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In memoriam Jaap van Olst        
Proate zoals het is! 
 
Op 31 augustus overleed, op 62 jarige leeftijd, Jaap van Olst, vader van Roger en Karen. 
  
M’n eerste herinneringen aan Jaap dateren al van heel lang geleden. Ik was nog maar een 
ventje en Jaap een nog kleiner ventje. We groeiden op aan de Gantelbrug.  Moeder Nel van Burgel en 
vader Wim van Olst waren rasechte Uppelsendijkers. Vader Wim zat in de bagger. Was maanden van 
huis. Als hij thuis was hing zijn kroost als een klit om hem heen. Ik zie ze nog lopen. Vader Wim met 
baard, pijp en leren laarzen. 
 
Ontegenzeggelijk had Jaap veel van z’n vader. Avontuurlijk, ruig en vertederend, 
innemend en ondeugend, eigenwijs en genietend van het leven. 
 
Nu terug naar mijn herinnering: Jaap was met vader Wim aan de wandel. We werden opgeschrikt 
door een vreselijk geblère, gevolgd door een bulderend gelach.  M’n moeder en ik vlogen om het 
huis. Een hilarisch schouwspel. Nieuwsgierige Japie had z’n hoofd door de spijlen van de poort 
gestoken en deed verwoede pogingen  om uit z’n benarde positie weg te komen…. 

 
Er was altijd wat te beleven achter aan de Gantelbrug. Dat was zeker. Jaap groeide op en ook het 
voetballeven kreeg daarin een plaatsje. In de pubertijd ontwikkelde zich de Jaap die we nu kennen. 
Marian kwam in zijn leven. Naast het ouderlijk huis ging Jaap in het huis van ome Henk wonen. 
Zorgzaam als Jaap was bouwde hij het uit tot een mooi paleisje. De liefde werd bekroond met twee 
prachtige kinderen, Roger en Karen. Gelukkige jaren dienden zich aan. Vrienden, feestjes, een 
gezellig verenigingsleven… 
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Toen draaide de wind… van wind mee, naar wind tegen… weer draaiend naar veranderlijk 
en even fors in de rug mee…, later weer draaiend naar fors en langdurig tegen… 
 
Om deze beeldspraak maar even in te vullen: 
Er ging een schok door het dorp. Marian van Olst ongeneeslijk ziek. Hoe kon dat, zo’n mooie vrouw, 
zo’n lieve moeder. Wat een verdriet bij Jaap, Roger en Karen. 
 
Het tij keerde. Jolanda kwam in het leven van Jaap. Dakwerk, het dakdekkersbedrijf van Jaap, 
floreerde. Diep respect voor de wijze waarop Jaap en Jolanda het vertrouwen van  Roger, Karen en 
Amber wisten te krijgen. Wat waren Jaap en Jolanda gezien binnen onze vereniging. Jolanda ging de 
redactie van ons clubblad assisteren, Karen en Amber waren actief in het damesvoetbal, Jaap zette 
vol in op de sponsoring. Wel op z’n eigen manier. “Proate zoals het is “ zei hij dan.  “Sponsoren, 
prima, maar ik bepaal zelf wat er met het geld gedaan wordt”. Interesse in shirtsponsoring Jaap? “Ja 
prima, maar dan wel het (oude, red.) zesde elftal”. De jongens van dit elftal hebben dit altijd zeer 
gewaardeerd. Jaap en Jolanda werden op handen gedragen. Dit even terzijde. 
 
Niet dat Jaap tegen het eerste elftal was. In tegendeel. Dat zal ik zo vertellen. Bij het aantrekken van 
een nieuwe trainer ging ik in de fout. Het door het bestuur vastgestelde budget overschreed ik, in 
m’n enthousiasme, met maar liefst € 3000,-.  In de bestuursvergadering moest ik met de billen bloot. 
Het bestuur hield, terecht, voet bij stuk. Ik moest zelf voor extra dekking zorgen. Wie schoten er te 
hulp? Je hoeft niet te raden. Jaap stond voorop! 
Overigens hebben we van deze escapade nooit spijt gehad. Onder Pieter Tuns beleefde 
de vereniging mooie sportieve jaren. 
 
