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In memoriam Niek Swart 
Een in alle opzichten “groot” man. 
Ontegenzeggelijk waar. Je keek hem nooit over de kop. Niet als voetballer in het veld, niet als 
muzikant, niet als supporter langs de lijn, niet als grasmaaier en niet als klaverjasser in het clubhuis. 
Groot van postuur, groot als mens. 20 juli 2019 overleed Niek Swart, 80 jaar oud. 

“Een in alle opzichten “groot” man.” 

Nee, de laatste jaren waren zeker niet de makkelijkste. Niek zelf bleef niet verschoond van 
lichamelijke ongemakken. Een knie operatie maakte hem lange tijd immobiel. In 2013 overleed, na 
een slopende ziekte, zijn vrouw. En hoe wrang kan het zijn, diezelfde ziekte zorgde ook voor de 
aftakeling van Niek. 

Precies kan ik het niet terug halen. Maar als we naar de oude foto’s kijken zou het zomaar 
eens zo’n 65  jaar kunnen zijn dat hij de blauw-witte kleuren heeft gedragen.  Niek, geboren en 
getogen op de Klootwijkhoeve  (langs de Woudrichemse weg / hoek Uppelsenhoek) heeft 
ongetwijfeld op het veld aan de Uppelsendijk z’n eerste voetbalminuten  gemaakt. Kwam in het 
eerste elftal terecht en vormde daar, met gerenommeerde oud krijgers als Lens van Wijk, Celis 
Dekker, Jo Kant en Adriaan van de Oven, een betonnen achterhoede. Tot lang aan de Voorstraat 
heeft Niek de blauw-witte kleuren verdedigd. Daar leerde ik Niek ook van een andere kant kennen. 
Sociaal bewogen. We organiseerden een tournooi  voor lagere elftallen. Een bloedfanatiek Almkerk 
voelde zich op de één of andere manier benadeeld. Drie man sterk stormden ze de bestuurskamer in. 
Het huilen stond me nader dan het lachen. Buiten werd dat opgemerkt door Niek. Een paar 
opmerkingen waren voldoende om de rust terug te krijgen. Er werden excuses gemaakt, en een blad 
bier voor de organisatie… Zaak afgedaan. 
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Na z’n actieve periode kwam Niek bij de vv Almkerk in het vrijwilligerswerk terecht. Meest in het 
ooglopend zijn de kilometers die hij op de grasmaaier heeft afgelegd. Grasmaaien – koffie drinken – 
weer maaien of een ander klusje- kaartje leggen-biertje/borreltje erbij – praatje over de wedstrijd of 
over wat anders. Zo ging dat. Jaar in, jaar uit. De gevatte humor van Jo Kant en de droge humor van 
Niek zorgden voor ongekende gezelligheid. Soms zat dat “praatje over wat anders” hem wel eens 
dwars. Het was dan allemaal niet zo positief richting club, een beetje opstandig en katterig. Van dat 

gekonkelefoes wilde Niek niets weten. Niet dat hij dan z’n beklag kwam 
doen in de bestuurskamer. Nee, Niek koos voor even een praatje in z’n 
eigen domein. Langs de lijn. “Van Drunen luster ’s effe… ik wil er niks mee 
te moake hebben,  mar als ik jullie was….” en dan kwam het onderwerp te 
voorschijn, gevolgd  door zijn mening en een advies. “Kek mar wa d’r mee 
doet”. Ja, langs de lijn. Kijken naar het spelletje. Daar ging het om. Het 
liefst naar Almkerk 1 en 2. Daar moest alles voor wijken. Het thuisfront 
moest met heel goede argumenten komen om Niek op zaterdagmiddag 
van het veld weg te houden. Voetbal kijken en “napraote” met 
voetbalvrienden als Jan Verheij. Wat zullen ze hem missen. Het was zijn 
ontspanning, z’n passie, z’n liefde voor de club.  Daar had hij alles voor 
over. En was het niet bij Almkerk dan maakte hij ook nog wel eens een 
uitstapje naar goede buur Altena.  

Zo was ook ons contact  het laatste jaar. Langs de lijn. Beiden mankerend. Hetzij in de rust of na de 
wedstrijd. Altijd even informeren naar elkaars welstand. Wat kon hij dan rustig en kalm, maar vooral 
ook realistisch, over zijn eigen ziekte praten. Hij wilde geen toestanden zoals destijds bij zijn vrouw. 
Op de laatste competitie-zaterdag, de wedstrijd Almkerk tegen Oranje-Wit, spraken we nog even met 
elkaar. Eerst natuurlijk over het resultaat. De gewonnen wedstrijd. “Al met al hebben ze het dit 
seizoen toch nog goed gedaan” zei Niek.  Niek ging dit keer niet naar de kantine maar rechtstreeks 
naar huis. Ik ook.  “Hoe is het met jou en de vrouw…” vroeg hij. Om op mijn wedervraag te reageren 
met: “Ik ga nu wel heel snel achteruit. Krijg steeds minder lucht. Denk niet dat ik de nieuwe 
competitie nog mee maak. Maar we zien het wel”.  En dat alles zei hij volkomen rustig, alsof het de 
gewoonste zaak van de wereld was. Ik kon niet anders zeggen dan  “sterkte man”. In gepeins liep ik 
naar de parkeerplaats.  Hoe kan iemand zo rustig en kalm zijn? Tijdens de mooie afscheidsdienst, 
kreeg ik het antwoord met het laatst gezongen lied, ondersteund met indrukwekkend 
trompetgeschal. 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 
Jou nabij op al je wegen 
Met zijn raad en troost en zegen 
Ga met God en hij zal met je zijn. 

Ja, dat was het. Wat een troost en inspiratiebron voor de kinderen en kleinkinderen! 
Niek, je blijft een groot man. 

Namens leden en bestuursleden van de v.v. Almkerk, 

Gerrit van Drunen 
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Informatie vereniging 
Samenstelling Bestuur 
Voorzitter Ron van het Hof 
Ere voorzitter Gerrit van Drunen 
Voorzitter bijz. diensten Gerbe Manschot 
Secretaris Algemeen Annemarie Lokker secretaris@vvalmkerk.nl 
Penningmeester Nico Kostense 
Voetbalzaken Anton van der 

Meijden/Arjan Dol 
Algemene zaken Arjan Kant 

Arie Verwoerdt verwoerdt.arie@gmail.com 06-12095101 
Gebouwen/terreinen Bart Monster 
Commissies 
PR , communicatie & act. Hannie Vink 0183-405775 06-16445441 
Wedstrijdsecretariaat Arie Verwoerdt verwoerdt.arie@gmail.com 06-12095101 
Wedstrijdsecr. jeugd Frederike van der 

Schaaf 
wedstrijdsecretaris.jeugd@
vvalmkerk.nl 

Gebouwen Kees Verwoerdt 0183-402835 06-22687759 
Terreinen Reen Boevé 
Materialen Bert Keller 0183-403250 06-14508975 
Sponsorcommissie Arie Schaap 

Jolanda Schaap 
Gert Ambachtsheer 

Kantine comm.voorzitter 
Penningmeester: 

Ans Groenenberg 
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 Erwin Wannet   
TC Algemeen vacant   
  

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

 secretaris@vvalmkerk.nl  
 

Westrijdsecr. 
Senioren 

Prov. Weg Zuid 46 4286 LM Almkerk 
verwoerdt.arie@gmail.com 

0183-402535 
06-12095101 

Wedstrijdsecr. Jeugd Frederike van der Schaaf 
 

wedstrijdsecretaris.jeugd 
@vvalmkerk.nl 

 

Hoofd jeugdopleiding Thomas Blankers   
Coördinator JO07-
JO13 

René van Haaften vanhaaften1135@casema.nl 06-20735422 

Coördinator JO15-
JO17 

Arjan Kant petro005@planet.nl 06-23794822   

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

Esther Eckhart eckhardt1968@gmail.com 06-46593297 

Stagebegeleider Hans Kant jj.kant@planet.nl 06-13571435 
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 via e-mail hieronder 
Redacteuren Arie Verwoerdt verwoerdt.arie@gmail.com 0183-402535 
 Amber Geerts ambergeerts@hotmail.com 06-23049055 
  Nico Vink   
 
Supporters vereniging 
Rek. nr supp ver. Rabobank Almkerk NL20RABO0301564159  
Voorzitter Henk Romijn  06-12496594 
 Jolanda Vink  06-36031345 
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Begeleiding diverse elftallen V.V. Almkerk 
Team Trainer(s) Telefoon Leider(s) Telefoon 
1e Ad van Seeters Dave van der Westen 06-31645046 

Ass. Frank Jongbloets  Gerrit Kant 
Keepers trainer 
 Stefan Wildhagen 

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 Jack van de Stelt 
JO19-1 Huib Apituley Vacant 

 
 

Judith Leemans (admin.) 06-43021818 
ST JO17-1 Andre Bek Kees van Veen 
Bij Altena 

 
Marco van Tuil 

ST JO17-2 Spelers Altena 1 Vacant 
 Bij Altena 

    ST MO17-1 Hans Kant (waarn.) 06-13571453 Maarten Veth 06-23555069 
Bij Almkerk Peter van Dalen(waarn) 06-39025211  

Trainer vacant 
ST JO15-1 Jan Willem van Gils Jacco van Vuuren 
Bij Almkerk vacant 
 ST JO15-2 Jurek Eijkhout Henk Jan van Kleij 06-27212742 
Bij Almkerk Hans Kant (mentor) 
ST MO15-1 Nick Kant 06-22553871 Elbert van Bijnen 06-12315673 
Bij Almkerk Ramon van Dalen 06-40179676 
Keeperstrainer Twan van der Stelt 06-37343589 

Toon van Drunen 
ST JO13-1 René van Haaften Mandy van Oord 
Bij Altena Teunis Pruijsen 
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ST JO13-2 Teus van Garderen Vacant 
Bij Altena Mark van de V…… 
ST JO13-3 Spelers Altena 2 André Sterrenburg 
Bij Altena Jesper Heiblom 

Jan Verhagen 
ST MO13-1 Jochem Snaauw 06-52694609 Arco Versteeg 06-41496439 
Bij Altena Martijn van der Wiel 06-28547910  

Amy de Graaf 06-57422661 
JO11-1 Casper Nieuwenhuizen Charlotte Tanis 

Peter Herwig 
JO11-2 Luuk Demmer José Noorloos 

Tycho Dominicus 

JO9-1 Bram Koolstra 06-24527836 Bram Koolstra 06-24527836 

Marcel van de Geld 06-30564459 
JO9-2 Corné van Drunen Charles Geerts 

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

Erwin Wannet 06-51549759 

Staat er een ST voor het team dan is dit een Samenstelling Team Almkerk / Altena of Altena 
/Almkerk. Daaronder staat bij welke vereniging het team traint en speelt. 
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Van de redactie 
Dit is de gebruikelijke vakantie uitgave. Normaal ligt 
deze op de mat voor iedereen met vakantie gaat. We 
zijn nu een week of 3 later en dat heeft nadelen maar 
vooral ook voordelen. We hebben lange tijd moeten 
wachten om via de leiders en trainers een goedkeur 
te krijgen voor het plaatsen van de namen van de 
spelers en speelsters bij hun nieuwe team. Dit heeft 
te maken met de nieuwe privacy wetgeving.  

We geven in deze vakantie uitgave normaal gesproken de eindstanden van de afgelopen competitie. 
Die waren jammer genoeg al uit sportlink verwijderd dus die kunnen we niet meer geven. Een 
voordeel dat we wat later zijn is dat we nu van alle teams de competitie indelingen kunnen plaatsen, 
het programma van de Altena cup en ook het complete beker programma van alle teams. We 
brengen ook deze maal een clubblad met veel nuttige informatie zoals o.a. het vuurwerk beleid, 
nieuwe spelregels en een stukje over de privacy wetgeving. Al met al een hoop werk maar Amber en 
ik worden vanaf deze editie versterkt met een nieuw redactie lid n.l. Nico Vink en daar zijn we erg blij 
mee.  

