterdag na zonder veel problemen. Zoals 
bekend zijn we weer met een senioren team meer gestart.  
 
Senioren dames 
Onze VR1 spelen 4e klasse en staan momenteel 4e. Hier is het super 
spannend want hier gaat het kampioenschap nog tussen de eerste 5. 
Tussen de nummers 1 en 5 zit maar 3 punten verschil dus hier is alles 
nog mogelijk, waarbij wel gemeld moet worden dat er 2 teams zijn 
met een wedstrijd meer. Zie de tussenstanden elders in het clubblad.  
Onze VR2 staan momenteel 1 puntje boven de onderste. Met de 
laatste weedstrijden is het een beetje problematisch om het team 
elke week te completeren. Kom, dames, niet afhaken nu he, jullie zijn 
met een leuk gezellig team, laat elkaar niet in de steek en maak gezamenlijk de competitie af. 
Benader kennissen, vriendinnen enz. om het team aan te vullen, zodat we ook volgend seizoen weer 
een VR2 kunnen inschrijven. Ook deelnemen aan de competitie met een 7-tal behoort tot de 
mogelijkheden. 
 
De jeugd 
De JO13-1 en de MO11-1 zijn combinatie teams met Altena. Deze spelen hun wedstrijden in 
Nieuwendijk bij Altena. De MO17-1, de JO15-1, JO15-2 en de MO15-1 zijn ook combinatie teams met 
Altena. Deze spelen hun wedstrijden in Almkerk.  
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Jongens 
De jongens zitten in de voorjaarscompetitie en hebben momenteel 6 of 7 wedstrijden gespeeld.  
Een korte opsomming van de posities van de jongens: 
JO19-1, 7 gespeeld, 3e plaats, 13 punten. 
JO17-1, 7 gespeeld, 10e plaats, 4 punten. 
JO15-1, 7 gespeeld, 10e plaats, 5 punten. 
JO15-2, 6 gespeeld, 10e plaats, 4 punten. 

JO13-1, 5 gespeeld, 4e plaats, 10 punten. 
JO12-1, 6 gespeeld, 6e plaats, 9 punten 
JO11-1, 5 gespeeld, 4e plaats, 6 punten 
JO11-2, 6 gespeeld, 6e plaats, 6 punten  

Van de overige pupillen worden geen standen bij gehouden 
 
Meisjes 
De meisjes zitten ook in de voorjaars competitie en hebben momenteel 6 of 7 wedstrijden gespeeld.  
Een korte opsomming van de posities van de meisjes: 
MO17-1, 6 gespeeld, 5e plaats, 12 punten. 
MO15-1, 6 gespeeld, 7e plaats, 12 punten. 
MO11-1, 6 gespeeld, 4e plaats, 12 punten. 
  
Indeling trainingsvelden en doordeweekse wedstrijden 
Er wordt in principe nog getraind volgens het trainingsschema. Nu de avonden weer langer worden 
en er momenteel ook best wel veel doordeweekse wedstrijden zijn, zal er ook gebruik gemaakt 
moeten worden van de gras voetbalvelden om op te trainen. Dit wordt steeds doormiddel van 
opgehangen veld indelingen bekend gemaakt. De mini pupillen trainen inmiddels al op hun eigen E 
veld. Niet uit eigen beweging naar andere velden uit gaan wijken om te trainen. Waar getraind kan 
worden zal in overleg met de mensen van de terrein onderhoudsploeg gecommuniceerd worden en 
dat wordt aan de trainers door middel van een gewijzigd trainingsschema medegedeeld.  
 
Het voetballen buiten verenigingsverband op het kunstgras 
Het blijft een moeilijk iets, je jongens uit de doelgebieden van het A veld sturen als er geen 
voetballen of trainingen zijn. Wij hebben dat zelf niet verzonnen. Er liggen adviezen van de kunstgras 
leveranciers. Juist de doelgebieden hebben duidelijk meer te lijden dan de rest van het veld. Tijdens 
de wedstrijden spelen zich daar de meeste duels af. Bij trainingen is dat al niet anders. Je kunt het al 
goed zien, het veld ziet er in de doelgebieden duidelijk slechter uit dan midden op. Vandaar het 
advies om er buiten wedstrijden geen gebruik van te maken. Daarom zijn er vorig jaarspandoeken op 
gehangen in de hoop dat de jeugd het leest en er zich van bewust raakt. De kosten van alleen de 
doelgebieden te vervangen zijn schrikbarend hoog. Het is niet zo dat de kinderen niet mogen 
voetballen, graag zelfs. Ook doordeweeks wordt de mogelijkheid geboden om een balletje te trappen 
maar dan wel op gras. Momenteel is het op zaterdagmiddag toegestaan om op de middenstrook met 
kleine doelen dwars over te spelen.  Graag verzoeken we de ouders hierop toe te zien. Tot nog toe 
moet gezegd worden dat ze zich op een enkele uitzondering na netjes op de middenstrook 
ophouden.  Ouders, kijk een keer naar buiten en roep ze uit de doelgebieden als ze daar lopen. Kleine 
moeite. Dan kunnen we het gedogen, alleen op de zaterdag middag, met jullie hulp. Blijkt het niet te 
werken dan toch maar alleen op het gras. Straks wordt het weer vakantie, nog een maand of 2. 
Mogen we dan ook op jullie medewerking rekenen? Je hoeft niet per sé in het bestuur te zitten om 
de jongens te corrigeren, we moeten met zijn allen dit mooie complex in orde houden. Dus zie je van 
de zomer jongens door de week op het A veld voetballen, stuur ze dan naar het gras. Wijs ze op de 
teksten aan de ballenvanger. 
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Over het hek klimmen 
Ook dit is een herhaling. Het gebeurt nog steeds maar gelukkig in veel mindere mate.  
Hieronder nogmaals het vorige bericht: 
“We hebben een mooie ingang, maak daar gebruik van. Al vele tientallen malen is er steeds tegen 
dezelfde groep jongens gezegd niet hun fietsen te stallen bij de 2 hekken die geen normale ingang 
zijn. Hier wordt massaal overheen geklommen. Deze gaan daar op den duur van scheef staan. Deze 
zijn met veel vrijwilligers werk neergezet en dat willen we graag op een nette manier in stand houden. 
De jongens mogen op het gras trainingsveld (B-veld) ballen maar moeten wel gewoon van de normale 
ingang gebruik maken”.  
 
Ook tijdens trainingsavonden wordt nog weleens deze “korte route” naar het trainingsveld genomen. 
De trainers dienen betreffende leden hierop aan te spreken en alsnog de normale ingang te laten 
nemen. 
 