In z’n oordeel over het voetballen was Jaap altijd vrij direct. Meestal wel aanwezig bij de 
thuiswedstrijden. Zelden echt langs de lijn, meestal op het terras. Na een kwartier al een eerste 
oordeel vellend, wat dan dikwijls de opmaat was of na de rust de stek aan de bar nog werd verlaten. 
Het was al snel gezellig daar op het hoekje van de bar. Een geliefd plekje, ook voor de lotenverkopers 
als er over het rad gedraaid werd. Dat noem ik dan maar de indirecte sponsoring. De bijdrage van 
Jaap daarin was heel erg groot. Naarmate de alcoholmeter steeg wilde de sfeer nog wel eens wat 
broeierig worden. Ging dan maar niet in discussie met Jaap. Vriend Gerard Pellikaan verwoordde dat 
treffend tegen me. Jaap z’n credo “Proate zoals het is” veranderde dan al snel in “Proate zoals Jaap 
dacht dat het was”. 
 
De ommekeer naar wind tegen kwam er aan.  Op een zaterdagmiddag vroeg Jolanda mij, in de 
kantine, hoe mijn reuma was begonnen, want Jaap had ook overal pijn. Voorbode van een trieste 
wending in het leven van Jaap en Jolanda. Onderzoek op onderzoek volgde. Jaap kon steeds 
moeilijker zelf het dak op. Jaap z’n wereld stortte in toen bekend werd dat ook Jolanda ernstig ziek 
was.  Het hoekje van plezier en jolijt in het clubhuis veranderde langzaam in een hoekje van zorg 
en verdriet. Na het overlijden van Jolanda trok Jaap zich terug uit het sociale leven. Jaap koos voor 
z’n eigen manier van verwerken. Alleen bereikbaar voor een klein groepje geliefden. Het eigen leven 
bood hem geen perspectief. Jaap trok daaruit z’n conclusie. Wat een moed om dan ook te zeggen:  
“Proate zoals het is….” 
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In de herdenkingsdienst spraken zoon Roger, vriend Gerard en Hannie Vink treffende woorden. 
Woorden waar ik me graag bij aansluit. Hoe kan ik dat beter doen als met enkele regels uit  het 
gedicht van Hannie 
 
                   “Je wist met je leven, met jezelf en je omgeving geen raad. 
                    Je wilde vaak alleen zijn, ook al stonden je vrienden paraat. 
 
                    Gelukkig had je de mensen om je heen die je het liefst waren, 
                    En die veel herinneringen aan jou zullen bewaren. 
 
                    Wat zullen ze je missen, je zorgzaamheid en je betrokkenheid. 
                    Maar ook je rake woorden en zelfs je koppigheid. 
 
                    Je markante kop, je humor, je levenslust en ondeugende ogen. 
                    Dat is de Jaap die wij altijd zo graag hebben gemogen”. 
 
 
Beste Roger, Karen en Amber, en allen die jullie lief zijn. 
Wat hadden jullie een prachtige tekst op de kaart staan 
 
Degenen die ik lief heb verlaat ik 
Om degenen die ik lief had terug te vinden. 
 
Een tekst die jullie ruimte, kracht en levenswijsheid mag geven voor de toekomst. 
 
 
Namens leden en bestuur van de vv Almkerk, 
Gerrit van Drunen 
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In memoriam Jan van Es        
Zondag 6 oktober is op 49 jarige leeftijd Jan van Es overleden. 
Donderdagavond 10 oktober hebben de spelers van het zesde elftal en veel andere leden van onze 
vereniging, verbijsterd, verdrietig en vol ongeloof, afscheid van Jan genomen. 
 
Geen dag later, precies op zijn verjaardag, 1 september 1977 werd Jan lid van onze vereniging. Een 
alles behalve verlegen baasje. Begeleid door vader Bram, kwam hij vertellen dat hij graag wilde 
voetballen en…. dat hij ook voor Ajax was. Kortom van  jongs af aan een fanatiek baasje. Voor ons 
een dubbelslag: een nieuw lid en vader Bram erbij! 
 
Het was de hele week voetbal in huize van Es. Kon ook niet anders met vader Bram uit de Gorcumse 
Unitasstal. Door de week en op zaterdag het Almkerkvoetbal, op Zondag, samen met vriendje Jan 
Willem, op bezoek bij oma en….door naar het Unitasveld. En dan, als het even uitkwam, door de 
week ook nog eens naar Ajax. Dat kreeg, als het resultaat goed was, de volgende morgen een vervolg 
bij de poort van het schoolplein. Daar werd de “vijand”, in de vorm van de eveneens bloedfanatieke 
PSV-fan Arjan Kant, opgewacht. 
 
De jeugd doorliep Jan met glans. Bloed fanatiek, lekker fel en zeker niet op z’n  mondje gevallen. “Er 
zit wel wat in “ zeiden ze dan langs de lijn.  Met vader Bram als personal coach groeide Jan naar het 
senioren voetbal. Er ontstond een aardig vriendengroepje jonge gasten wat dikwijls vanuit de kelder 
van huize van Es opereerde. 
 