Deze uitgave begint helaas ook weer met een in memoriam van Niek Swart. Verder zullen we de 
informatie pagina’s zoveel als mogelijk up to date maken. Nog niet alle jeugd en pupillen leiders zijn 
op dit moment bekend maar die vullen we dan aan in het oktober nummer. 

Kopie voor het oktober nummer graag inleveren per mail. Mijn e-mail adres is gewijzigd i.v.m. het 
glasvezel project buitengebieden. Zie bij informatie vereniging onder Clubblad “Noar Vurre”. Kopie 
opsturen voor zaterdag 13 oktober. 

Adressen en e-mail adressen 
We merken nog steeds dat er mensen verhuizen en hun nieuwe adres niet doorgeven. Clubbladen 
worden soms wel een jaar lang op het oude adres bezorgd. Ook de e-mail adressen zijn belangrijk om 
die up to date te houden. Als er belangrijke mededelingen uit de vereniging gemeld moeten worden 
kan dat wat Adriaan altijd al deed met een noreply mail vanuit sportlink. Dat wordt dan gedaan met 
een BCC zodat niemand ongewild e-mail adressen van anderen te zien krijgt. Het is daarom belangrijk 
dat je een juist e-mail adres hebt. Ook als je een goed werkende app van “voetbal.nl” wilt hebben, 
die raden wij echt aan want daar is veel informatie uit te halen, dan moet je juiste e-mail adres in 
sportlink staan anders werkt deze niet. Op onze site komt een handleiding te staan hoe je deze kunt 
downloaden. Dus zorg dat we juiste woon- en e-mail adressen krijgen. 

De redactie 
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Van de Vurrezitter 
Beste leden, spelers, vrijwilligers, enthousiastelingen, supporters, sponsors, fans en vrienden van V.V. 
Almkerk, 

Laat ik beginnen met U te bedanken! Bedanken omdat U samen met ons als een leuke groep mensen 
onze vereniging VV Almkerk vormt. Allemaal mensen die hopen op een mooi seizoen 2019/2020! 

Er gebeurt heel veel positiefs in onze vereniging! 
De voorbereidingen voor een 75-jarig jubileum zijn opgestart, er zijn veel ambities en ideeën maar de 
invulling zal afgewogen plaatsvinden. We hebben parallel ook zoveel actuele, belangrijke 
investeringen, zodat we met elkaar zullen moeten kiezen wat we dit seizoen belangrijk vinden. Niet 
altijd even makkelijk, maar daar komen we samen wel uit! Tegelijkertijd zijn we begonnen met het 
zeer concreet invullen van onze ambities. We willen als vereniging, sportief gezien, zo hoog mogelijk 
voetballen. Maar we houden rekening met de financiële kaders die we hebben. Naar onze mening 
een gezonde, realistische insteek.  Speerpunt is de komende jaren de jeugd duidelijk en centraler in 
ons VV Almkerk beleid te laten zien, natuurlijk wederom met een belangrijke knipoog naar de 
realiteit. We realiseren ons dat onze bestaande en toekomstige jeugdspelers veel meer alternatieve 
mogelijkheden hebben om te presteren en zich te ontspannen. Dat houden in ons achterhoofd als 
we over voetbal praten. 

Wij hebben een geweldige club met veel trotse leden en trotse sponsoren. Deze leden en sponsoren 
hebben allemaal weer grote netwerken van vrienden en bekenden die wij als VV Almkerk ook graag 
welkom heten! Veel initiatieven en activiteiten van onze vereniging zijn gericht om sportprestaties en 
ontspanning te combineren. We staan tegelijkertijd open voor nieuwe ideeën en formaten om 
prestatie en ontspanning te combineren. Goede voorbeelden zijn het mixtoernooi, de Waterbouw-
cup, het jeugd-camp, de talloze activiteiten/events en feesten. Momenteel onderzoeken we o.a. de 
haalbaarheid en het vormgeven van een regionale voetbalschool. Voorbeelden van prestatie, 
gezonde inspanning voor Almkerkse ambitie en vooral ook samenhorigheid en gezelligheid.  

Deze VV Almkerk realiteit leert ons dat we samen veel energie hebben en we veel energie in onze 
vereniging willen investeren, zoals in de een professionele Jeugd coördinatie en -beleid, top Dames- 
en Heren 1, onze prestatie elftallen, onze belangrijke senioren elftallen maar ook in 
veldenonderhoud, trainingsmiddelen, -materiaal, nieuwe kleding, kantine, keuken en zonne-energie. 
Zonder verleden geen toekomst, dus we proberen met elkaar de vereniging nog actiever te krijgen 
maar ook midden in de samenleving te houden. Dat betekent dat we actief zijn in overleg met de 
Almkerkse verenigingen en organisaties, scholen, de dorpsraad, de gemeente en we onderhouden 
natuurlijk de sportief-vriendschappelijke band met VV Altena.  

Veel dagelijkse dingentjes veranderen door de toenemende mogelijkheden om hierover met elkaar 
van gedachten te wisselen. Onze sponsoren en Vrienden van Almkerk zijn intensief betrokken met 
het uitwerken van onze ambities.  Wij kijken al uit naar deze Fondswerving en het samenbrengen van 
mensen brengt zakelijk voordeel. Maar het brengt ook een maatschappelijk voordeel. Veel leden 
werken bij onze sponsoren of kennen mensen die bij deze sponsoren (samen-)werken. Daarnaast 
geven we aandacht aan ideële doelen zoals KiKa. Dit wordt duidelijk in onze nieuwe Presentatiegids, 
die zeer binnenkort weer uitkomt.  
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Ik gaf in de vorige gids al aan, dat ik verwachtte dat het enthousiasme en de inzet verder versterkt 
zou worden en nieuwe aanvullende initiatieven aan zouden wakkeren. Daar hebben we niets teveel 
gezegd en daar zijn we als vereniging trots op. We gaan ervan uit dat we deze positieve gedachte 
mee kunnen nemen naar het komende seizoen 
 
V.V. Almkerk stelt TEAMBELANG boven individueel belang. Daarbij is het prachtig om te zien hoeveel 
enthousiaste en capabele vrijwilligers actief zijn binnen de vereniging. Ik verwacht dat het nog wel 
wat meer tijd en veel inzet vergt voordat we ons allemaal in het nieuwe systeem van commissies 
“thuis” voelen en alles optimaal werkt. Het belangrijkste daarbij is dat wij, als vereniging met de 
gezonde Almkerkse voetbalambitie en passie, maar ook vooral met ontspanning en gezelligheid, 
samen onze hobby voetbal beleven. 
 
De nieuwe fondswerving van “Vrienden van Almkerk” gaat boven verwachting!. Dit fonds stelt het 
nieuwe bestuur op korte termijn al in staat om met nog meer ambitie de jeugdelftallen op een hoger 
plan te tillen. Een mooi lange termijn initiatief van enkele bekende V.V. Almkerk “privé- en 
ondernemer-fans”. Een goed voorbeeld, wat zeer goed aansluit bij de reeds bestaande succesvolle 
sponsor-, ideële sponsoring en andere ondersteuningsvormen, zoals de ondernemende Business 
Club Almkerk, de club van 100, de supportersvereniging, individuele sponsors en vele andere goede 
bijdragen en voorbeelden. 
 
Op sportief vlak hebben we afgelopen seizoen geweldige mooie resultaten behaald!. Een 
topklassering van het 1e elftal in de 1e klasse, de promotie en het fantastische resultaat van het 2e 
elftal naar Reserve-Hoofdklasse en natuurlijk de indrukwekkende wedstrijden van het 3e  t/m ons 6e 
elftal. Ik ben ook vooral weer trots op onze meiden en onze ambitieuze jeugdelftallen. Geweldige 
prestaties en inzet het afgelopen seizoen en dit smaakt naar meer… En niet weg te denken zijn 
natuurlijk al onze senioren elftallen. Ook deze Almkerkse seniorenteams zijn actieve leden met 
karakter, veel gezelligheid en ambitie. Zoals bekend is de ambitie om toekomstig voetbaltechnisch en 
vanuit een oprechte visie en overtuiging, de jeugd nog centraler te stellen. We zullen hier de 
komende jaren samen, met de leden en de hopelijk vele sponsoren, zeer bewust en duidelijk in 
willen investeren. Momenteel worden al diverse ideeën uitgevoerd en willen we jullie blijven 
uitnodigen samen onze ambities verder vorm te geven. Stap voor stap. Een echte TEAM-ambitie dus.  
 
Voor het komende seizoen hopen wij allemaal op mooie resultaten, mooi voetbalweer, maar vooral 
op veel voetbalplezier voor de spelers en de toeschouwers. Samen met jullie kijk ik uit naar een 
gezellig, sportief ambitieus, succesvol en gezond seizoen! 
 
Een bekende geleerde zei al eens: “ We hebben het nog nooit gedaan, dus we denken dat we het wel 
kunnen”. We hebben ons waarschijnlijk allemaal weer op kunnen laden en gaan het komend seizoen 
vol goede initiatieven en energie op zoek naar de volgende stap. 
 
Namens het bestuur, 
Ron van het Hof 
 
 
PS De eerste die raadt wie die geleerde was krijgt van mij een krat bier :=)  
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Gebouwen en terreinen 
Gebouwen 
De plafonds van de kleedlokalen in het hoofdgebouw zullen tijdens de zomervakantie een 
schilderbeurt krijgen. De plafonds vervangen door een systeemplafonds viel een beetje duur uit, 
vandaar het schilderwerk. Het schilderwerk wordt gedaan door Jacco Pelikaan, waarvoor onze 
hartelijke dank. 

In de keuken van de kantine is ook het nodige gebeurd. Wij hebben nu drie grote frituurpannen en 
wel op gas in plaats van elektra. Met gas blijft het vet beter op temperatuur en het is goedkoper. De 
resultaten tot nu toe zijn goed. Tevens is er een nieuwe afzuiginstallatie geïnstalleerd. De indeling in 
de keuken is wat aangepast en er zijn vernieuwde stroomvoorzieningen aangelegd. Dan is ook een 
turbo wasmachine gekomen, waardoor er sneller gewerkt kan worden. 

Terreinen 
Er is groot onderhoud uitgevoerd op het B, C en D veld en na de vakantie kunnen de velden weer 
bespeeld worden. Het verzoek blijft om na de trainingen de doelen aan de kant te zetten en de 
netten van de vaste doelen op te klappen. Dit scheelt veel werk tijdens het grasmaaien, want een 
maaibeurt voor alle velden vergt ca. 6 uur per keer. 

Tijdens het pupillenkamp is er met een vrachtwagen over het miniveld gereden en dit heeft sporen 
achtergelaten. De terreinploeg is hier helemaal niet over te spreken en door de organisatie van het 
pupillenkamp zal e.e.a. hersteld gaan worden. Voor alle duidelijkheid “Het is niet toegestaan met 
voertuigen, buiten onze eigen tractoren, op de velden te komen”. Wij besteden zeer veel tijd en 
aandacht om de velden in goede conditie te houden en dat willen we graag zo houden. 

Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen met het besproeien van de velden. Meld 
je aan via het secretariaat, want vele handen maken licht werk. 
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Regionale bijeenkomsten B-categorie senioren 
Beste secretarissen en deelnemers, 
Tijdens ruim dertig regionale bijeenkomsten is met een groot aantal vertegenwoordigers van 
verenigingen gesproken over de competities in de B-categorie senioren. We willen iedereen 
bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan het proces om met elkaar te komen tot meer 
competitie-aanbod op maat, met als doel het voetbalplezier voor de leden en vrijwilligers te 
behouden. 

Bekercompetitie  
Uit de bijeenkomsten komt naar voren dat de spelers en verenigingen de beker veel minder 
belangrijk vinden dan de reguliere competitie. Ze staan dan ook open voor een andere opzet van de 
bekercompetitie. De wens is er om de start van de bekercompetitie, die nu bestaat uit het spelen van 
drie poulewedstrijden, anders in te vullen. Een idee is om de eerste ronde van de beker volgens het 
knock-outsysteem te gaan spelen. Eén van voordelen hiervan is dat eerder gestart kan worden met 
de reguliere competitie. 