Mixtoernooi nieuwe opzet 
Vorige 2 jaren een groot succes. Ook dit jaar gaan we dit weer op dezelfde voet opzetten. Het 
worden 7- tallen, we gaan op een half veld spelen en elk team hoort te bestaan uit 2 vrouwelijke 
speelsters. Vorig jaar met de prijsuitreiking is de naam van het mixtoernooi door de mixtoernooi 
organisatie veranderd van Mixtoernooi nieuwe opzet naar : “ Het Arie Verwoerdt Mixtoernooi “.  
Verder zullen we met wat randgebeuren b.v. BBQ, visbakken en andere activiteiten proberen hier 
weer een zeer gezellige dag van te maken. Vorige 2 jaren maar liefst 24 teams. Met de 
programmering kunnen we maximaal 28 teams inschrijven. Familie teams, kroegen teams, andere 
verenigingen, straten teams, noem maar op. Geef je tijdig op, dat kan t/m. 22 juni. Houd de 
berichtgeving hierover in de gaten. 
 
Scheidsrechters 
Tot nog toe wordt door het wedstrijd secretariaat elke thuis wedstrijd voor een scheidsrechter 
gezorgd. Tot nog toe is dat zij het met moeite steeds weer gelukt om voor iedere thuis wedstrijd een 
scheidsrechter te vinden. Halverwege het seizoen heeft echter Jan van Drunen te kennen gegeven 
met het fluiten te stoppen. Ook Sander van de Berg heeft met wat lichamelijke mankementen te 
kennen gegeven voorlopig niet te kunnen fluiten. En volgend seizoen stopt ook Nico Vink met fluiten 
bij de VV Almkerk. Het zal dus steeds moeilijker worden om elke week elke thuis wedstrijd een 
scheidsrechter te kunnen invullen. We gaan dan ook wederom een beroep op de lagere elftallen 
doen om kandidaat scheidsrechters naar voren te schuiven. Lukt dat niet dan bestaat de kans dat het 
niet ingevuld kan worden en je op een zaterdag zonder scheidsrechter staat. Dan zal je iemand uit 
het team moeten aanwijzen om je eigen wedstrijd te fluiten. Als elk team een extra mannetje levert, 
moet je mogelijk eens in de 4 weken fluiten. Moet in te vullen zijn toch ?  
 
Muziek in de kleedlokalen 
Dit is toegestaan maar wel met enkele restricties: Als er op het A-veld wedstrijden zijn dan de muziek 
afspelen in het kleedlokaal met een aangepast volume en de deur dicht. Het is zeer hinderlijk als 
deze tot op het veld te horen is. Dus houd het voor iedereen gezellig. Na de wedstrijd de 
kleedlokalen om uiterlijk 18.00 uur verlaten zodat deze afgesloten kunnen worden. 
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Gebouwen en terreinen        
Nieuwe meterkast in hoofdgebouw 
Op 26 maart jl. is een nieuwe meterkast c.q. hoofdverdeler geïnstalleerd in het hoofdgebouw. Reden 
van deze nieuwe verdeler is dat de oude installatie sterk verouderd was en regelmatig storingen gaf.  
Drabbe Elektrotechniek uit Werkendam heeft de installatie tegen een speciale prijs geleverd. Het 
geheel is geïnstalleerd door Marco van Tuil van Matu Techniek uit Almkerk en jullie begrijpen het al 
ook tegen een speciale prijs. BCA heeft de installatie gefinancierd en daar zijn wij zeer blij mee. BCA 
heel hartelijk bedankt. 
 
   

 
 
 
 
 

 
 
Bankjes voor het trainingsveld B 
Van de Vriendenloterij hebben wij twee blauwe kunststof bankjes voor onze vereniging gekregen. 
Deze bankjes gaan wij plaatsen waar de “oude houten Dug-outs” stonden naast het B veld.  
Wij danken de Vriendenloterij hartelijk voor deze gift. Op termijn willen wij nog een afgesloten Dug-
out plaatsen. 
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Activiteitencommissie 
Allereerst condoleren wij de familie Verwoerdt met het verlies van Adriaan. Wij als 
activiteitencommissie werkten regelmatig samen met Adriaan. We zullen Adriaan herinneren als een 
geweldig mens en zullen niet vergeten wat hij voor de voetbal heeft betekend, waaronder zijn inzet 
voor dit mooie clubblad. 
Net als in het vorige clubblad zullen wij als activiteitencommissie ook dit keer weer iets van ons laten 
horen. Vandaag een interview met de activiteitencommissie…  

Hoe zie je er tegenwoordig uit?  
Lisa Verwoerdt, Leonie van Suijlekom, Nienke van der Meijden, Lex Roubos en Pim van den 
Nieuwenhuijzen maken nu een aantal jaar deel uit van deze commissie. En ik ben blij dat we aflopen 
tijd 3 nieuwe leden hebben mogen verwelkomen. Shane Vink en Ramon van Dalen zijn er al een 
aantal maanden bij en Hannah de Graaf is er sinds de playbackshow bij. Helaas gaat Nienke ons aan 
het eind van het seizoen verlaten. 

Hoelang ben je al lid van VV Almkerk? 
Dat weet ik niet precies, maar in elk geval al erg lang. Ik heb door de jaren heen verschillende 
samenstellingen gehad en ben ook een aantal jaar rustend lid geweest.  

Wat is je rol binnen VV Almkerk?  
Gedurende het seizoen organiseer ik verschillende feesten. Uiteraard komen elk seizoen de vaste 
feestjes, zoals de Beachparty, Oktoberfest en de Playbackshow terug. Daarnaast proberen we zoveel 
mogelijk nieuwe dingen te organiseren. Zo was er dit seizoen de eerste editie van de VV Almkerk 
Foute Bingo en was de Pubquiz na een paar jaar van afwezigheid weer terug. Allebei een groot 
succes. 
Naast het organiseren van feestjes, help ik ook bij het organiseren van andere activiteiten. Zo is   
achter de schermen de organisatie van het “Arie Verwoerdt Mixtournooi” al in volle gang! 

Wat is je hoogtepunt met VV Almkerk?  
Pfoe, dat is een goeie vraag. Het debuut van een VV Almkerk feestje op de Facebook van de 
Kelderklasse was zeker een hoogtepunt. Dat filmpje werd gedeeld en is inmiddels meer dan 50.000 
keer gezien. Een op Abba’s Chiquitita dansende Arno Maat werd gedragen op een statafel tijdens een 
van de buitenfeestjes vorig jaar. Kijk hem vooral nog eens terug via: www.bit.ly/vvalmkerk. Maar ook 
de Foute Bingo en het kampioensfeest van het eerste vorig jaar waren top.  
Naast de feesten ook de onderlinge sfeer tussen de teams. Er is goede samenwerking tussen de 
lagere elftallen, daarnaast helpen ze de selectie wanneer nodig. 

Wat zie je graag veranderen binnen de VV Almkerk?  
Er zijn een aantal leden/teams die veel voor de club doen, dit bestaat wel vaak uit een vaste groep, of 
dit nu jong of oud is. Dit geldt niet alleen voor het organiseren van activiteiten, maar eigenlijk voor 
bijna alles rondom de club. Het zou mooi zijn als er voor verschillende werkzaamheden nieuwe 
vrijwilligers zouden opstaan. Heb je ook zin om mee te helpen bij de voetbal? Je inzet wordt enorm 
gewaardeerd! 
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Waar zie je jezelf over 5 jaar?  
Over 5 jaar heb ik waarschijnlijk weer een ander samenstelling, maar ik verwacht dat het dan nog net 
zo goed gaat als nu. Er wordt veel georganiseerd en er zijn veel vrijwilligers die hard werken. Ik heb 
nog veel mooie ideeën voor de komende jaren, hopelijk zijn deze tegen die tijd gerealiseerd.  
 