Met Bert-Jan en Jan-Willem hebben we gezocht naar memorabele momenten uit Jan z’n 
voetballeven. Direct doorstromen van de jeugd naar het eerste elftal deed hij niet. Jan kwam in het 
toch wel hoog spelende 2e elftal terecht. Een elftal met best wat feestbeesten. Jan had daar wel oren 
naar. Zo herinner ik me nog een  voorval. 
waar Jan bij betrokken was. Wat zijn rol 
erin precies was, is me niet duidelijk 
geworden. We gingen met de bus naar 
Zeeland. “Nog even wachten” werd er 
naar chauffeur Henk Pruissen geroepen, 
”er zijn er nog een paar niet” Waaronder 
Jan. “die zit vast” werd er weer geroepen. 
Het groepje kwam opdagen en het verhaal 
brandde los. Op vrijdagavond waren ze in 
Gorcum gaan stappen. Bij een 
alcoholcontrole werden ze staande 
gehouden. Op de een of andere manier had één van de “onzen” zich meester gemaakt van de pet 
van een politie-agent. Dat liep natuurlijk niet goed af. ”Allemaal mee naar het bureau” zei de 
diender. Daar liep het gelukkig wel met een sisser af. De jongens konden naar huis. En wij hadden, 
gelukkig, genoeg spelers. 
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In het tweede kwam Jan boven drijven. Eerst een paar keer wissel bij 1. Na wat  
heen-en-weer gedoe veroverde hij toch voor een paar seizoenen z’n plaatsje op het middenveld. 
Zonder dat ik ze in de juiste volgorde kan plaatsen denk ik dat Jan onder Dinant Bosch, Piet Jansen en 
Ad Bakker in het eerste heeft gespeeld. Jan was een harde werker en een breker. Kenmerkend die 
laatste grote stap en het armgebaar als iets niet lukte. Wat was hij trots op het seizoen dat hij met 
Pieter de Bok speelde. Pieter draaide een top seizoen, Jan was de breker en de aangever en deelde 
zo mee in het succes. Blessuregevoelig was Jan wel. Verzorger Jan Schmidt kreeg er grijze haren van. 
Uren lag hij op de behandeltafel. ’t Kon niet snel genoeg gaan, Jan wilde fit zijn. Dan nog maar een 
tandje erbij in de verzorging. Jan belde dan Guy van Euverzwijn. Daar kon hij altijd terecht. Hup, daar 
ging hij. Al was het zondagmiddag. Vier flesjes bier in een tasje. Dat voor na de behandeling….geen 
kosten. 
 
Met de instroom van Kees van Loon als leider en Ad Bakker als trainer ging het technische beleid bij 
Almkerk op de schop. Er werd buiten de deur gekeken… 50% Almkerkers was het devies. Jan voelde 
de bui al hangen. Ad Bakker verdween na 1 seizoen richting Kozakken Boys. Frans van Wijk nam het 
stokje over. Jan zat, samen met Jan Willem, nog wel bij de selectie. Na de training op 
donderdagavond moesten ze boven komen. Voor beiden was geen plaats meer in de selectie. Wat 
was hij boos. Als echte Almkerker moest hij plaats maken voor een buitenstaander. Jan Willem vocht 
zich terug. Het heeft Jan altijd bezig gehouden. Dat seizoen werd Almkerk kampioen. Het elftal ging, 
al feestend, op een dubbeldekker stapvoets door het dorp. Eén man liep het hele eind achter de bus. 
Het was Jan. Hij vierde z’n eigen feest. Dik verdiend. 
 
In 1995 hing Jan z’n schoenen aan de wilgen. In dit 
geval aan het Almkerklogo van de toegangspoort. 
25 jaar pas, veel te jong.  Een ander leven diende 
zich aan. Jan trouwde, werd vader en kreeg een 
goede commerciële baan in de 
verpakkingsindustrie. Jaren later werden de 
voetbalschoenen toch wel weer uit het vet 
gehaald. Jan kon het spelletje niet missen. Jan 
sloot zich aan bij de groep van het zesde. Een fijne 
groep oud gedienden waar gezelligheid troef is. 
Jan genoot. Hij voelde zich thuis. 
 