Speeldagenkalender  
In veel bijeenkomsten kwam terug dat verenigingen en spelers eerder willen starten met de reguliere 
competitie. Een andere opzet van de bekercompetitie zou mogelijkheden bieden om hier invulling 
aan te geven. Een ander voordeel van een eerdere start van de reguliere competitie is dat er meer 
ruimte ontstaat in de kalender en hierdoor minder tijdens vakanties en ook minder midweeks 
gespeeld hoeft te worden.  
De wensen ten aanzien van de winterstop verschillen per district. In de districten Noord, Oost en Zuid 
II zijn de verenigingen graag een lange periode vrij (half december – 1 maart), terwijl in de districten 
West I, West II en Zuid I de voorkeur uitgaat naar een veel kortere winterstop, waarna men in januari 
alweer het veld op kan. 

Verplaatsen van wedstrijden 
De vele verplaatsingen en snipperdagen blijken daarnaast een bron van ergernis te zijn. In de 
bijeenkomsten komt wel naar voren dat de verenigingen de huidige mogelijkheden willen behouden. 
Een idee dat regelmatig naar voren komt, is het stellen van een deadline voor het 
verplaatsen/afzeggen van een wedstrijd. Het opnemen van een snipperdag in de maand maart is ook 
een veel gehoorde wens.   

Alle opmerkingen en suggesties zijn verzameld. We gaan in de komende periode kijken hoe we hier 
invulling aan kunnen geven. Dit vereist een zorgvuldige uitwerking gezien de verschillende aspecten 
waar we mee te maken hebben. Wij komen hier volgend seizoen bij de verenigingen op terug met 
concrete voorstellen. 

Met vriendelijke groet, 

Dorine Ruijten - de Waal 
Medewerkster ondersteuning 
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Spelregelwijzigingen seizoen 2019/2020 
Via de IFAB krijgen we met ingang van het nieuwe seizoen (vanaf 1 juni eigenlijk al) een flink aantal 
spelregelwijzigingen. Ten behoeve van mijn collega-arbiters en andere belangstellenden binnen de 
VV Almkerk zal ik hieronder proberen de meest opvallende aan te geven en waar nodig toe te 
lichten. 

1. Bij doelschoppen of vrije schoppen vanuit het eigen strafschopgebied is de bal voortaan in
het spel als deze is getrapt en beweegt. De bal hoeft daarvoor dus niet meer eerst uit de 16.
Tegenstanders moeten nog wel buiten de 16 blijven totdat de bal in het spel is.

2. Een gewisselde speler moet het veld verlaten bij de dichtstbijzijnde doel- of zijlijn.
3. ABBA-volgorde bij strafschoppenseries verdwijnt weer.
4. Een keeper moet met tenminste 1 voet op of boven de doellijn staan bij een strafschop, dus

niet vóór of achter de lijn en hij mag palen, lat of net niet aanraken tijdens het nemen.
5. Teamofficials kunnen gele of rode kaarten krijgen. Als de dader in de instructiezone niet

identificeerbaar is, krijgt de hoofdcoach de kaart.
6. De scheidsrechtersbal verandert, gedoe met bal teruggeven hoeft niet meer. De

scheidsrechter laat voortaan de bal vallen voor 1 van de spelers van het team dat de bal het
laatst raakte en op die plaats. Alle spelers van beide teams blijven op tenminste 4 meter
afstand. In de 16 laat de scheids de bal vallen voor de keeper.

7. De scheidsrechter (of assistent) kan ook niet meer “scoren”. Als de bal de scheidsrechter
raakt en in het doel gaat wordt voortaan een scheidsrechtersbal gegeven. Idem als door het
raken een (veelbelovende) aanval begint, of wanneer het balbezit verandert.

8. De keeper kan niet meer scoren door de bal in het andere doel te gooien (gevolg is
doelschop).
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9. De winnaar van de toss mag voortaan weer kiezen voor de aftrap (of het doel).
10. Ondershirts mogen nu veelkleurig zijn, mits exact gelijk aan de mouw van het wedstrijdshirt.
11. Een geblesseerde speler die een strafschop gaat nemen mag op het veld worden behandeld

en hoeft daarna het veld niet te verlaten.
12. Als een keeper bij een terugspeelbal of een ingooi van een medespeler de bal probeert te

spelen en hem verkeerd raakt, mag hij hem daarna in zijn handen nemen.
13. Bij een muurtje (lees: drie of meer verdedigers) moeten aanvallers tenminste 1 meter

afstand nemen. Als ze dichterbij komen volgt een indirecte vrije schop.
14. Hands blijft lastig te beoordelen, maar er verandert wel iets. Er kan geen doelpunt meer

worden gemaakt indien de bal via de arm of de hand van de aanvaller in het doel gaat, ook al
gebeurt dat onopzettelijk. Ook hands wanneer de aanvaller eerst de bal via arm of hand
onder controle krijgt en daarna scoort of een scoringskans krijgt.

15. Strafbaar hands geldt ook (voor aanvallers en verdedigers) wanneer arm of hand boven de
schouder zijn, of wanneer het lichaam onnatuurlijk groter wordt gemaakt.

16. Geen strafbaar hands normaal gesproken wanneer de bal van een speler zijn eigen lichaam
komt, of van een dichtbij staande speler. Ook geen hands wanneer een speler valt en diens
arm/hand op de grond houdt ter ondersteuning.

Aan bovenstaande kunnen geen rechten worden ontleend. De officiële wijzigingen heb ik zo goed 
mogelijk proberen te verwoorden. Vriendelijke groet en veel succes in het nieuwe seizoen. 

Hendri ‘t Lam 
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Almkerk 2 
Kampioen! 
11 mei 2019, de dag waarop het moest gebeuren; Almkerk 2 had genoeg aan 3 punten om kampioen 
te worden in de 1e klasse en terug te keren op het hoogste niveau voor reserve-elftallen. Alles was 
van te voren tot in de puntjes geregeld. Vanuit de voetbal was er een bus geregeld en zo konden we 
met gezonde spanning richting Alblasserdam om daar de wedstrijd te spelen. Daar aangekomen 
bleek al snel dat we het niet alleen hoefde te doen die middag. Elftallen welke die dag niet hoefde te 
voetballen waren aanwezig om ons te steunen en sfeer te maken. Veel familie en vrienden van de 
spelers waren ook richting Alblasserdam gekomen om ons naar de overwinning te schreeuwen.  
Er moest enkel nog gewonnen worden en dat gebeurde! In een niet al te beste wedstrijd werd er na 
90 minuten afgefloten met een 0-2 stand. Dit was het startsignaal om de champagne te ontkurken. 
Uit handen van de voorzitter werd de kampioensschaal overhandigd en het feest kon beginnen! 
Eenmaal aangekomen in Almkerk werden we opgewacht door vele supporters welke het feest met 
ons mee vierden. In de kantine had het 4e elftal (toeval of niet?) een hele mooie feestavond met 
huldiging georganiseerd welke tot in de laatste uurtjes duurde. Al met al een mooie dag om nog vaak 
aan terug te mogen denken. 

Nieuw seizoen, mooie uitdaging 
Aankomend seizoen zullen we na een afwezigheid van twee jaar weer terugkeren in de hoofdklasse. 
Het niveau zal hierin een flink stuk hoger zijn. We zullen dus alles op alles moeten zetten om iedere 
wedstrijd tot een goed einde te kunnen brengen. Wij zullen hier met opgestroopte mouwen klaar 
voor staan. Hoe dit seizoen qua tactiek, bezetting en speelwijze zal verlopen zal in de voorbereiding 
duidelijk moeten worden. Wij staan in ieder geval weer te trappelen om te beginnen en hopen jullie 
net als afgelopen seizoen vaak te zullen zien langs de lijnen! 

Namens Almkerk 2, 

Corné Kant 
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Klaverjascompetitie seizoen 2018-2019 
Zoals gebruikelijk werd de VVA-klaverjascompetitie van september t/m mei gespeeld. Eén 
vrijdagavond per maand (meestal de eerste vrijdag) wordt er in een gezellige sfeer gespeeld om het 
kampioenschap. Het afgelopen seizoen werd echter gekenmerkt door 2 dieptepunten; in september 
overleed Wout Paans en in maart Adriaan Verwoerdt, beide waren vaste deelnemers. 

Adriaan heeft 7 van de 8 avonden mee kunnen spelen en omdat het slechtste resultaat vervalt voor 
de eindklassering telde zijn resultaat mee voor het kampioenschap. Niet geheel onbelangrijk, want 
Adriaan stond hoog geklasseerd. Lange tijd leek het zelfs een “clean sweep” te worden voor de 
gebroeders Verwoerdt. Voor aanvang van de laatste avond stonden Adriaan, Kees en Arie virtueel op 
het podium. Adriaan (inmiddels overleden) stond zover voor dat hij vrijwel onmogelijk kon worden 
ingehaald. Het leek er op dat Kees en Arie gingen uitmaken wie er tweede en derde werden, maar 
dat bleek toch buiten de waard gerekend. Kees wist zijn normale niveau te halen, maar Arie kreeg 
onder de druk slappe knieën en speelde zijn slechtste uitslag van het seizoen. Ria van Drunen, tot 
dan vrijwel kansloos voor een podiumplaats, won de dagprijs met een zodanig hoge uitslag dat Arie 
van het podium kukelde. 

Tijdens de laatste avond op 3 mei, traditioneel met een hapje en een drankje, nam Ria de 3e prijs in 
ontvangst en Kees de 2e. Adriaan werd postuum kampioen, Coby nam de 1e prijs namens hem in 
ontvangst. Kees wist ook beslag te leggen op de Pittenbokaal, met een miniem verschil bleef hij z’n 
broers voor. 

Op 6 september begint de nieuwe competitie. Naast de competitie wordt ook gespeeld om 
dagprijzen. Je kunt dus altijd mee spelen, ook als je niet alle avonden beschikbaar bent. Overigens 
gaat het naast de strijd om de prijzen voornamelijk om de gezelligheid. Dus ook als je lang niet hebt 
gespeeld, of de vorm nog niet groots is, ben je van harte welkom! De speeldata voor het komende 
seizoen:  

Noar Vurre 41e jaargang nr. 2 augustus 2019 24 



Interview Ad van Seeters en Frank Jongbloets 
Middels dit interview willen we graag onze nieuwe trainer Ad van Seeters en assistent trainer Frank 
Jongbloets van de A-selectie aan jullie voorstellen. 

  Ad van Seeters  Frank Jongbloets 

1. Willen jullie jezelf even voorstellen (naam, leeftijd, werk, burgerlijke staat, kinderen,
woonplaats enz.)?
Ad: 2 juni 1952 (67 jaar), geboren en getogen in Raamsdonksveer, getrouwd met
Nelleke.van.Seeters-Snijders, met welverdiend pensioen, 3 kinderen: Debby, Femke en Jens
en 4 kleinkinderen: Indi, Lena, Luus en Mads.

Frank: mijn naam is Frank Jongbloets. Ik ben 40 jaar en werkzaam als commercieel manager 
bij Heuvelman Sound & Vision. Ik heb een lieve vriendin Sandy. We hebben onlangs de 
sleutel gekregen van ons nieuwe huis in Nieuwerbrug a/d Rijn.  

2. Wat is jullie voetbalhistorie, zelf gevoetbald? Waarin begonnen en op welke leeftijd?
Ad: Op vijfjarige leeftijd begonnen bij Veerse Boys (nu RFC), op zeventien jarige leeftijd m’n
debuut mogen maken tegen de latere landskampioen Middelburg, twee seizoenen Good-
Luck nu (RFC), vervolgens weer bij Veerse Boys, op m’n  28e jaar verkast naar RBC
Roosendaal (5 seizoenen), daarna afgesloten bij Veerse Boys, op m’n 35e jaar gestopt met
prestatief voetbal.