Wat kunnen we dit seizoen nog van je verwachten?  
Dit seizoen staan er nog een paar prachtige activiteiten op de planning. Zo is 13 april het jaarlijkse 
Supportersmatinee. Op 11 mei zal Almkerk 4 het eindfeest organiseren: Om 14:30 trapt het 4e af 
tegen Wilhelmina’26 4. Hierna zal, ongeacht het resultaat, het feest losbarsten! Daarnaast is er 
hopelijk ook nog een mooi kampioensfeest van Almkerk 2, die een spannend slot van de competitie 
tegemoet gaan! In de zomer zal verder op 8 & 9 juni de vereniging weer op z’n kop staan tijdens het 
Pupillenkamp. Het seizoen wordt afgesloten met het Arie Verwoerdt Mixtoernooi.  
 
Een vraag of opmerking? 
De activiteitencommissie is dagelijks bezig met het organiseren en plannen van activiteiten. We 
kunnen tot nu toe terug kijken op een prachtig seizoen, zowel in de kantine als sportief. Maar ook 
zeker als we kijken naar de gezelligheid en saamhorigheid binnen de vereniging. Uiteraard willen we 
altijd verbeteren en staan we open voor commentaar of opmerkingen. Spreek één van onze leden 
daarvoor gerust aan of stuur een mailtje naar ac@vvalmkerk.nl 
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Almkerk 2 
Hoe staan we er voor? 
Nadat we op 17 november 2018 de eerste periodetitel van de competitie wisten te behalen in 
Waardenburg tegen WNC konden we concluderen dat we goed op weg zijn. Dit moet een vervolg 
krijgen! De vier daaropvolgende wedstrijden tegen Alblasserdam (4-0), DESK (2-7) en GJS (5-4) 
werden gewonnen. De laatste wedstrijd voor de winterstop speelde we gelijk tegen Nivo Sparta (0-
0). Na deze wedstrijd bleek dat Achilles Veen die dag had verloren wat ons verassend tot 
‘winterkampioen’ maakte.  

Na de winterstop volgde gelijk een rechtstreeks duel tegen de nummer twee van de ranglijst, Veen 
dus. Deze wedstrijd werd helaas met 1-2 verloren wat betekende dat we het stuivertje moesten 
wisselen op de ranglijst. Een mentale tik welke we met de grootst mogelijke inzet om wisten te 
zetten tot zes daaropvolgende overwinningen; WNC (5-2), VVAC (0-2), Tricht (5-2), De Alblas (0-6), 
Groot Ammers (0-5) en Drechtstreek (1-0). Hierna volgde een rechtstreeks duel (en dus ook 
revanche) om de koppositie tegen Achilles Veen. Na 90 minuten spelen konden we de drie punten 
mee naar Almkerk nemen door een overwinning van 1-3! Een uitgebreid verslag en gemaakte 
doelpunten van deze wedstrijd zijn terug te vinden op de website.  

Ondertussen zijn we 20 speelronden verder in de competitie en kunnen we zeggen dat we goed op 
dreef zijn. In deze wedstijden hebben we 50 punten behaald en een doelsaldo van +52. Met de juiste 
inzet, passie en beleving proberen we er alles aan doen om dit seizoen met een mooi einde af te 
kunnen sluiten.  

Bovenste rij v.l.n.r.: Janno Swart, Ramon van Dalen, Gijs van het Hof, Sem Verlee, Peter van Dalen. 
Middelste rij v.l.n.r.: Arie Schreuders, Hans Keller, Arjen Kant, Jeroen Plomp, Arco van As, Johnny Wilhelm, Paul van 
der Donk. Onderste rij v.l.n.r.: Remon Hofstede, Milan Schreuders, Twan van der Stelt, Niels Hofstede, Corné Kant. 
Niet aanwezig op foto: Pieter Straver en Dinant van Drunen 

Namens Almkerk 2, 

Corné Kant 
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Een kaveltje voor onze toekomst        
Wens? 
Het bestuur van v.v. Almkerk gaat vol inzetten op de eigen jeugd. De komende jaren zal het nieuwe 
jeugdbeleid verder vorm gaan krijgen. Daarnaast wordt er naar gestreefd om, middels uiteenlopende 
faciliteiten, het voetbalcomplex dusdanig in te richten dat de jeugd zich er nog meer thuis voelt. Zo is 
er al lange tijd de wens om een voetbalkooi te realiseren. In het voorjaar staat de realisatie hiervan 
ook daadwerkelijk gepland. Tussen het hoofdveld en het E-veld is hiervoor een mooie ruimte 
beschikbaar. Na de aanleg is het ook de bedoeling om de voetbalkooi van verlichting te voorzien. 
Prachtige plannen natuurlijk, maar er hangt uiteraard wel een prijskaartje aan. Eric van Wijk van de 
Groene Mat (www.degroenemat.com) stelt de nodige materialen beschikbaar en zorgt voor een 
strakke uitvoering, geholpen door een aantal vrijwilligers van onze vereniging. Om echter het laatste 
zetje te geven, is nog wat geld noodzakelijk. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wat is het idee? 
De toekomstige voetbalkooi hebben we verdeeld in kaveltjes en daarvan kunt u voor € 10 ‘eigenaar’ 
worden. Hoe mooi is dat!  
Als ‘eigenaar’ van een kaveltje kunt u bepalen welke naam er straks langs de voetbalkooi zichtbaar 
zal zijn. Zo kunt u dus als vader/moeder of opa/oma de namen van uw (klein)kinderen laten 
vereeuwigen op het mooiste voetbalcomplex in de regio. De kinderen in de ploegen JO7 t/m JO13 
gaan in hun naaste omgeving op zoek te gaan naar sponsoren voor een uniek stukje kavel. Daarnaast 
is uiteraard iedereen in de gelegenheid om een kaveltje aan te schaffen en dus te bepalen welke 
naam straks zichtbaar zal zijn. 
 
Realisatie? 
In de maand april/mei zal de voetbalkooi geplaatst gaan worden. 
 
Vragen? 
René van Haaften 06-20735422 
Bart Monster  06-53375217 
  

Noar Vurre 41e jaargang nr. 1 april 2019  31 
 



Timmerwerk
Uppelsehoek 11

4286 EL Almkerk
tel/fax:0183 405 410

gsm: 0653 942 350

www.timmerwerkalmkerk.nl
ti m menruerkal m kerk@tele2. n I

Voor al uw timmerwerkzaamheden.
T
Almkerk

f Nieuwbouw
f Onderhoud
f Renovatie
f Zonwering

v.o"F.