Jan was 32 jaar toen moeder Bep overleed. Er brak iets bij Jan. Hij kon het geen  plaats geven. 
Ondanks alle hulp van zijn geliefden. Ondanks professionele hulp. Een aftakelend proces zette zich in 
werking wat twee jaar geleden, na het overlijden van vader Bram, onomkeerbaar werd. 
 
Beste familie van Es en allen die hem lief waren, weet jullie gesteund door de support van de leden 
van onze vereniging. Leden die Jan in gedachten houden als een bezeten sporter, een op en top 
verenigingsman en bovenal een aimabel mens. 
 
Namens leden en bestuur  van de v.v. Almkerk, 
Gerrit van Drunen 
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Van de redactie          
Beste lezer, 
 
Voor u ligt de 3e Noar Vurre van 2019. Als redactie proberen wij om het clubblad gevarieerd, 
informatief, leuk en prettig leesbaar te maken. Het is aan u om te beoordelen of dat gelukt is. Heeft u 
tips, op- of aanmerkingen, dan vernemen wij dat graag. 
 
Ook is het mogelijk om kopij voor het decembernummer aan te leveren. Hiervoor kunt u contact 
opnemen met de redactie of uw kopij mailen naar: noarvurre@vvalmkerk.nl. 
De redactie van Noar Vurre bestaat uit Arie Verwoerdt (hoofdredacteur), Amber Geerts (layout), 
Hendri ’t Lam en Nico Vink (vliegende reporters). 
 
In dit nummer vindt u, naast enkele vaste rubrieken, o.a. een interview met de trainer van JO19, Huib 
Apituley, een artikel over de eerste vrouwelijke seniorenscheidsrechter en alles over de 
ledenvergadering van 15 november. Helaas moesten we openen met 2 in memoriams. 
 
Advertenties 
Wij kunnen het clubblad uitbrengen mede dankzij onze adverteerders. Voor de eerste uitgave van 
2020 gaan we de advertenties updaten. Wilt u adverteren, of wijzigingen opnemen in uw 
advertentie, dan kunt u contact opnemen met de redactie. 
 
Veel leesplezier, 
De redactie 
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Informatie vereniging         
v.v. Almkerk       

Sportcomplex Sportlaan 1 4286 ES Almkerk 0183-401802 

E-mailadres secretaris@vvalmkerk.nl 

 

  

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

Bank Rabobank Almkerk NL51 RABO 0301504431   

Westrijdsecr. 
Senioren 

Arie Verwoerdt verwoerdt.arie@gmail.com 06-12095101 

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

  

Bestuur       

Voorzitter Ron van het Hof Ere voorzitter Gerrit van Drunen 

Secretaris Algemeen Annemarie Lokker Voorzitter bijz. diensten Gerbe Manschot 

Penningmeester Nico Kostense Voetbalzaken Anton vd Meijden/Arjan Dol 

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

Commissies       

PR , communicatie & 
act. 

Hannie Vink 06-16445441   

Gebouwen Kees Verwoerdt 0183-402835 06-22687759 

Terreinen Reen Boevé     

Materialen Bert Keller 0183-403250 06-14508975 

Sponsorcommissie Arie Schaap (vz) Jolanda Schaap Gert Ambachtsheer 

  Bank sponsorcommissie NL71 RABO 0113821875 t.n.v. J. Schaap 

Kantinecommissie Ans Groenenberg Jaap Manschot  Rianne Manschot 

Damescommissie Jack van der Stelt (vz) Nienke Verbruggen, 06-44193598 Lisa Verwoerdt, 06-
12258066 

  Peter van Dalen Esther Eckhardt   

Activiteitencommissie Rick van Straten, 06-53762992 Lisa Verwoerdt, 06-12258066 Pim vd Nieuwenhuizen 

  Leonie van Suijlekom, 06-
13212051   Lex Roubos 

  Hannah de Graaf Shane Vink Ramon van Dalen 

Technische 
Commissie       

TC Voorzitter/ 
Financiën 

Theo van der Stelt, 06-
81612086 TC Spelerszaken Mark vd Meijden, 06-

51984026 

TC Jeugd Jeroen Kroon, 06-51755383 TC Algemeen Erwin Wannet, 06-51549759 

Jeugdopleiding       

Hoofd jeugdopleiding Thomas Blankers     

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

Coördinator JO15-
JO17 

Arjan Kant kantvanherwijnen@ziggo.nl 06-23794822   

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

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

Stagebegeleider Hans Kant jj.kant@planet.nl 06-13571435 
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Clubblad “Noar Vurre”       