Frank: Op 6-jarige leeftijd ben ik begonnen met voetballen. De eerste voetbalclub waar ik 
heb gespeeld RKSV Rhode. Op 11-jarige leeftijd mocht ik naar de opleiding van PSV. Na de 
gehele jeugdopleiding te hebben doorgelopen bij PSV heb ik een aantal seizoenen betaald 
voetbal gespeeld bij FC Eindhoven. Daarna heb ik 8 seizoenen hoofdklasse gespeeld bij oa 
Kozakken Boys, Schijndel en Desk.  
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3. Wat is van elk van jullie het hoogte punt wat je hebt meegemaakt als speler maar ook als
trainer?
Ad: Als speler bij Veerse Boys op het hoogste amateur niveau m’n debuut gemaakt, met RBC
Roosendaal gepromoveerd naar de 1e Divisie. Als Trainer/coach Kampioen + District Beker A
- jeugd (jo19 ) Veerse Boys. Kampioenschappen met Beek-Vooruit, SC Gastel en Baronie.
Landskampioen Baronie, algeheel landskampioen Baronie, 3 jaar later Kampioen Baronie.
Periodekampioen 2x bij Kozakken Boys en promotie met TSC .

Frank: Uiteraard mijn debuut in het betaalde voetbal. Ik koester ook de  wedstrijden tegen 
PSV. Als trainer hoop ik mijn hoogte punt nog mee te  mogen gaan maken. Al kijk ik met veel 
plezier terug op de periodetitels met oa DESK en TSC. Onlangs de promotie met TSC was ook 
een mooi feestje. 

4. Beoefenen jullie zelf nog sporten, anders dan voetbal?
Ad: Sporten is een groot woord, maar fietsen, wandelen en varen zijn andere grote hobby’s.

Frank: Ik ben onlangs weer begonnen met tennis. Ik heb vroeger veel getennist. Naast een 
‘’aardige’’ forehand is er nog veel te winnen met mijn backhand, haha! 

5. Wat is jullie trainershistorie en sinds wanneer vormen jullie een duo?
Ad:
4 seizoenen A + D jeugd Veerse Boys
3 seizoenen  FC Right-Oh
2 seizoenen Beek Vooruit
3 seizoenen Veerse Boys
3 seizoenen SC Gastel
6 seizoenen Baronie
4 seizoenen Kozakken Boys
5 seizoenen Desk
4 seizoenen TSC
Heden vv Almkerk

Frank: Ik heb een aantal jaren als speler onder Ad mogen werken. Naast zijn enorme voetbal 
kennis werkt zijn passie, enthousiasme en drive enorm aanstekelijk. Mijn laatste 1,5 seizoen 
bij Desk was ik vaker geblesseerd en haalde ik mijn niveau niet meer. Dat heb ik samen met 
Ad open en eerlijk besproken. Kort daarna vroeg Ad me of ik hem wilde assisteren als trainer 
en zodoende ben ik het trainersvak ingerold. Ik ben begonnen als assistent bij Desk en daarna 
zijn we samen naar TSC gegaan. 
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6. Wat brengt jullie in Almkerk?
Ad: Niveau 1e klasse zaterdagvoetbal, positieve uitstraling in de wijde regio, grote s
aamhorigheid, mooie accommodatie met goede faciliteiten.

Frank: Uiteraard speelt de keus van Ad hier een grote rol in. Ik ken de club Almkerk uit mijn 
seizoenen bij Kozakken Boys en had bij het eerste gesprek met Almkerk een goed gevoel. De 
keuze voor Almkerk was dan ook snel gemaakt!’ 

7. De doelstelling komend seizoen bij VV Almkerk is een stabiele eersteklasser zien te blijven,
de historie leert dat de eerste klasse soms net te hoog gegrepen is en na degradatie veelal
gelijk weer een kampioenschap volgt. Wat is jullie idee hierover?
Ad: De doelstelling om langdurig in de 1e klasse te verblijven is afhankelijk van onze
gemeenschappelijke kwaliteiten, t.w. voetballende kwaliteiten, mentale kwaliteiten en
geestelijk kwaliteiten, maar vooral ook de wilskracht hebben om als individu en als
teamspeler te streven naar het  allerhoogste niveau. Het beste van je zelf naar boven zien te
halen, als team de krachten te bundelen, elkaar een goed gevoel te geven, alles voor elkaar
over te hebben, helpen waar nodig, elkaar versterken en elkaar veel plezier te laten beleven.

Frank: Het is enorm knap wat Robert gepresteerd heeft bij Almkerk. Na een kampioenschap, 
een mooie eindklassering afgelopen seizoen. Het beloofd een spannende competitie te 
worden waarin we naast een hoop spelvreugde voor het hoogst mogelijke resultaat gaan! 

8. Hebben jullie de selectie al zien spelen en trainen vorig seizoen?
Ad: Ik heb Almkerk zien spelen tegen LRC, Sliedrecht ,Sportlust, GRC14 en Heerjansdam, met
wisselende kwaliteiten en resultaten.

Frank: Ik heb veel informatie ingewonnen via Ad en via een aantal oud spelers van Almkerk. 
Verder ga ik er onbevangen in en start een ieder weer op 0. 
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9. Wat vinden jullie van de inbreng van eigen spelers, ook al zou het niveau wat lager zijn dan
van jongens buitenaf?
Ad:  Spelers van “buitenaf” moeten duidelijk meer kwaliteiten bezitten als eigen opgeleide
spelers, ze moeten n.l. de jonge spelers beter maken in alle opzichten!
De doelstelling om een stabiele club in de 1e klasse te worden/blijven is alleen mogelijk met
voldoende voetbalkwaliteiten. Als we dit kunnen combineren met eigen opgeleide spelers,
dan kunnen we een win-win-situatie creëren, het is n.l. een zeer goed signaal naar je
jeugdopleiding en de enthousiaste supporters. Elkaar versterken is onze drijfveer!

Frank: Ad staat er om bekend dat hij (jonge) spelers beter maakt, in alle facetten van het 
voetbal. Als eigen jongens even goed zijn als de jongens van buitenaf, dan spelen de eigen 
jongens. De 11 jongens die het best bij elkaar passen zullen op zaterdag aan de aftrap staan. 

10. Wat is de reden dat jullie in tegenstelling tot veel andere verenigingen vrij laat in het
nieuwe seizoen aanvangen met de eerste trainingen?
Ad: 35 jaar trainerservaring heeft mij geleerd dat 5 weken voorbereiding ruim voldoende is
voor het amateurvoetbal. Spelers in het amateur voetbal hebben ook nog een baan, studie
en andere bezigheden.
De spelers hebben van ons wel een 4 weken durend trainingsprogramma mee gekregen om
zelf voorafgaand aan onze 1e trainingsdag, het nodige loopwerk en krachttraining af te
werken. Die verantwoording ligt duidelijk bij de spelers zelf, wij beginnen n.l. direct met
voetbaltraining.

Frank: We houden hetzelfde voorbereidingsschema aan als destijds met DESK in de 
hoofdklasse en met TSC in de derde klasse. Onze ploegen zijn doorgaans de meest fitte 
ploegen, dus maak je daar geen zorgen over! 

11. Hebben jullie bepaalde trainingsmethoden? We hoorden in de wandelgangen iets over het
gebruik van vuilcontainers.
Ad: Wij gaan het voetbal niet opnieuw uitvinden! We willen de spelers graag uitdagende,
leerzame en leuke voetbalvormen aanbieden, we trainen alles met de bal (m.u.v. de
Warming Up). De spelers moeten naast hun relatie, baan en studie veel plezier beleven aan
hun hobby, op een zeer goed niveau. De containers zijn alleen bedoeld als hulpmiddelen voor
allerlei voetbalvormen, voor zowel de junioren als de senioren.
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12. We hebben jullie al een enkele keer op ons complex gezien. Wat vinden jullie van onze
accommodatie?
Ad: Uitstekende accommodatie met goede faciliteiten, alles ziet er keurig netjes uit!

Frank: De accommodatie ziet er netjes en keurig verzorgd uit. Wij zijn blij met de invulling 
van de kleedkamers voor onze jongens en met de faciliteiten voor ons trainers. Mijn 
complimenten voor de vele mensen/ vrijwilligers die dit allemaal mogelijk maken! 

13. Wat vinden jullie van voetballen op kunstgras? Het betaalde voetbal gaat weer terug naar
gewoon natuurlijk gras.
Ad: Het is voor het eerst in 35 jaar dat ik in competitieverband op kunstgras ga spelen. Wel
fijn, nooit meer de discussie of het veld wel of niet bespeelbaar is, zowel voor een training als
voor een wedstrijd. Trainen op je wedstrijdveld is n.l. wedstrijdecht!

Frank: Mijn voorkeur is voetballen op gewoon natuurlijk gras. Het moeten spelen op 
kunstgras was destijds het begin van het einde van mijn sportieve carrière als speler. Nu is 
het wel zo dat de kwaliteit van het hedendaagse kunstgras sterk verbeterd is niet meer te 
vergelijken is met toen. We willen snel, attractief en aanvallend voetbal spelen en dat moet 
prima gaan op kunstgras. Maar in mijn nieuwe tuin ligt gewoon natuurlijk gras!  

14. Hebben jullie al kennis gemaakt met de organisatie bij de VV Almkerk en wat is jullie eerste
indruk?
Ad: De eerste kennismakingen verliepen ontspannen in een goede sfeer, met heel veel
wederzijds respect en raakvlakken.

Frank: Jazeker. Ik heb, los van Ad, ook diverse gesprekken gevoerd met de organisatie. 
Almkerk heeft een helder beleidsplan/visie en ik wil mijn steentje hierin heel graag bijdragen. 
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15. Zijn jullie beïnvloedbaar door de mening van supporters en sponsors betreffende
opstellingen? Er zijn altijd wel leden die het met hun jarenlange ervaring veel beter weten.
Ad: Wij vinden dat je altijd met respect naar ieders zijn mening moet luisteren en dat je daar
misschien iets mee kunt, van goed luisteren wordt je alleen maar wijzer! Alle trainers in heel
de wereld stellen een team samen dat voor hun gevoel het beste bij elkaar past, waar ze
denken resultaat mee te kunnen behalen, een team dat elkaar aanvult, versterkt en
compleet maakt!  Je maakt met je selectie afspraken over manier van spelen en de omgang
met elkaar, de doelstelling moet zijn dat je met z’n allen, met veel plezier, een zo hoog
mogelijk, realistisch doel moet nastreven, met een duidelijke visie en herkenbaar voetbal,
voetbal spelen om te winnen!

Frank: We staan altijd open voor de mening van supporters en sponsors. Ik denk ook dat wij 
ontvankelijk en makkelijk benaderbaar zijn om open met elkaar van gedachten te wisselen, 
met iedereen binnen de club. Uiteindelijk zijn wij verantwoordelijk voor de A-selectie en 
nemen wij de beslissingen op basis van de diverse trainingen en trainingsarbeid gedurende 
de week. 

16. Heb je de competitie indeling al gezien, zo ja wat vind je er van. Kennen jullie hier teams
van?
Ad: Mooie indeling, met leuke derby’s en goede teams, van wat ik vorig seizoen heb gezien.
We kunnen aan de bak!

Frank: Jazeker. Het beloofd een mooie competitie te worden! 
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17. Zijn jullie ook lieden die graag na de wedstrijd of training met de spelers nog wat drinken
en ook tussen de supporters mengen voor een praatje? Voorganger Robert Roest deed hier
donderdags het licht uit.
Ad: Sociale omgang vinden we erg belangrijk, het geeft extra meerwaarde als je met elkaar
na de training of wedstrijd even van gedachte kunt wisselen over allerlei zaken. Ook de
supporters moeten hun zegje kunnen doen, we zijn echte koffiegenieters, alcohol drinken we
alleen bij bijzondere gebeurtenissen!

Frank: We vinden het heel belangrijk om na de wedstrijd en training ons gezicht te laten zien 
binnen de club. Dan drinken we graag nog een kop koffie en praten we na. Zowel successen 
als mindere periodes moet je met elkaar willen delen. 

18. Wat vinden jullie van vrouwenvoetbal?
Ad: Vrouwen- en meisjesvoetbal is een zeer goede ontwikkeling. Iedereen in onze
maatschappij moet zijn of haar liefste hobby kunnen beoefenen. Ook voor de vereniging is
het een goede ontwikkeling, men krijgt zodoende een nog groter sociaal gebeuren.