IT

TGlAS
SCN'T

VOOF AI. UW GLAS EN
GLASWERKZAAMHEÐEN

Dorpsstraat 49a
4271 AB Dussen
tel:04'16-391 187
E-mail:
i nfo@g lashandeld usse n. n I

a
Eniov
fashíon!
De moorste dames- en herenmode
in wrnkel en webshop!

e,*tGtEN
M(,DES

Moier r<atjrI,2:, .l?i I AF DLtsser-, Tirzi l(ì ilgl23Cr Jballegooyenmodes.com

Georrentj var rrjinsdao f/rri ,Jon(jerdau vat r09.(ì(llol 18.[)(]irtrt.
vriir,taCl var ri)o.0(,Ì()1 2- i)( I r¡rtr er /atet(j'le v¡lr tt)i_t.r)( rlol T r-i.l[r rrL.ltoc@@ ffi



VERZEKERINGEN

Univé AIblassserwaard
f01841 ó5 85 55
atbtassemaardßunive.nI

eelGnnnlr
\-,

mediogroup

HOVENIERSBEDRIIF
Hoekje 8a - 4286 LN Almkerk

Telefoon 0183 - 401956

BLOEMISTERIT: boeketten
stukies

Planten

eigen KWEKERI nn gruzoden
hæsterc, conlferen en vaste planten

ffiuryhout TUIN: ontwerp
ænleg + onderhoud

Daar ptukt ú de vruchten van!www Llnive.nl

Bergman Media Group

Techniekweg 17, Gorinchem

T 0183 626 588

E info@bergmanmediagroup. nl

www bergmanmediagroup. nl

VORMGEVING

DRUK & PRINT

3D DRUKWERK

WEB & MOBILE



      

Almkerk 1           
Het einde is in zicht 
 
Met nog 6 wedstrijden in het vooruitzicht kunnen we toch wel zeggen dat het einde in zicht is. De 
tweede seizoenshelft verliep erg wisselvallig. We hebben toch wel verassend kunnen winnen van 
Sliedrecht, maar we hebben ook punten laten liggen tegen ploegen die we onder ons hadden staan. 
Dit betekend op moment van schrijven dat het nog niet beslist is wat dit voor ons gaat betekenen 
aan het einde van de competitie. 
 
Na een geweldig weekend in Barcelona volgde meteen een belangrijke wedstrijd tegen Nieuw-
Lekkerland waar we op de valreep nog een puntje pakte. Vervolgens kregen we LRC, Sliedrecht, 
Geienoord en GJC waarin we 9 punten hebben behaald, vooral de uitslag tegen Sliedrecht was 
verassend wat ook zeker terecht was. Daarna volgde een mindere periode tegen Sportlust, WNC en 
opnieuw Nieuw-Lekkerland waarin we geen punten wisten te behalen. 
 
Om volgend jaar in de 1e klasse te blijven spelen moeten er zeker nog punten behaald worden. Het 
verschil met de nacompetitie streep is nu 6 punten. Er volgen nog cruciale wedstrijden die we zeker 
moeten winnen. We hebben alles nog in eigen hand dus er is nog van alles mogelijk. Met 
thuiswedstrijden tegen Montfoort, GRC en Oranje Wit valt er zeker nog wat te halen. Vooral het 
derby duel tegen GRC zal erg belangrijk worden.  
 
Er volgt nu een belangrijke periode die bepaald of we naar boven of onder kunnen gaan kijken. Ook 
in de EM cup zijn we nog actief, de volgende wedstrijd zal tegen Heukelum zijn. 
We hopen op jullie support bij de laatste wedstrijden. 
 
 
Namens het 1e elftal, 
 
Jelle Stalenhoef 
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Standen             

 
  

Tussenstanden per 17 apri 2019.  Vanaf de JO10 en lager worden de standen niet gepubliceerd

Pos Team GS WN GL VL PT VR TG Pos Team GS WN GL VL PT VR TG

1 Sportlust '46 22 17 2 3 53 63 13 1 Almkerk 2 22 17 3 2 54 78 23

2 Sliedrecht 1 22 15 3 4 48 54 22 2 Achilles Veen 2 21 16 2 3 50 55 22

3 Heerjansdam 1 22 11 4 7 37 51 35 3 Streefkerk 2 22 11 5 6 38 51 33

4 Oranje Wit 1 22 10 5 7 35 42 33 4 GJS 2 20 11 4 5 37 55 32

5 Nw Lekkerland 1 22 10 5 7 35 34 25 5 Drechtstreek 2 22 10 6 6 36 36 30

6 Almkerk 1 22 10 2 10 32 54 35 6 Nivo Sparta 2 20 10 4 6 34 50 26

7 LRC 1 22 10 2 10 32 30 41 7 Alblasserdam 2 19 10 2 7 32 36 39

8 SVL 1 22 10 2 10 32 29 42 8 DESK 2 21 10 2 9 32 62 59

9 WNC 1 22 9 4 9 31 32 32 9 VVAC 2 21 7 4 10 25 35 34

10 Montfoort 1 22 10 1 11 31 33 38 10 De Alblas 2 22 5 5 12 20 39 59

11 VVGZ 1 22 8 3 11 27 25 37 11 Roda Boys/Bom. 2 20 6 1 13 19 35 61

12 GRC-14 1 22 6 5 11 23 32 39 12 Tricht 2 21 5 4 12 19 32 52

13 Geinoord 1 22 4 3 15 15 20 64 13 Groot-Ammers 2 22 5 3 14 18 26 54

14 GJS 1 22 2 3 17 9 25 68 14 WNC 2 21 1 1 19 4 12 78

Pos Team GS WN GL VL PT VR TG Pos Team GS WN GL VL PT VR TG

1 Sleeuwijk 3 15 11 1 3 34 46 11 1 Achilles Veen 3 16 14 1 1 43 51 14

2 SV BLC 4 15 11 1 3 34 55 21 2 Nivo Sparta 5 15 11 2 2 35 68 20

3 Nivo Sparta 4 16 10 1 5 31 56 27 3 NOAD'32 4 15 10 2 3 32 54 22

4 Sparta'30 3 17 9 1 7 28 27 31 4 Zwaluw VFC 4 16 10 2 4 32 54 30

5 Wilhelmina'26 3 16 8 3 5 27 38 28 5 Jan van Arckel 4 15 8 2 5 26 51 34

6 Almkerk 3 15 6 4 5 22 34 40 6 Almkerk 4 16 7 2 7 23 60 34

7 Roda Boys/Bom. 3 15 5 4 6 19 40 40 7 GRC-14 5 14 6 1 7 19 39 37

8 Jan van Arckel 3 16 5 3 8 18 51 38 8 Kerkwijk 4 15 4 2 9 14 50 47

9 GRC-14 3 17 4 3 10 15 24 50 9 Well 3 16 4 1 11 13 31 74

10 Well 2 15 3 2 10 11 20 50 10 GVV'63 3 16 3 1 12 10 25 50

11 Theole 3 15 1 3 11 6 12 67 11 Wilhelmina'26 4 16 0 0 16 0 4 125

Pos Team GS WN GL VL PT VR TG Pos Team GS WN GL VL PT VR TG

1 Kozakken Boys 4 18 15 2 1 47 90 19 1 GDC 5 16 15 1 0 46 79 12

2 Unitas 5 18 13 4 1 43 89 26 2 GVV'63 4 15 13 1 1 40 79 15

3 Altena 4 18 13 1 4 40 59 23 3 Altena 5 16 9 3 4 30 51 27

4 ASWH 7 17 11 3 3 36 78 25 4 Roda Boys/Bom. 4 15 9 1 5 28 50 29

5 Sleeuwijk 5 18 9 0 9 27 55 74 5 Well 4 16 7 3 6 24 37 51

6 VV Papendrecht 6 17 7 2 8 23 69 45 6 GRC-14 6 16 6 2 8 20 38 49

7 SV Noordeloos 3 18 7 1 10 22 34 72 7 Almkerk 6 16 5 2 9 17 56 74

8 VVAC 6 17 6 2 9 20 27 47 8 Sparta'30 5 16 5 1 10 16 28 52

9 Peursum 4 18 5 2 11 17 30 63 9 Nivo Sparta 8 16 4 2 10 14 44 72

10 Pelikaan 8 18 2 6 10 12 23 52 10 Zuilichem 3 15 4 0 11 12 31 62

11 Almkerk 5 17 2 3 12 9 20 50 11 Woudrichem 4 15 1 0 14 3 9 59

12 GJS 7 18 2 2 14 8 26 104
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Pos Team GS WN GL VL PT VR TG Pos Team GS WN GL VL PT VR TG

1 Hardinxveld VR1 16 11 3 2 36 66 16 1 Achilles Veen VR1 17 15 1 1 46 ## 29

2 Zwaluwe VR1 17 11 3 3 36 44 25 2 Sparta'30 VR1 17 14 0 3 42 ## 19

3 Sleeuwijk VR2 16 11 2 3 35 59 23 3 GRC-14 VR1 17 12 1 4 37 94 33

4 Almkerk VR1 16 10 4 2 34 56 18 4 Woudrichem VR1 17 10 1 6 31 44 26

5 GSC/ODS VR1 17 10 3 4 33 51 14 5 SV Capelle VR1 16 9 3 4 30 58 27

6 Gr.-Ammers VR1 16 7 2 7 23 36 30 6 RWB VR1 16 8 1 7 25 43 44

7 RFC VR1 16 6 2 8 20 32 43 7 Altena VR1 14 6 1 7 19 23 35

8 Sliedrecht VR1 17 5 1 11 16 39 57 8 RKDVC VR1 16 2 3 11 9 43 88

9 De Alblas VR1 17 2 3 12 9 24 61 9 Blauw Wit'81 VR1 16 2 3 11 9 33 101

10 Rijsoord VR1 15 2 1 12 7 21 78 10 Almkerk VR2 16 2 0 14 6 11 111

11 Prinsenland VR1 15 1 2 12 5 20 83 11 SSC'55 VR2 16 1 2 13 5 10 88

Pos Team GS WN GL VL PT VR TG Pos Team GS WN GL VL PT VR TG

1 Nw Lekkerland JO19-1 7 7 0 0 21 21 9 1 VVGZ JO17-3 7 6 0 1 18 19 11

2 Rijsoord JO19-1 7 5 0 2 15 26 11 2 Drechtstreek JO17-3 7 4 2 1 14 9 5

3 Almkerk JO19-1 7 4 1 2 13 18 10 3 SVW JO17-1 6 4 1 1 13 17 10

4 RCD JO19-1 7 4 0 3 12 11 12 4 VV Papendrecht JO17-3 7 4 1 2 13 12 9

5 Streefkerk JO19-1 6 3 0 3 9 13 8 5 SV Meerkerk JO17-1 6 4 0 2 12 19 12

6 SC Emma JO19-1 6 3 0 3 9 16 13 6 SVS'65 JO17-1 7 4 0 3 12 17 18

7 Lekvogels JO19-1 7 3 0 4 9 21 26 7 GSC/ODS JO17-2 7 3 1 3 10 20 11

8 SV Meerkerk JO19-1 6 2 1 3 7 9 18 8 IFC JO17-2 6 2 0 4 6 18 22

9 Ameide JO19-1 6 2 1 3 7 6 15 9 VVGZ JO17-2 7 2 0 5 6 18 23

10 HSSC'61 JO19-1 7 2 1 4 7 13 15 10 Almkerk JO17-1 7 1 1 5 4 9 18

11 De Alblas JO19-1 4 1 0 3 3 5 8 11 Dubbeldam JO17-4 5 1 0 4 3 2 10

12 Altena JO19-1 6 0 0 6 0 10 24 12 FC Dordrecht Amateurs JO1 6 1 0 5 3 10 21

Pos Team GS WN GL VL PT VR TG Pos Team GS WN GL VL PT VR TG

1 Sleeuwijk MO17-1 7 6 0 1 18 29 6 1 VVGZ JO15-2 6 5 1 0 16 15 4

2 RFC MO17-1 5 5 0 0 15 23 8 2 Oosterhout JO15-1 7 5 0 2 15 20 14

3 TSC MO17-1 5 4 1 0 13 25 5 3 Lekvogels JO15-1 7 4 2 1 14 23 11

4 SC 't Zand MO17-2 6 4 0 2 12 22 10 4 Groote Lindt JO15-1 7 3 4 0 13 17 11

5 ST Almkerk/Altena MO17-1 6 4 0 2 12 23 12 5 Nieuw Lekkerland JO15-1 8 4 0 4 12 23 14

6 Kozakken Boys MO17-1 5 3 0 2 9 20 9 6 Irene'58 JO15-1 6 3 2 1 11 14 8

7 SCO MO17-1 6 3 0 3 9 22 20 7 De Zwerver JO15-1 6 2 2 2 8 12 14

8 Woudrichem MO17-1 7 2 1 4 7 9 14 8 Baronie JO15-6 7 2 1 4 7 17 15

9 Be Ready MO17-1 6 2 0 4 6 8 10 9 Dubbeldam JO15-2 7 1 2 4 5 12 20

10 Raamsdonk MO17-1 7 2 0 5 6 16 20 10 ST Almkerk/Altena JO15-1 7 1 2 4 5 9 27

11 SV Capelle MO17-1 7 1 0 6 3 8 51 11 Woudrichem JO15-1 6 1 1 4 4 11 16

12 Oosterhout MO17-1 7 0 0 7 0 8 48 12 RFC JO15-2 8 1 1 6 4 13 32
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Pos Team GS WN GL VL PT VR TG Pos Team GS WN GL VL PT VR TG