Frank: het vrouwenvoetbal heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Het ene 
na het andere kijkcijferrecord sneuvelde op het WK in Frankrijk en ook het Oranjelegioen 
heeft zich in Frankrijk van zijn beste kant zien. Het niveau wordt steeds beter… al zie ik 
mezelf niet zo snel als trainer voor de dames. 

19. Wat is jullie favoriete voetbalclub in Nederland?
Ad: Ajax 

Frank: Natuurlijk heb ik een bepaalde band met PSV aangezien ik daar 6 jaar heb mogen 
rondlopen. Ik hou van mooi voetbal en kan ontzettend genieten van het spel wat AJAX 
afgelopen seizoen heeft laten zien. 

20. …..en welke club in Europa?
Ad: Barcelona

Frank: Barcelona 
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21. Wat vinden jullie over het algemeen van het peil van de Nederlandse clubs ten opzichte
van andere clubs in Europa?
Ad: M.n. Ajax laat zien dat we de laatste seizoenen Europees weer een woordje mee spelen,
andere teams in Nederland hebben nog wel een stapje te maken, maar het kan snel gaan,
met een goede visie, voldoende voetbalkwaliteiten en niet te vergeten (Ajax) financiële
middelen!

22. Waar we ook altijd wel nieuwsgierig naar zijn is wat is jullie favoriete eten?
Ad: Hollandse kost, maar ook allerlei lekkere pasta’s

Frank: Sandy kan heerlijke Pasta de Piefie maken. Iets met pesto, spinazie en gamba’s. En 
nee, het recept is nergens te vinden, haha. 

23. Wat is jullie favoriete vakantie land?
Ad: Oostenrijk, Nederland

Frank: We zijn net terug uit Ibiza. Heerlijk genoten van het mooie weer, fijne restaurantjes en 
mooie natuur. Spanje dus. Al gaan we ook heel graag naar Italië. 

24. Zijn er nog zaken die jullie zelf nog kwijt willen?
Ad:  Ik hoop dat we met onze ervaring, kunde en enthousiasme een bijdrage kunnen leveren,
om met z’n allen plezier en prestatie hand in hand te laten gaan met onze
gemeenschappelijke grote hobby: Voetbal! Ik wens alle leden van vv Almkerk een heel fijn,
sportief en goed seizoen toe!

Frank: Ik kijk enorm uit naar 17 augustus, onze eerste trainingsdag. We gaan er alles aan 
doen wat in onze mogelijkheden ligt om er een mooie seizoen van te maken. 

We danken jullie voor dit interview en hopen dat jullie hier een succesvolle tijd gaan doorbrengen en 
dat het ook het nodige plezier mag brengen. We wensen jullie in elk geval veel succes bij de VV 
Almkerk. 
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Almkerk 1 
Seizoen 2019-2020 
De zomervakantie is nog maar net begonnen, maar de start van het nieuwe seizoen is al in zicht. Op 
zaterdag 17 augustus vindt de eerste trainingsdag plaats voor de selectie. Ook dit jaar met weer wat 
nieuwe gezichten, de kennismaking heeft daarom al enkele weken geleden plaats gevonden. 
Net zoals de andere jaren traint de selectie in de voorbereiding 3 keer in de week. Dit jaar is de 
Altena Cup toegevoegd aan de voorbereiding. We spelen hierbij tegen Woudrichem en Wilhelmina. 
Ook de bekerwedstrijden vinden plaats voor de competitie. Met hierbij leuke wedstrijden tegen 
Altena, Madese boys en SSV’65. 

Op zaterdag 21 september zal de competitie dan van start gaan. Ook dit jaar staan er een aantal 
altijd mooie wedstrijden op het programma, waaronder tegen GRC, Nivo Sparta en LRC. Ook zullen 
we weer 2 keer naar Zeeland afreizen voor de wedstrijden tegen Terneuzense boys en Kloetinge. 
Kortom een competitie waarin weer alles mogelijk is en waarin we hopelijk de lijn van vorig seizoen 
kunnen doortrekken. 

Namens Almkerk 1, 

Jelle Stalenhoef 
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Column Jan Dirk van der Zee  
Column van Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal. Geregeld ontvangen we per mail een 
column van Jan Dirk van der Zee. We zullen er elk clubblad een plaatsen, soms ook heel herkenbaar 
in onze vereniging. 

Voetbal is toe aan nieuwe spelregels die de sport sneller, eerlijker en nog spectaculairder maken. 
Maar welke regels zijn dat? Afgelopen woensdagavond volgde ik de discussie op de KNVB Campus in 
Zeist met voetballegende Marco van Basten, oud-dameshockeybondscoach Marc Lammers, AD-
journalist Sjoerd Moussou en hoofdredacteur VI Pieter Zwart over de alternatieve spelregels die 
werden getest in de Future Rules Football League. Een experimentele competitie in de Randstad. 
Hierin speelden teams Onder 23 gedurende acht maanden met drie nieuwe spelprincipes: de 
selfpass, intrap en tijdstraf. 

Collega Gijs de Jong — secretaris-generaal van de KNVB — liet zien waarom deze spelregels 
überhaupt worden getoetst. Zo stond hij stil bij de meest vertragende onderdelen van het voetbal 
(vrije trap, ingooi, doeltrap en corner) en de top drie van grootste ergernissen (tijdrekken, 
commentaar op de wedstrijdleiding en om kaarten zeuren). “Uit onderzoek weten we dat ouders om 
deze redenen hun kinderen vaker voor een andere sport laten kiezen”, beklemtoonde Gijs de Jong, 
die aangaf dat de KNVB voor het eerst sinds jaren te maken heeft gekregen met een lichte daling van 
het aantal leden. Met name jongens lieten het afweten en kiezen steeds meer voor flexibele sporten. 
Denk aan fitness en E-sports. Maar ook andere sporten winnen terrein, zoals de nieuwe Olympische 
sporten 3x3 basketbal, surfen en breakdance. Door de instroom van meisjes in het voetbal wordt een 
deel van het ledenverlies goed gemaakt. 

Terug naar de Future Rules Football League. Tijdens deze proefcompetitie werden 35 wedstrijden 
gespeeld, waarvan er 24 zijn geanalyseerd. Slotsom? Iedereen die deelnam ziet de intrap als een 
verbetering ten opzichte van de inworp. Minder eenvoudig was het om dezelfde conclusie te trekken 
over de twee andere spelregelvernieuwingen: de selfpass en tijdstraf. Over de laatste zijn 
scheidrechters en trainers enthousiast, maar de spelers moesten er niets van hebben. Bovendien 
kozen de voetballers liever voor de indirecte vrije trap dan voor de selfpass. Dankzij de snelle 
spelhervattingen nam de zuivere speeltijd toe met maar liefst 5 minuten. 

Volgens de deskundigen die avond moeten de regels eerst voor een langere periode worden getest 
in een topcompetitie. Marco van Basten plaatste bijvoorbeeld vraagtekens bij de intrap en voorzag 
veel gedoe: “Voetballers zijn vreselijke wezens, die gaan zaniken als de bal niet op de lijn ligt en de 
boel hinderen. Ik zie de regel pas werken als het glashelder is.” 

Sjoerd Moussou ziet vooral de enorme voordelen van de intrap in de voetbalwedstrijden van zijn 
zoontje: “Het maakt het spel veel sneller en de spelertjes staan voortdurend aan.” Ook gaf de AD-
journalist aan dat er rond de tijdstraf in zijn team een soort powerplay-achtige opwinding ontstaat. 
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Oud-nationaal dameshockeycoach Marc Lammers wil alle maatregelen meteen op het allerhoogste 
niveau testen: “Het heeft de hockeysport alleen maar goeds gebracht. Met name de tijdstraf doet 
veel voor de sfeer in het veld: spelers corrigeren elkaar en het spel gaat zo snel, dat er geen tijd is om 
stil te staan bij de beslissing van de scheidsrechter.” Lammers deed de voorspelling dat met deze drie 
spelregelwijzigingen de grootste ergernissen in het voetbal verledentijd zullen zijn. Pieter Zwart 
juichte de spelregelveranderingen toe, als voetbal maar voetbal blijft. 
 
Mijn oordeel? Doorvoeren bij de topteams in de jeugd en de Keuken Kampioen Divisie. Ook al heeft 
het tijd, acceptatie en gewenning nodig. Het zal een enorme positieve boost opleveren voor het spel 
en gedrag op het veld. 
  
Waar wachten we nog op?  
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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. Ook de indelingen van de 
nieuwe competities worden al getoond in deze editie. 
 
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. Een overzicht hiervan staat bij de 
voorlopige indelingen teams.  
 
Het eerste gaat van start met 20 spelers, het 2e start met 18 man dus de A en B selectie zijn goed 
ingevuld qua aantallen. De trainers zullen na de voorbereiding en de beker wedstrijden kijken wie er 
vast in de A of B selectie komen. We hoeven dus als het goed is komend seizoen geen spelers poule 
te maken met spelers uit het 3e t/m. het 5e waar het 2e uit kan putten als die spelers tekort komen.  
Zoals bekend is het tweede kampioen geworden en komt komend seizoen uit in de reserve 
hoofdklasse. Het eerste is op een mooie 5e plaats geëindigd in de 1e klasse, de hoogste positie in de 
Almkerkse voetbalgeschiedenis. De competitie indelingen staan al in dit clubblad vermeld. 
Robert Roest gaat dichter bij huis trainen, wordt vervangen door Ad van Seeters met assistentie van 
Frank Jongbloets. Die worden elders in het blad middels een interview aan U voorgesteld. Paul van 
de Donk blijft voor het 2e trainer waar we erg blij mee zijn. Het 3e heeft 18 spelers maar daar zitten 
toch nog wel een aantal halven bij. Hopelijk zijn ze niet telkens op dezelfde zaterdag afwezig. Ook het 
4e is terug gegaan in aantal, zijn blijven steken op 23  maar ook daar zitten een aantal spelers bij die 
er niet elke week kunnen zijn. Vooral het nieuwe 5e is aardig uitgedund en blijft op 15 steken. Voor 
de tegenwoordige tijd is dat een krappe selectie. Nu zijn dat wel de jongens die er praktisch elke 
week zijn dus zou moeten lukken. Het 6 heeft 21 man, ook hiervan is iedereen niet elke week 
aanwezig. Maar in zijn totaliteit zou het ook dit komend seizoen weer ingevuld moeten kunnen 
worden. Elders in dit clubblad treft u de voorlopige spelers indelingen aan.  
 
Senioren Dames 
Komend seizoen helaas van start met slechts 1 vrouwen team. Helaas zijn er teveel gestopt bij VR2 
om nog een 2e vrouwenteam te kunnen inschrijven. Een 2-tal dames is terug naar de MO17-1, enkele 
anderen die nog willen voetballen zijn uitgeweken naar Altena. 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 JO11-2, een JO9-1, 
JO9-2 en een JO7-1G. De JO7-2 en JO7-3 worden later toegevoegd. 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 Alt/Alm. JO17-1, ST Alt/Alm. JO17-2, ST Alm/Alt. MO17-1, ST Alm/Alt. JO15-1, ST 
Alm/Alt. JO15-2, ST Alm/Alt. MO15-1, ST Alt/Alm. JO13-1, ST Alt/Alm. JO13-2, ST Alt/Alm. JO13-3 en 
ST Alt/Alm. MO13-1.   
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Zoals U ziet spelen er 4 combinatie teams in Almkerk en 6 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, wel enkele teams minder die in Almkerk spelen. Pupillen JO7-2 en 
JO7-3 zijn nog niet ingedeeld, zullen mogelijk eerst starten met enkel trainingen. Het totale ledental 
blijft redelijk gelijk.  

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 voorin 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 het DB (Dagelijks 
Bestuur), 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 het DB 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 
2020. 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. 
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Indelingen competitie 
Omdat we een 3-tal weken later uitkomen dan voorgaande jaren zijn van alle teams de competitie 
indelingen bekend. U vindt ze elders in dit clubblad. 

Bekerwedstrijden 
Dit komende seizoen zijn weer alle teams ingeschreven voor de beker. De bekerdata zijn de laatste 
zaterdag van augustus jaar 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.  