1 Hardinxveld JO15-4 7 6 0 1 18 18 10 1 Hardinxveld JO15-4 7 6 0 1 18 18 10

2 SV Noordeloos JO15-1 6 5 1 0 16 23 4 2 SV Noordeloos JO15-1 6 5 1 0 16 23 4

3 VVAC JO15-2 6 5 0 1 15 49 9 3 VVAC JO15-2 6 5 0 1 15 49 9

4 Drechtstreek JO15-3 7 3 2 2 11 15 12 4 Drechtstreek JO15-3 7 3 2 2 11 15 12

5 De Alblas JO15-2 6 2 1 3 7 19 13 5 De Alblas JO15-2 6 2 1 3 7 19 13

6 VV Papendrecht JO15-2 6 2 1 3 7 16 28 6 VV Papendrecht JO15-2 6 2 1 3 7 16 28

7 Unitas JO15-2 6 2 1 3 7 15 29 7 Unitas JO15-2 6 2 1 3 7 15 29

8 GJS JO15-3 7 2 0 5 6 15 24 8 GJS JO15-3 7 2 0 5 6 15 24

9 SteDoCo JO15-1 6 1 2 3 5 10 13 9 SteDoCo JO15-1 6 1 2 3 5 10 13

10 ST Almkerk/Altena JO15-2 6 1 1 4 4 10 20 10 ST Almkerk/Altena JO15-2 6 1 1 4 4 10 20

11 Sliedrecht JO15-4 7 1 1 5 4 13 41 11 Sliedrecht JO15-4 7 1 1 5 4 13 41

Pos Team GS WN GL VL PT VR TG Pos Team GS WN GL VL PT VR TG

1 Waspik MO15-1 7 6 0 1 18 30 7 1 Boeimeer JO13-2 7 5 1 1 16 25 9

2 SC 't Zand MO15-1 6 5 0 1 15 19 5 2 Terheijden JO13-1 6 5 0 1 15 24 7

3 Uno Animo MO15-1 8 5 0 3 15 17 13 3 Beek Vooruit JO13-2 7 5 0 2 15 21 14

4 SCO MO15-1 8 4 2 2 14 25 12 4 ST Altena/Almkerk JO13-1 5 3 1 1 10 11 6

5 DIA MO15-1 7 4 1 2 13 18 9 5 Waspik JO13-1 6 3 1 2 10 14 11

6 GRC-14 MO15-1 6 4 0 2 12 26 11 6 Kozakken Boys JO13-2 5 3 0 2 9 19 6

7 ST Almkerk/Altena MO15-1 6 4 0 2 12 11 6 7 RFC JO13-2 7 2 1 4 7 8 30

8 WSC MO15-2 6 2 0 4 6 10 19 8 JEKA JO13-4 6 2 0 4 6 15 15

9 RFC MO15-1 7 1 1 5 4 7 17 9 Unitas'30 JO13-3 7 1 2 4 5 7 13

10 NEO'25 MO15-1 6 1 0 5 3 9 15 10 Madese Boys JO13-2 6 1 0 5 3 9 21

11 SVSSS MO15-1 6 1 0 5 3 6 16 11 Be Ready JO13-1 6 1 0 5 3 10 31

12 SSC'55 MO15-1 5 0 0 5 0 0 48

Pos Team GS WN GL VL PT VR TG Pos Team GS WN GL VL PT VR TG

1 SVW JO12-2 7 7 0 0 21 42 9 1 Olympia'60 JO11-1 7 5 0 2 15 25 16

2 ASWH JO12-5 7 6 0 1 18 33 13 2 Baardwijk JO11-1 7 4 2 1 14 19 12

3 Unitas JO12-2 7 5 0 2 15 49 16 3 Dongen JO11-2 7 4 1 2 13 23 13

4 Kozakken Boys JO12-1 7 4 0 3 12 23 29 4 SV Capelle JO11-1 7 4 0 3 12 25 25

5 Woudrichem JO12-2 7 3 1 3 10 26 23 5 SC 't Zand JO11-3 7 3 2 2 11 15 19

6 Almkerk JO12-1G 6 3 0 3 9 20 17 6 Almkerk JO11-1 5 3 1 1 10 22 9

7 GJS JO12-3 6 3 0 3 9 17 19 7 Woudrichem JO11-1G 7 3 1 3 10 23 24

8 Hardinxveld JO12-2 6 2 1 3 7 20 31 8 RFC JO11-2 6 2 1 3 7 15 16

9 Oranje Wit JO12-4 7 2 1 4 7 19 37 9 SCO JO11-1 7 2 1 4 7 24 34

10 De Alblas JO12-4 6 2 0 4 6 15 31 10 Oosterhout JO11-1 7 1 3 3 6 16 18

11 Heerjansdam JO12-2 7 1 1 5 4 19 31 11 WSC JO11-2 6 1 1 4 4 19 25

12 Sparta'30 JO12-1 7 0 0 7 0 9 36 12 Be Ready JO11-2 7 1 1 5 4 12 27
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Pos Team GS WN GL VL PT VR TG Pos Team GS WN GL VL PT VR TG

1 Unitas JO11-2 6 6 0 0 18 42 17 1 Dubbeldam MO11-1 5 5 0 0 15 28 5

2 VVAC JO11-2 7 5 2 0 17 41 10 2 VVR MO11-1 5 4 0 1 12 38 12

3 VVAC JO11-3 6 3 1 2 10 17 16 3 Rijsoord MO11-1 5 4 0 1 12 24 14

4 Oranje Wit JO11-4 6 2 3 1 9 20 12 4 ST Altena/Almkerk MO11-1 6 4 0 2 12 16 11

5 Hardinxveld JO11-2 5 1 3 1 6 18 18 5 DIA MO11-1 6 3 0 3 9 24 22

6 Almkerk JO11-2 6 1 3 2 6 7 23 6 IFC MO11-1 6 2 2 2 8 17 22

7 Groot-Ammers JO11-2 6 1 2 3 5 16 16 7 Heukelum MO11-1 5 2 0 3 6 12 12

8 Drechtstreek JO11-5 6 1 2 3 5 18 29 8 FC Tilburg MO11-1 6 2 0 4 6 14 22

9 Sleeuwijk JO11-2 5 1 0 4 3 17 30 9 Uno Animo MO11-1 5 1 2 2 5 10 12

10 SVW JO11-3 5 0 0 5 0 12 37 10 Be Ready MO11-1 5 0 2 3 2 5 29

11 WSC MO11-1 6 0 0 6 0 14 41
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Vrouwen 1 
Het is weer zover! Een kijkje in het leven van de dames van Vrouwen 1 Almkerk. 

De voorgaande keren hebben we ze leren kennen op het veld en in de kantine en vandaag is daar 
een mooie combinatie van gemaakt. 

Het is enorm spannend in de competitie bij de vrouwen, die nog steeds volop meedraaien voor het 
kampioenschap! Er staan namelijk 5 teams bovenaan, die allemaal nog kans maken op het 
kampioenschap. 

Niet alleen op het veld is het dus erg spannend en is de strijd voelbaar, ook in de kantine is er weer 
een gevecht geweest om dé beste playback act neer te zetten van Vv Almkerk. 

Na een zeer uitgebreide en langdurige voorbereiding, stond er een fantastische act op het podium. Ik 
neem u graag mee naar de hoogtepunten van deze show. 
Terwijl het publiek wacht, wordt er een bijna levensgrote roze houten auto op het podium gezet, die 
door onze rots in de branding en grensrechter, Jack is gemaakt. De act begint daarna met 4 ster 
speelsters van het veld. 
Een heerlijk moment was het opkomen van het duo Bert en Ernie, oftewel het derde-helft-duo Lisa 
en Suus. Niet alleen op het podium een gouden duo, maar ook op het veld weten zij elkaar goed te 
vinden. 

Een moment later staat er een volgende act te shinen op het podium, bijna letterlijk, nadat Leonie en 
Hannah eerst de auto hebben schoongewassen, stappen later Dick en Jack het podium op om dé 
meisjes zelf schoon te wassen. Jack heel bescheiden in zijn zomeroutfit en Dick even bescheiden in 
alleen zijn zwembroek. De meiden, die we achterin op het veld iedere wedstrijd weer keihard nodig 
hebben, staan ook te schitteren in een nogal zomerse outfit...tsja daar had u bij moeten zijn! 
Ook worden we verrast door verschillende rock nummers die voornamelijk door het oude 
vertrouwde spitsenduo Evie en Fleur worden vertolkt. Deze dames hebben we hard nodig in onze 
strijd voor het kampioenschap, omdat zij het meest in de positie zijn om voor ons te scoren! Scoren 
deden ze in ieder geval zéker bij de playbackshow met hun act! 

De ‘shut up and drive’ act werd vertolkt door de vriendinnen Silke en Leanne. Op het veld spelen zij 
niet altijd samen, omdat Silke achterin is te vinden en Leanne vaak gevaarlijk voor het doel van de 
tegenstander! Daarentegen zijn ze na de wedstrijd wél vaak samen te vinden. 
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Passend bij het auto thema komen de dames ook met het nummer GASS. De vrolijke en altijd ‘in-
voor-een-feestje’ meiden Annette en Inge gaan los op dit nummer en losgaan, dat is wel aan hen 
toevertrouwd. Beide meiden bikkelen achterin mee op het veld om de bal uit ons doel te houden! 
Door al het rij geweld op het podium is er een ongeluk ontstaan en wie kunnen dit beter voordoen, 
dan onze (oud)geblesseerde speelsters, namelijk Janneke en Jessica. Gelukkig is Jessica nog steeds 
herstellende, maar wel weer inzetbaar in het veld. Janneke moet het helaas doen met een nog langer 
herstelperiode. Ontzettend jammer, want wat is het een genot om naar deze speelster te kijken. Niet 
alleen op het veld dus toppers, maar ook op het podium áánwezig! 
Mooie anekdote is nog het moment dat Lisa van achter de auto de rookmachine probeert te 
beheren. Nadat vanachter de coulissen is geroepen dat de rookmachine wel even uit kan, steekt Lisa 
haar duim op en gaat volledig uit de maat beukend de rookmachine aanzetten. Top Lies! 
 
Na het ongeluk moet de monteur komen, de redder in nood, en wie kan dat beter zijn dan onze 
keepster Dyonne. Die ons al meerdere malen in onze strijd gered heeft van de ondergang. Met 
toepasselijk een ruitenwisser in haar hand veegt ze ook het podium eben schoon, net zoals ze in het 
doel doet! 
 
Daarna moet deze schade natuurlijk betaald worden en dat gaat Hans doen. Wie Hans is, weet 
niemand, maar hij gaat betalen dat is zeker! Volledig bepakt met kilo’s geld betreden Aline, Sabine en 
Charelle het podium. Sabine pakt in deze de solo, want een beetje met de heupen swingen is iets wat 
zij wél kan. Voor Aline en Charelle is dat allemaal geen probleem, die doen volledig mee. Net als op 
het veld zijn dat meiden die overal wel kunnen spelen. Zulke speelsters zijn ideaal om in het team te 
hebben, zij lossen het wel op! 
Een andere alleskunner is mama Nienke. Die we verschillende keren op het podium zien verschijnen 
en steeds volledig in haar rol kruipt. Net als op het veld waar we haar eigenlijk ook overal voorbij zien 
komen. Iemand die je niet wil missen in het elftal, omdat je op Nienke kan bouwen! 
 
Gedurende het liedje zit de wegenwacht op het randje van het podium, af te wachten tot de boel 
echt escaleert. Wie kan dat beter na doen dan onze laatste vrouw Danielle. Iemand die wanneer het 
op het laatste moment echt nodig is, ingrijpt, en hoe! Met vrouw en al, als het moet zorgt ze ervoor 
dat de bal niet in ons doel terecht komt en daar zijn we maar wat blij mee! 
Wie helaas ontbreekt in deze act is onze eigen trainer. Die had al een andere afspraak staan. Wij 
kunnen alleen maar zeggen dat we ons nog meer verheugen op het optreden van volgend jaar, die 
natuurlijk voor Rick dan dubbel wordt ingehaald. 
 
Bedankt voor het kijken en we zien u weer graag langs de lijn om onze toppers, zangtalenten, 
dancing queens, actrices, rappers, maar bovenal fanatieke voetbalsters te aanschouwen! 
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Column Jan Dirk van der Zee        
 Voetbal aantrekkelijker voor individuele spelers 

Is het nog wel van deze tijd om met z’n allen achter een bal aan te hollen? Dat is een vraag die mij 
met enige regelmaat wordt gesteld. Zo stuurde een goede relatie een e-mail met een quote van het 
platform 'Omdenken'. Hij wilde het me niet onthouden: Boris (4) wil op voetbal maar het is toch niet 
helemaal wat hij ervan verwacht: "Eén bal is veel te weinig voor zoveel mensen." 
 
Voetbal in verenigingsverband 
Zonder dat ik mij wil vergalopperen aan filosofische vergezichten, waarmee ik stilsta bij de 
samenleving die door het vervagen van geloof en instituten steeds meer is gericht op de ontplooiing 
van het individu, zijn er ontwikkelingen binnen en buiten het voetbal, die aantonen dat het op z’n 
minst verstandig is om van gedachten te wisselen over de wijze waarop we hiermee om kunnen 
gaan. Voetbal in verenigingsverband neemt namelijk af en ieder seizoen wordt dat meer zichtbaar. 
Zo geven ouders van jonge kinderen regelmatig de voorkeur aan hockey boven voetbal (vanwege de 
sfeer), stoppen pubers omdat ze vinden dat een wedstrijd een hinderlijke onderbreking is van hun 
weekend (uitgaan en bijbaan) en haken honderden 17- en 18-jarige spelers af bij het idee dat ze 
straks bij de volwassen mannen moeten voetballen. Pubers krijgen steeds meer andere interesses 
dan voetbal. 
 
Fitnessbranche profiteert 
Voorlopig is het de fitnessbranche, meer nog dan individueel wielrennen of hardlopen, die het meest 
van al deze ontwikkelingen profiteert met een omzetgroei van 6 procent in 2017 en maar liefst 2,3 
miljoen ingeschreven leden. Tien procent meer dan in 2015. Ondertussen rukt de fitnessrage verder 
op dankzij de sociale druk om er goed uit te zien. Grote ketens spelen daar handig op in met flexibele 
abonnementen, integratie van wellness, outdoor fitness, mud runs en trainingen zonder apparatuur.  
Maar ook in het voetbal zien we genoeg plussen. Denk bijvoorbeeld aan de onverminderde groei van 
het vrouwenvoetbal en de opmars van de alternatieve voetbalvormen, zoals Walking Football en 7 
tegen 7. Over laatstgenoemde schreef Volkskrantcolumnist Frank Heinen een mooi monument: de 
halveveldjescompetitie. In DWDD voegde Özcan Akyol daar aan toe:  "Het is niet fraai wat erop al die 
velden gebeurt, maar mooi is het wel: die tienduizenden voetballers die in een verrukkelijke illusie 
het veld op strompelen." 
 