Mixtoernooi 
Dit jaar voor de derde keer mixtoernooi nieuwe stijl. Deze maal voor het eerst onder de naam: Arie 
Verwoerdt Mix toernooi Elk jaar organiseren we dat op de eerste zaterdag in juli. Ook dit jaar net als 
vorige jaren weer 24 teams. Het is wederom dankzij het weer een groot succes geworden. Dank aan 
alle medewerkers. 

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.  

Gelijk/ongelijk spelen 1e en 2e 
Komend seizoen zal het weer als vanouds zijn, de ene week het 1e thuis om half drie en de andere 
week het 2e thuis, ook om half drie. Verder zal als Almkerk 1 thuis speelt Altena 1 uit spelen en 
andersom. 

Iedereen die nog weg gaat een fijne vakantie toegewenst en allemaal gezond weer terug, 

Arie Verwoerdt 
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Privacy wet (AVG) en vuurwerkbesluit  
Tijdens de eerste thuis wedstrijden van de competitie (21 en 28 september) zullen de meeste teams 
compleet zijn en zal Jan Noorloos team foto’s maken voor op de website.  

BELANGRIJK !  
We hebben sinds 25 mei 2018  te maken met de Privacy wet Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) en zonder toestemming mogen er niet zomaar foto’s met of zonder 
namen eronder op onze website en mogelijk ook niet in ons clubblad geplaatst worden. Het is echter 
ondoenbaar om elk lid apart te gaan benaderen of hij ermee akkoord gaat of niet. We vragen dan 
ook met klem dat de leiders en of trainers bij alle spelers en speelsters van de teams navragen of ze 
op de elftal foto mogen en of hun naam onder de foto mag. Degenen die de dag dat de foto wordt 
gemaakt niet aanwezig is en wel als zodanig genoemd wil worden bij de namen onder de foto moet 
dit ook kenbaar maken (voorbeeld :  niet op de foto : Pietje Puk). 
Voor de verwerking van persoonsgegevens van een kind jonger dan 16 jaar (in Nederland) is 
toestemming van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk. 

Leiders / Trainers: Maak a.u.b. een lijst met namen waar uitdrukkelijk bij staat dat van elk teamlid 
bekend is of er foto’s met of zonder naam geplaatst mogen worden. Ook eventueel later in het 
seizoen, actie foto’s bij je elftal pagina op de website, het mag allemaal niet zomaar meer geplaatst 
worden. We kunnen hierop controle krijgen en moeten dan kunnen overleggen dat er toestemming 
is gegeven. Graag dit voor 21 september in orde zien te hebben.  

Alvast bedankt voor jullie medewerking. 

Vuurwerkbeleid bij VV Almkerk 
Naar aanleiding van de gebeurtenissen die Altena heeft ondervonden in de nacompetitie is in het 
bestuur van V.V. Almkerk gediscussieerd over het vuurwerkbeleid. Het bestuur heeft uit 
veiligheidsoogpunt besloten tot een totaalverbod op vuurwerk op het complex van V.V. Almkerk. In 
de eerste plaats voor de veiligheid van spelers/supporters en tevens ter voorkoming van schade aan 
het kunstgrasveld.  

Het bestuur rekent op begrip voor dit besluit en gaat ervan uit dat dit besluit wordt gerespecteerd. 

Het bestuur 
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Voorlopige indeling teams seizoen 2019 – 2020 
1e elftal 2e elftal 3e elftal

1 Bart Dirven 1 Andres Kwetters 1 Jan Keller  ½
2 Dylan van Exter 2 Arco van As 2 Floris Sprangers ½ 
3 Erwin Verbruggen 3 Arjen Kant 3 William van Vugt
4 Gijs van 't Hof 4 Corné Kant 4 Ronald van Eijk ¼  
5 Janno Swart 5 Hans Keller 5 Edgar Nieuwenhuizen ¾
6  Jelle Stalenhoef 6 Jeroen Plomp 6 Dominique van Helden
7 Jelle Strijtveen 7 Johnny Wilhelm 7 Martijn van de Pluijm
8 Jonathan van Eerd 8 Jules Bossers 8 Roger van Vugt
9 Jonathan Yuya 9 Lars Pruijsen 9 Jochem Westerlaken ½

10 Jurre van Laarhoven 10 Luuk Hoeke 10 Lex Roubos 
11 Luqman Dawit 11 Milan Schreuders 11 Rens Meijers  5 x p.j.
12 Maikel Korebrits 12 Nick Kant 12 Eduard van Tilborg
13 Metin Ozaslan 13 Niels Hofstede 13 Jeroen Blankers ¾
14 Raphael Nartey 14 Pieter Straver 14 Jorn Pennings
15 Remco den Besten 15 Ramon van Dalen 15 Henri van Dalen
16 Remon Hofstede 16 Sem Verlee 16 Jeroen Manschot ¾
17 Remy Roodenburg 17 Toon van Drunen 17 Mark Blankers
18 Robin van der Drift 18 Twan van der Stelt 18 Dennis van der Pijl
19 Steven Molenschot
20 Thomas Blankers

4e elftal 5e elftal 6e elftal
1 Bjorn Visser 1  Tim van Dalen (2e ½ jr. 1 Jan Willem van Gils
2 Pim van de Nieuwenhuizen 2  Jarno van de Pijl 2 Ronald Raams ½
3 Gerrit Wijnands  (1e ½ jaar) 3  Luc Verduijn 3 Michel Huisman
4 Nils van de Berg 4  Sander Schaap 4 Philip Verschoor
5 Reen Boevé 5  Daan Koekkoek 5 Rick Verlee ½
6 Koos Colijn 6  Tyrone Vink 6 Tonnie de Peuter 
7 Ferdi van den Heuvel (2e ½ jaar) 7  Harold de Peuter 7 Corné van Drunen
8 Duco Verschoor 8  Shane Vink 8 René van Haaften ½
9 Marc de Pender 9  Max Raams  9 Leon Vink

10 Kevin Schouten 10  Noah Raams 10 Charles Geerts
11 Luuk Ruiter (1 op 5) 11  Martijn de Heus 11 Ewald van der Burg
12 Paul Ruiter 12  Rick Tamerus 12 Eric Hoevenaren
13 Jip Schaddelee ½ 13 Jens van Loon 13 Rutger Versteeg
14 Tomas van de Stelt 14 Johnny van Anrooij 14 Rien Zwets ½
15 Jorick van de Stelt (1 op 10) 15 Daan van der Water 15 Corné van de Geld
16 Ronald van Drunen (1 op 10) 16 Jeroen Kroon
17 Remi Nouwens 17 Arjan Verwoerdt ½
18 Gerben Tamerus 18 Herbert van de Zalm ½
19 Jan Zwets  ? 19 Erik van Wijk
20 Michael van Leeuwen 20 Robbert van den Assem
21 Hugo van der Stelt 21 Walter Pellekaan
22 Machiel van der Stelt ½
23 Jason Timmermans
24 Bas  Kemp
25 Fabio de Lang
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VR1 JO19-1 JO17-1     ST Alt/Almk.
1 Suzanne Colijn 1 Nick Huisman 1 Bram Benjamins
2 Leonie van Suijlekom 2 Aron Koch 2 Jeroen van Veen
3 Hannah de Graaf 3 Stan van Loon 3 Niek Groeneveld
4 Lisa Verwoerdt 4 Levi Dominicus 4 Sem Verhey
5 Nienke Verbruggen vd Meijden 5 Daan Koekkoek 5 Tim van Brink
6 Annette van Brink 6 Jordy Sterk 6 Dave Kroon
7 Inge van Arkel 7 Aron Muijen 7 Thomas van Tuil
8 Silke van de Stelt 8 Vincent Bezemer 8 Stan Zegwaard
9 Jessica Haars 9 Ruben Schouten 9 Arne Zuidweg

10 Dyonne van Helden 10 Bart Vink 10 Ronan Ippel
11 Evie van Benten 11 Jesse Grandia 11 Sem Dekker
12 Sabine Bikker 12 Jorg Kant 12 Sven van Vark 
13 eckhardt1968@gmail.com 13 Joep Vos 13 Marc van Dalen
14 Danielle van Buuren 14 Bram Koekkoek 14 Jake Schotman
15 Fleur van Wijk 15 Tycho Dominicus
16 Janneke Peek 16 Luuk Demmer

JO17-2     ST Alt/Almk. MO17-1     ST Almk/Alt. JO15-1     ST Almk/Alt.
1 Erwin Swart 1 Mara Koekkoek 1 Luuk de Bok
2 Tom Kemp 2 Indy van Dalen 2 Jitte de Vries
3 Altan van der Burg 3 Sterre Boere 3 Jay Hoeke
4 Max van Acquoy 4 Isabella Jansen 4 Julan Straks
5 Niek den Dekker 5 Amber van Noorloos 5 Yori van Dinteren
6 Leon Eckhardt 6 Hannah K 6 Niels van Vuuren
7 Sam Hellings 7 Nienke Veth 7 Cas Duijzer
8 Kylian Muilenburg 8 Isabelle van Heukelum 8 Mace Geluk
9 Senna Verwoerdt 9 Esmee Muijen 9 Stan van Noorloos

10 Jens van Breugel 10 Annika van L 10 Quinten Groen
11 Ties van der Mooren 11 Evy Mandemakers 11 Sven Kroon
12 Anan 12 Marte Strik 12 Thijs Groeneveld
13 Rens Walraven 13 Fabiënne Schaap 13 Dion Jongkind
14 Rutger Kant 14 Myrthe van Dalen 14 Stefan van Gils

15 Maike Bongers 15 Feyo Janssen

JO15-2       ST Almk/Alt. MO15-1     ST Almk/Alt. JO13-1    ST Alt/Almk.
1 Yoep de Ridder 1 Sanne Verhey 1 Nick Pruijsen
2 Jurgen Kant 2 Caro Dominicus 2 Jesse Jongkind
3 Daan Benjamins 3 Floor Burghout 3 Sven van der Westen
4 Jasper Hartman 4 Lieke Smokers 4 Rob Pruijsen
5 Gijs Leenders 5 Sophie van Vark 5 Rowan Eijkhout
6 Jarno Veth 6 Eva van Bijnen 6 Lex Horden
7 Brian Raams 7 Evi Kostense 7 Tim van Haaften
8 Niels van Kleij 8 Rosalie Goedhart 8 Silvester Groen
9 Stijn van Dalen 9 Quinty de Keizer 9 Sem van Wijk

10 Ronald van der Pluijm 10 Lisa Olieman 10 Jesper Middag
11 Luke Kroon 11 Denise Colijn 11 Rody Hoeke
12 Daan Dekker 12 Suze Westerlaken 12 Niels van Noorloos
13 Jur Branderhorst 13 Lysanne Bongers 13 Jelmer Marton

14 Emma de Jong 14 Juul Roubos
15 Tamar van ‘t Hoff
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JO13-2    ST Alt/Almk. JO13-3    ST Alt/Almk. MO13-1     ST Alt/Almk.
1 Max van der Meijden 1 Tom van Andel 1 Femke van Rijswijk
2 Jasper van Benten 2 Gert-Jan Nieuwenhuizen 2 Indy Wijnans
3 Luca van Andel 3 Kevin Verhagen 3 Lisa Terlouw
4 Coert van der Schaaf 4 Jan Mario van de Water 4 Maxe de Zeeuw
5 Martijn Verdoorn 5 Stan Smokers 5 Sanne van Noorloos
6 Criss-Pieter van de Water 6 Kasper van de Veer 6 Anne van Herwijnen
7 Timo van der Westen 7 Abe van Vliet 7 Esmee Versteeg
8 Coen van Herwijnen 8 Nanne van der Zouwen 8 Tess van der Wiel
9 Noah Damen 9 Tijs Boevé 9 Daniek Oskam

10 Dijan Hol 10 Joël Hakkesteeg 10 Esmee Snaauw
11 Rens de Graaf 11 Ruben Sterrenburg 11 Sterre C
12 Jip Leenders 12 Nick Berghuis 12 Jaely de K
13 Jesse Akkermans 13 Dylan Vink 13 Mara B
14 Robin van Garderen 14 Annemijn W