Verdere vernieuwingen 
In de komende maanden gaat de KNVB naar 39 voetbalverenigingen om te praten over verdere 
vernieuwingen in met name de B-categorie, 80 procent van het amateurvoetbal. Doel? Het spel nog 
aantrekkelijker maken voor de individuele speler. Zo vragen we onder meer ideeën om het 
spelplezier bij de jeugd te vergroten, de overgang naar de senioren soepeler te laten verlopen en 
zoveel mogelijk competities te organiseren met teams van gelijke sterkte. Generaties voetballers 
spelen immers nog op een te laag of een te hoog niveau. Zelf ben ik een groot voorstander van een 
verdere introductie van 7 tegen 7-voetbal op een half veldje. Een vorm die aantrekkelijk is voor veel 
leeftijdscategorieën, omdat het spel snel op en neer gaat en je nooit het gevoel krijgt dat je anderhalf 
uur achter een bal aan hoeft te rennen.    
Voetbal is omdenken. 
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De sponsorcommissie 
Het seizoen 2018/2019 zit er bijna weer op. Alle initiatieven zijn al in eerdere berichten genoemd en 
op dit moment zijn er nieuwe ideeën in de maak. Onze groep sponsoren is door het geringe aantal 
bedrijven in ons dorp niet zo heel groot, dus moeten wij creatief zijn met onze ideeën. Op dit 
moment onderzoeken wij de mogelijkheid om de ballenvangers te voorzien van bedrukte netten met 
een sfeer/sponsorplaatje, zijn er ideeën om voetbalwedstrijden te organiseren tussen spelers en 
supporters en zo nog een aantal creatieve gedachten. 

Onze commissie is uitgebreid met de komst van Dave van der Westen. De inzet van Dave is zeer 
welkom en wij wensen hem veel succes met de uitvoering van zijn taak. Dave zal zich gaan inzetten 
voor de reclameborden en balsponsoren. Daarnaast zijn er natuurlijk genoeg andere zaken die we 
samen gaan oppakken.  

De automatisering van ons systeem loopt wat vertraging op. De club heeft een totaalpakket 
aangeschaft voor de registratie van alle sponsorgegevens. Op dit moment wordt er onderzocht hoe 
een en ander werkt om tot een goed werkbaar systeem te komen, waarbij wij straks eenvoudig en 
gemakkelijk informatie en documenten kunnen versturen, uiteraard binnen de geldende privacy-
wetgeving. 

Een aantal keren hebben wij al de “SponsorKliks” onder de aandacht gebracht. Dit werkt toch nog 
niet binnen de club, terwijl het zo eenvoudig is. Open de website van onze club en op de startpagina 
staat heel duidelijk het logo van SponsorKliks. Als je dit opent krijg je een goed overzicht van 
bedrijven die onze club steunen als je via SponsorKliks bestelt. Door op dit logo te klikken verschijnt 
een overzicht van tientallen webwinkels, waaronder Bol.com, Coolblue, Mediamarkt, Blokker, 
Zalando, Wehkamp en Thuisbezorgd. En het zijn er nog veel meer! Het levert de club een kleine 
bijdrage op (die kan je ook vinden op de opstartpagina)en kost jou verder geen cent. Het is heel 
eenvoudig en levert bij vele bescheiden bedragen een aardig sponsorbedrag op. Wij vragen hiervoor 
dus nogmaals nadrukkelijk de aandacht van onze leden. 

Arie Schaap, 
Voorzitter sponsorcommissie. 
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Oefenprogramma- en bekerprogramma seizoen 2019-2020 
Activiteiten, wedstrijden en toernooien zover bekend vanaf heden. 
21-06-2019   Waterbouwcup toernooi  bij VV Almkerk  Vr. 
 
06-07-2019 13.00   Almkerk  - Mixtoernooi   Za. 
 
20-08-2019   Almkerk 1  - Voorronde Altena cup  Di. 
24-08-2019   Almkerk 1  - Altena cup   Za. 
24-08-2019 14.30  ASH 1   - Almkerk 2   Za. 
27-08-2019 20.00  Altena 1  - Almkerk 1   Di. 
27-08-2019 20.00  Almkerk 2  - Wilhelmina’26  2   Di. 
 
31-08-2019 14.30  Almkerk 1  - 1e bekerwedstrijd  Za. 
31-08-2019 14.30  Almkerk 2  - 1e bekerwedstrijd  Za. 
31-08-2019   Senioren B cat.  - 1e bekerwedstrijd  Za. 
31-08-2019   Jeugd teams  - 1e bekerwedstrijd  Za. 
 
03-09-2019 20.00  Almkerk 1  - Dongen 1   Di. 
 
03-09-2019 20.00  4e kl. 1e elftal  - Almkerk 2   Di. 
 
07-09-2019 14.30  Almkerk 1  - 2e bekerwedstrijd  Za. 
07-09-2019 14.30  Almkerk 2  - 2e bekerwedstrijd  Za. 
07-09-2019   Senioren B cat.  - 2e bekerwedstrijd  Za. 
07-09-2019   Jeugd teams  - 2e bekerwedstrijd  Za. 
 
10-09-2019 20.00  DHSC 1   - Almkerk 1   Di. 
10-09-2019 20.00  Almkerk 2  - Well 1    Di. 
 
14-09-2019 14.30  Almkerk 1  - 3e bekerwedstrijd  Za. 
14-09-2019 14.30  Almkerk 2  - 3e bekerwedstrijd  Za. 
14-09-2019   Senioren B cat.  - 3e bekerwedstrijd  Za. 
14-09-2019   Jeugd teams  - 3e bekerwedstrijd  Za. 
 
21-09-2019 14.30  Almkerk 1  - Aanvang competitie  Za. 
21-09-2019 14.30  Almkerk 2  - Aanvang competitie  Za. 
21-09-2019   Senioren B cat.  - Aanvang competitie  Za. 
21-09-2019   Jeugd teams  - Aanvang competitie  Za. 
 
Graag door de leiders senioren cat. B aan te geven wie er aan de bekerrondes willen deelnemen.  
Mochten er nog vriendschappelijke wedstrijden voor de voorbereiding gewenst zijn dan dit graag 
aangeven aan het wedstrijd secretariaat: 
 Voor jeugd en pupillen aan Frederike van der Schaaf. 
 Voor senioren aan Arie Verwoerdt.  
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Hé,
'van-een-eigen-
stekkie-dromer'!

Ontdek ze op Rabobank.nl/10pluspunten

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

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

9 pluspunten. Dus waar wacht je nog op?

Ook voor jou is er een hypotheek met wel 10 pluspunten
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