JO11-1  (8×8) JO11-2  (8×8) JO9-1 (6×6):
1 Levi Westerdaal 1 Wilco Ippel 1 Sven van der Geld
2 Jonathan Herwig 2 Barry van den Assem 2 Kian Nieuwenhuizen
3 Mark Broeils 3 Wesley Groen 3 Stef Koolstra
4 Roel Burghout 4 Ruben Koch 4 Jayden Hoeke
5 Lane Geluk 5 Twan Noorloos 5 Roy Pellekaan
6 Stan Verhagen 6 Rens Westerlaken 6 Luca Crielaard
7 Lucius van der Schaaf 7 Jack Vink 7 Joppe Verschoor
8 Bryan van Vugt 8 Stef van der Pijl
9 Thijs Nieuwenhuizen 9 Noah van der Vliet

JO9-2 (6×6): JO7-1 (4×4): JO7-2 (4×4):
1 Sjoerd van Breugel 1 Sebastiaan van Vark 1 Twan Koolstra
2 Celine Sterk 2 Milan Wannet 2 Milou Verschoor
3 Gijs van Drunen 3 Senna Broekhuijsen 3 Luuk Verhoeven
4 Ramon Schaap 4 Xavi van der Vliet
5 Siem van Drunen 5 Jurre van Drunen
6 Jelle Muijs 6 Luuk Nieuwenhuizen
7 Stan Verwoerdt
8 Luuk Geerts

JO7-3 (4×4 alleen trainen):
1 Daan Pruijssen
2 Ruben de Vente
3 Luuk Dekker
4 Daley van Arkel

ST Almk/Alt. en ST Alt/Amk. Zijn samengevoegde teams van VV Almkerk en VV Altena
Bij   ST Almk/Alt speelt het team de thuiswedstrijden in Almkerk
Bij   ST Alt/Amk. speelt het team de thuiswedstrijden in Nieuwendijk
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Onderstaande leden zijn gestopt of zijn bij een andere vereniging gaan voetballen

1e gestopt of verkast 2e gestopt of verkast 3e gestopt of verkast
Derk Hakkers Dinant van Drunen Huibert Keller ½
Kazim Aydin Jacco Pellekaan Mark op 't Hof
Gregory Hieronimus Nick Visser Thymen Verschure
Maba Jarbou Jonne Vink
Niels Nieuwensteeg
Nikai Derwort 4e gestopt of verkast 5e gestopt of verkast
 Pascal de Vries Maarten Koorengevel  Dion Lentjes
Sergio Thijs Marco Nederveen  Divano Henkel
Yesse Gire Danny Schoester  Marten Nieuwkoop

 Max Neeleman 
6e gestopt of verkast  Thomas van den Hout 
Iwan Groenenberg Robbin van der Wiel
Marco van Tuil
Arno Maat VR2 gestopt of verkast VR2 gestopt of verkast

Lea van Acquoy Esther Manschot
VR1 gestopt of verkast Wieteke van Baast Rinske van der Pluijm

Leanne Scherf Roan den Braber Dominique Pont
Charelle van Straten Kelly Bullee Lisa Schaap

Adrienne den Dekker Jamie van Tilborg
Mandy van der Geld Taylor van Tilborg

MO17-1 gestopt of verkast Elise op t. Hof Tessa Verhoeven
Tess Eckhardt Iris den Hollander Jennifer Willemstein
Ilya Hoesen Savannah Maat Gaby de Bont
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Teamindelingen seizoen 2019 – 2020 
1e klasse C Res. Hoofdklasse A
SVL 1 14:30 1 Hoek 2 14:30
Almkerk 1 14:30 2 Almkerk 2 14:30
Papendrecht 1 14:30 3 Papendrecht 2 12:00
Tern.Boys 1 14:30 4 ASWH 2 12:00
Nieuw Lekkerland 1 14:30 5 Hardinxveld 2 12:30
Heerjansdam 1 14:30 6 Rijsoord 2 12:30
Nivo Sparta 1 14:45 7 Kloetinge 2 12:45
Kloetinge 1 14:30 8 Oranje Wit 2 12:30
Oranje Wit 1 15:00 9 Kozakken Boys 2 15:00
LRC 1 14:30 10 VVGZ 2 12:00
WNC 1 14:30 11 Wieldrecht 2 12:00
Sliedrecht 1 14:30 12 Pelikaan 2 12:30
GRC-14 1 14:30 13 Sliedrecht 2 11:45
Montfoort S.V.'19 1 14:30 14 GRC-14 2 14:30

Res. 5e klasse 23 Res. 5e klasse 18
Almkerk 3 14:30 1 GJS 7 15:15
Roda Boys/Bom. 4 14:30 2 Almkerk 4 14:30
Nivo Sparta 6 15:00 3 SV Meerkerk 5 14:30
Kerkwijk 3 15:00 4 Hardinxveld 7 14:30
Well 3 14:30 5 Altena 5 14:30
Wilhelmina'26 5 14:30 6 VVAC 5 15:00
Sparta'30 3 14:30 7 SteDoCo 4 14:30
Woudrichem 3 14:30 8 SVS'65 3 14:30
Achilles Veen 4 14:30 9 Sleeuwijk 6 13:00
GRC-14 5 14:30 10 Arkel 4 14:30
BZC '14 4 14:30 11 Peursum 4 15:00
GVV'63 5 12:30 12 SV Noordeloos 5 14:30
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Res. 5e klasse 17 Res. 5e klasse 21
GJS 8 13:15 1 Almkerk 6 14:30
Almkerk 5 12:00 2 GVV'63 4 14:30
Peursum 5 14:30 3 Tricht 6 14:30
Hardinxveld 6 14:30 4 Arkel 5 14:30
Altena 4 12:00 5 GDC 5 14:30
Kozakken Boys 5 12:00 6 Woudrichem 4 12:30
VVAC 6 15:00 7 SVW 3 14:30
Sleeuwijk 7 13:00 8 Asperen 5 12:30
Schelluinen 4 14:30 9 Sleeuwijk 8 15:00
Arkel 3 14:30 10 NOAD'32 5 14:30
Woudrichem 5 14:30 11 GRC-14 6 14:30
Unitas 4 12:30 12 SV BLC 9 15:00

4e klasse 842 2e klasse 04
Almkerk VR1 12:00 1 Nivo Sparta JO19-2 12:15
GSC/ODS VR1 12:00 2 Lekvogels JO19-1 12:00
Sleeuwijk VR2 13:00 3 Wilhelmina JO19-2 14:45
De Zwerver VR1 12:00 4 HSSC'61 JO19-1 12:00
Groot-Ammers VR1 12:00 5 Altena JO19-1 12:00
Rijsoord VR1 14:30 6 Woudrichem JO19-1 10:30
Sliedrecht VR1 11:30 7 Roda Boys/Bom. JO19-1 12:00
Zwaluwe VR1 12:00 8 NOAD'32 JO19-1 11:45
IFC VR2 13:00 9 GRC-14 JO19-1 12:30
Oranje Wit VR1 15:00 10 Achilles Veen JO19-1 11:15
RFC VR1 12:00 11 Almkerk JO19-1 12:00

12 Rhelico JO19-1 13:00
13 Herovina JO19-1 12:00
14 BZS JO19-1 14:30

Najaar 2e klasse 04 Najaar 4e klasse 08
ST Altena/Almkerk JO17-1 12:00 1 ST Altena/Almkerk JO17-2 10:00
Asperen JO17-1 12:30 2 Be Ready JO17-1 14:30
BZS JO17-1 11:45 3 Dongen JO17-5 14:30
GJS JO17-1 11:30 4 Dussense Boys JO17-1G 14:30
GRC-14 JO17-1 12:30 5 JEKA JO17-8 14:00
Hardinxveld JO17-2 10:30 6 Oosterhout JO17-3 10:30
MVV'58 JO17-1 11:00 7 RFC JO17-4 14:30
Nivo Sparta JO17-2 12:45 8 SC 't Zand JO17-4 14:30
Oosterhout JO17-2 10:30 9 SCO JO17-2 12:45
TSC JO17-2 12:00 10 Sleeuwijk JO17-2 13:00
VVAC JO17-1 10:15 11 Terheijden JO17-1 14:00

12 Waspik JO17-2 13:00
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Najaar 2e klasse 06 Najaar 2e klasse 03
Raamsdonk MO17-1 13:00 ASWH JO15-2 12:30
Be Ready MO17-1 10:30 LRC JO15-2 10:00
GDC MO17-1 10:30 Peursum JO15-1 10:30
Waspik MO17-1 15:00 Lekvogels JO15-1 10:30
Roda Boys/Bom. MO17-1 11:00 Alblasserdam JO15-1 10:30
Sleeuwijk MO17-1 11:00 GRC-14 JO15-1 10:30
Achilles Veen MO17-1 11:15 GSC/ODS JO15-1 10:00
ST Almkerk/Altena MO17-1 10:00 Groot-Ammers JO15-1 10:00
SSC'55 MO17-1 10:00 ST Almkerk/Altena JO15-1 10:00
SV Capelle MO17-1 11:00 BZS JO15-1 14:30
Wilhelmina'26 MO17-1 10:30 TEC JO15-1 12:30

Najaar 5e klasse 06 Najaar 2e klasse 05
Buren JO15-1 12:30 1 Asperen MO15-1 08:30
GJS JO15-3 09:45 2 Kozakken Boys MO15-1 12:30
Hardinxveld JO15-4 12:30 3 Theole MO15-1 09:45
Kozakken Boys JO15-3 10:00 4 Well MO15-1 09:30
Heukelum JO15-1 10:30 5 NOAD'32 MO15-1 10:00
Wadenoijen JO15-1G 12:00 6 Sleeuwijk MO15-1 11:00
MVV'58 JO15-3 12:30 7 GRC-14 MO15-1 11:00
Sliedrecht JO15-5 12:30 8 ST Almkerk/Altena MO15-1 08:30
ST Almkerk/Altena JO15-2 10:00 9 SV Meerkerk MO15-1 10:00
BZS JO15-2 12:00 10 Woudrichem MO15-1 10:45
BZS JO15-3 09:15 11 SteDoCo MO15-1 10:15
TEC JO15-2 11:00 12

Najaar 2e klasse 03 Najaar 4e klasse 06
ST Altena/Almkerk JO13-1 08:45 1 ST Altena/Almkerk JO13-2 08:45
Ameide JO13-1G 09:00 2 DESK JO13-2 09:00
BZS JO13-1 09:30 3 GDC JO13-1 09:00
Groot Ammers JO13-1 08:30 4 JEKA JO13-5 11:00
HSSC'61 JO13-1 10:00 5 NEO'25 JO13-1 10:15
Haaften JO13-1 10:15 6 NOAD'32 JO13-1 08:30
Hardinxveld JO13-2 10:30 7 ONI JO13-1 11:00
Lekvogels JO13-1 10:30 8 RWB JO13-2G 09:30
RKTVC JO13-2 11:45 9 SC Elshout JO13-1 10:45
SV Meerkerk JO13-1 10:00 10 Sparta'30 JO13-1G 09:00
SVW JO13-1 12:00 11 WSC JO13-4 10:30
Sliedrecht JO13-2 08:30 12 Woudrichem JO13-4 10:30
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Najaar 5e klasse 07 Najaar 2e klasse 05
ST Altena/Almkerk JO13-3 08:45 1 ST Altena/Almkerk MO13-1 08:45
Be-Ready JO13 1G 10:00 2 DESK MO13-1 11:30
Dussense Boys JO13-1G 12:30 3 GDC MO13-1 09:00
Irene'58 JO13-1 10:15 4 Madese Boys MO13-1 10:45
JEKA JO13-9 09:00 5 NEO'25 MO13-1 09:00
Madese Boys JO13-3 09:00 6 Rijen MO13-1 10:00
RFC JO13-3 12:15 7 SC 't Zand MO13-1 11:15
Raamsdonk JO13-1 11:30 8 Sleeuwijk MO13-1 08:30
Right'Oh JO13-1G 11:30 9 Terheijden MO13-1 10:30
Unitas'30 JO13-7 11:30 10 UNO Animo MO13-2 11:00
VCW JO13-1 09:30 11 Waspik MO13-1 11:00
Waspik JO13-2 11:00 12 Woudrichem MO13-1 09:15

Najaar 3e klasse 08 Najaar 5e klasse 11
Kozakken Boys JO11-2 10:00 1 Madese Boys JO11-4 10:45
Hardinxveld JO11-2 09:00 2 The Gunners JO11-3 09:45
Be Ready JO11-1 09:30 3 WDS'19 JO11-3 08:30
GDC JO11-1 10:30 4 Raamsdonk JO11-1 10:00
Wilhelmina'26 JO11-1 09:00 5 Be Ready JO11-3G 09:30
SCO JO11-1 09:15 6 Oosterhout JO11-4 10:30
Ameide JO11-1 10:15 7 Rijen JO11-5 08:30
Sleeuwijk JO11-2 08:30 8 TSC JO11-5 08:30
Sparta'30 JO11-1 09:30 9 Almkerk JO11-2 08:30
Achilles Veen JO11-1 09:00 10 Neerlandia'31 JO11-2 09:00
Almkerk JO11-1 08:30 11 RFC JO11-3 08:45
RFC JO11-2 08:45 12 DVVC JO11-2 10:30

Noar Vurre 41e jaargang nr. 2 augustus 2019 54 



Najaar 4e klasse 07 Najaar 5e klasse 10
ASWH JO9-5 09:45 1 Right'Oh JO9-1 10:00
Drechtstreek JO9-4 10:00 2 Asperen JO9-1 09:00
Papendrecht JO9-3 08:30 3 Kozakken Boys JO9-3 08:30
Kozakken Boys JO9-2 12:30 4 Unitas JO9-4 08:30
GJS JO9-4 09:00 5 Dussense Boys JO9-1 09:00
SV Meerkerk JO9-2 08:30 6 VVAC JO9-5 08:30
Alblasserdam JO9-2 08:30 7 TSC JO9-6 10:00
Ameide JO9-1 10:15 8 Sparta'30 JO9-1G 09:00
VVAC JO9-2 08:30 9 Herovina JO9-1 09:00
Sliedrecht JO9-3 10:00 10 Almkerk JO9-2 10:00
Sleeuwijk JO9-2 08:30 11 Achilles Veen JO9-1G 09:00
Almkerk JO9-1 10:00 12

Najaar 1e klasse 18
Kozakken Boys JO7-1 11:15 1 Almkerk JO7-2
Woudrichem JO7-1 09:00 2 Almkerk JO7-3
Sleeuwijk JO7-1 08:30 3 Nog niet ingedeeld
GRC-14 JO7-1 08:45 4 Almkerk JO7-3 gaat vvorlopig
Achilles Veen JO7-1 10:30 5 alleen trainen
Almkerk JO7-1G 09:00 6
Be Ready JO7-1 09:30 7
GDC JO7-1 10:30 8
Dussense Boys JO7-1G 09:00 9

ST Almkerk/Altena teams spelen bij Almkerk
ST Altena/Almkerk teams spelen bij Altena
De aangegeven tijden achter de teams zijn de aanvangstijden van de thuiswedstrijden.
Bij indelingen die geen 12 teams hebben kan later nog een team toegevoegd worden.
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Oefenprogramma- en bekerprogramma seizoen 2019-2020 

20-08-2019 19.00 Almkerk 1 - Voorronde Altena cup in Almkerk  
Poule A met Almkerk, Woudrichem en Wilhelmina’26 Di. 

24-08-2019 12.00 Almkerk 1 - Altena cup finales bij GRC-14 Za. 
12.30 VR1      teams bij VV Sleeuwijk  (Almkerk VR1 afgezegd)   Za. 
09.00 MO17  teams bij VV Sleeuwijk  Za. 
09.00 MO15  teams bij VV Sleeuwijk  Za. 
08.30 MO13  teams bij VV Sleeuwijk  Za. 
09.00 JO19     teams bij VV Almkerk  Za. 
09.00 JO17     teams bij VV Altena  Za. 
09.00 JO15     teams bij VV Be Ready  Za. 
09.00 JO13     teams bij VV Sparta’30  Za. 
09.00 JO11     teams bij VV NOAD’32  Za. 
09.00 JO9       teams bij VV Woudrichem Za. 
09.00 JO7       teams bij VV Achilles Veen Za. 

Vriendschappelijke wedstrijden 
24-08-2019 14.30 ASH 1  - Almkerk 2     Za. 
27-08-2019 20.00 Koz. Boys 1 (res. Spelers) - Almkerk 1     Di. 
27-08-2019 20.00 Almkerk 2 - Wilhelmina’26  2  Di. 

Bekerwedstrijden 
31-08-2019 14.30 Almkerk 1 - Altena 1 Za. 
31-08-2019 14.30 Altena 2 - Almkerk 2    Za. 
31-08-2019 14.30 RFC 5  - Almkerk 3    Za. 
31-08-2019 14.30 Almkerk 4 - Sparta’30 3 Za. 
31-08-2019 14.30 Zwaluwe 5 - Almkerk 5 Za. 
31-08-2019 12.00 Almkerk VR1  - Altena VR1 Za. 
31-08-2019 12.00 Almkerk JO19-1  - Altena JO19-1 Za. 
31-08-2019 12.00 ST Altena/Almkerk JO17-1 - GRC-14 JO17-1 Za. 
31-08-2019 10.00 ST Altena/Almkerk JO17-2 - Nieuw Lekkerland JO17-1 Za. 
31-08.2019 10.00 Kozakken Boys MO17-1  - ST Almkerk/Altena MO17-1   Za. 
31-08-2019 10.15 Sleeuwijk JO15-1 - ST Almkerk/Altena JO15-1 Za. 
31-08-2019 10.00 ST Almkerk/Altena JO15-2 - Sleeuwijk JO15-2  Za. 
31-08-2019 10.45 Woudrichem MO15-1  - ST Almkerk/Altena MO15-1   Za. 
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31-08-2019 08.30 Sleeuwijk JO13-1 - ST Altena/Almkerk JO13-1 Za. 
31-08-2019 08.45 ST Altena/Almkerk JO13-2 - Schelluinen JO13-1 Za. 
31-08-2019 08.45 ST Altena/Almkerk JO13-3 - Kozakken Boys JO13-3   Za. 
31-08-2019 10.30 Terheijden MO13-1  - ST Altena/Almkerk MO13-1   Za. 
31-08-2019 08.45 RFC JO11-2  - Almkerk JO11-1 Za. 
31-08-2019 08.30 Almkerk JO11-2  - RFC JO11-3  Za. 
31-08-2019 08.30 Sleeuwijk JO9-2  - Almkerk JO9-1  Za. 
31-08-2019 10.00 Almkerk JO9-2  - Achilles Veen JO9-1G Za. 

Vriendschappelijke wedstrijden 
03-09-2019 20.00  Almkerk 1 - Dongen 1  Di. 
03-09-2019 20.00  DESK 2 - Almkerk 2  Di. 

Bekerwedstrijden 
07-09-2019 17.00 Madese Boys 1 - Almkerk 1    Za. 
07-09-2019 14.30 Almkerk 2 - Koz. Boys 3  Za. 
07-09-2019 14.30 Almkerk 3 - Woudrichem 5  Za. 
07-09-2019 12.30 Woudrichem 4 - Almkerk 4 Za. 
07-09-2019 12.00 Almkerk 5 - WDS’19 2 Za. 
07-09-2019 13.00 Sleeuwijk VR2 - Almkerk VR1 Za. 
07-09-2019 12.00 RFC JO19-2 - Almkerk JO19-1 Za. 
07-09-2019 10.15 Sleeuwijk JO17-1 - ST Altena/Almkerk JO17-1 Za. 
07-09-2019   10.30 Rijsoord JO17-2  - ST Altena/Almkerk JO17-2 Za. 
07-09-2019 10.00 ST Almkerk/Altena MO17-1 - Be Ready MO17-1 Za. 
07-09-2019 10.00 ST Almkerk/Altena JO15-1 - GRC-14 JO15-1  Za. 
07-09-2019 10.00 Kozakken Boys JO15-3 - ST Almkerk/Altena JO15-2 Za. 
07-09-2019 08.30 ST Almkerk/Altena MO15-1 - GRC-14 MO15-1 Za. 
07-09-2019 08.45 ST Altena/Almkerk JO13-1 - Terheijden JO13-1  Za. 
07-09-2019 08.30 Kozakken Boys JO13-2 - ST Altena/Almkerk JO13-2 Za. 
07-09-2019 08.30 VVAC JO13-3 - ST Altena/Almkerk JO13-3 Za. 
07-09-2019 08.45 ST Altena/Almkerk MO13-1 - Madese Boys MO13-1   Za. 
07-09-2019 08.30 Almkerk JO11-1  - Sleeuwijk JO11-2 Za. 
07-09-2019 10.00 Raamsdonk JO11-1 - Almkerk JO11-2 Za. 
07-09-2019 10.00 Almkerk JO9-1  - Kozakken Boys JO9-2 Za. 
07-09-2019 09.00 Dussense Boys JO9-1 - Almkerk JO9-2  Za. 

Vriendschappelijke wedstrijden 
10-09-2019 20.00  DHSC 1 - Almkerk 1 Di. 
10-09-2019 20.00  Almkerk 2 - Well 1  Di. 
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Bekerwedstrijden 
14-09-2019 14.30 SSV’65 1 - Almkerk 1    Za. 
14-09-2019 14.30 Almkerk 2 - RFC 2   Za. 
14-09-2019 15.00 Sleeuwijk 8 - Almkerk 3 Za. 
14-09-2019 12.00 Altena 4 - Almkerk 4 Za. 
14-09-2019 12.30 Madese Boys 4 - Almkerk 5 Za. 
14-09-2019 12.00 Almkerk VR1 - Woudrichem VR1 Za. 
14-09-2019 10.30 Woudrichem JO19-1 - Almkerk JO19-1 Za. 
14-09-2019 12.00 ST Altena/Almkerk JO17-1 - GJS JO17-1 Za. 
14-09-2019 10.00 De Zwerver JO17-2 - ST Altena/Almkerk JO17-2 Za. 
14-09-2019 10.00 ST Almkerk/Altena MO17-1 - Sleeuwijk MO17-1 Za. 
14-09-2019 10.30 Peursum JO15-1 - ST Almkerk/Altena JO15-1 Za. 
14-09-2019 10.00 ST Almkerk/Altena JO15-2 - GJS JO15-3 Za. 
14-09-2019 08.30 ST Almkerk/Altena MO15-1 - NOAD’32 MO15-1 Za. 
14-09-2019 08.45 ST Altena/Almkerk JO13-1 - RFC JO13-2   Za. 
14-09-2019 10.15 Peursum JO13-1 - ST Altena/Almkerk JO13-2 Za. 
14-09-2019 08.30 Pelikaan JO13-3 - ST Altena/Almkerk JO13-3 Za. 
14-09-2019 08.45 ST Altena/Almkerk MO13-1 - Waspik MO13-1 Za. 
14-09-2019 09.30 Be Ready JO11-1 - Almkerk JO11-1 Za. 
14-09-2019 08.30 Almkerk JO11-2  - Be Ready JO11-3G Za. 
14-09-2019 10.00 Almkerk JO9-1  - RFC JO9-3  Za. 
14-09-2019 09.00 Sparta’30 JO9-1G - Almkerk JO9-2  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/pupillen  teams - Aanvang competitie Za. 

ST Altena/Almkerk teams spelen bij Altena 
ST Almkerk/Altena teams spelen bij Almkerk 
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Hé,
'van-een-eigen-
stekkie-dromer'!

Ontdek ze op Rabobank.nl/10pluspunten

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

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

9 pluspunten. Dus waar wacht je nog op?

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

en uitgebreide
assortiment. Van

onze plezierige lage
prijzen. En van onze

extra goedkope week-
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ook van onze kwaliteit. En

van onze behulpzaamheid.
Die dingen hebben we elke
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ons eens bent.
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