Redactie Arie Verwoerdt Amber Geerts   

  Nico Vink email redactie   

  email redactie noarvurre@vvalmkerk.nl   

Supporters vereniging 

  Henk Romijn (vz), 06-12496594 Jolanda Vink, 06-36031345   

  Rek. nr supp ver. Rabobank Almkerk NL20RABO0301564159 

Elftallen Trainers en leiders     

1e Trainer Ad van Seeters Leiders: 

  Assistent-trainer Frank Jongbloets Dave vd Westen, 06-31645046 

  Keeperstrainer Stefan Wildhagen Gerrit Kant 

2e Paul van der Donk Peter van Dalen Arie Schreuders 

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

4e Pim vd Nieuwenhuizen Marc de Pender   

5e   Tim van Dalen   

6e Charles Geerts, 06-83533205 Ewald van der Burg, 06-17654559   

VR1 Rick van Straten, 06-53762992   Jack van der Stelt 

JO19-1 Huib Apituley Tonnie Muyen Arjan Kant 

    Judith Leemans (adm), 06-43021818   

ST JO17-1 (bij Altena) Andre Bek Kees van Veen Marco van Tuil 

ST JO17-2 (bij Altena) Spelers Altena 1   Vacant 

ST MO17-1 (bij 
Almkerk) Ramon van Dalen, 06-40179676 Twan van der Stelt, 06-37343589 Peter van Dalen, 06-39025211 

ST JO15-1 (bij Almkerk) Jan Willem van Gils Jacco van Vuuren Dick van Daal 

 ST JO15-2 (bij 
Almkerk) 

Jurek Eijkhout Hans Kant (mentor) Henk Jan van Kleij, 06-
27212742 

ST MO15-1 (bij 
Almkerk) Nick Kant, 06-22553871 Toon van Drunen 

Elbert van Bijnen, 06-
12315673 

  Twan van der Stelt, 06-37343589     

ST JO13-1 (bij Altena) René van Haaften Teunis Pruijsen Mandy van Oord 

ST JO13-2 (bij Altena) Teus van Garderen Mark van de V…… Vacant 

ST JO13-3 (bij Altena) Spelers Altena 2 André Sterrenburg Jan Verhagen 

    Jesper Heiblom   

ST MO13-1 (bij Altena) Jochem Snaauw, 06-52694609 Arco Versteeg, 06-41496439 Amy de Graaf, 06-57422661 

  Martijn van der Wiel, 06-
28547910 

    

JO11-1 Casper Nieuwenhuizen Peter Herwig Charlotte Tanis 

JO11-2 Luuk Demmer Tycho Dominicus José Noorloos 

JO9-1 Bram Koolstra, 06-24527836 Marcel vd Geld, 06-30564459 Bram Koolstra, 06-24527836 

JO9-2 Corné van Drunen Henry Schaap Charles Geerts 

JO7-1 Menno vd Vliet, 06-21214095 Erwin Wannet, 06-51549759 
Rob Broekhuijsen, 06-
51687698 
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Van de Vurrezitter          
Beste leden, spelers, vrijwilligers, enthousiastelingen, supporters, sponsors, fans en vrienden van V.V. 
Almkerk. 
 
Op 15 november a.s. vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. Algemeen wil zeggen dat 
er verschillende onderwerpen vanuit het bestuur met de leden worden besproken. Belangrijk, altijd 
nuttig en vooral gezellig. 
 
Wat me opvalt en wat geweldig is, is dat de seniorenteams enorm veel plezier hebben en er steeds 
weer leden bijkomen. Recreatief voetbal is belangrijk voor de vereniging, maar vooral ook gezond en 
gezellig. We zijn als vereniging trots dat we voor zo’n belangrijk deel van de leden attractief zijn. Het 
sociale aspect is minstens zo belangrijk als het recreatieve, sportieve aspect. Buiten de mooie 
prestaties op het veld, vangen jullie elkaar goed op, helpen de vereniging en doen ook veel 
vrijwilligerswerk. Top! 
 
Ook een compliment voor iedereen die zich inzet om de commissies te laten draaien en stapje voor 
stapje nog beter laat functioneren. De onderlinge afstemming en communicatie tussen commissies 
gaat steeds beter. Mooi!. 
 
Cool is, dat er een samengestelde werkgroep, in afstemming met bestuur, bezig is met de mogelijke 
programma/activiteiten 75-jarig bestaan van onze vereniging. We hopen binnenkort meer te kunnen 
berichten. Leuke en vooral waardevolle inzet en ideeën, wel rekening houdend met de beperkte 
budgettaire mogelijkheden. Spannend wat nu aan ideeën geselecteerd wordt en wat lukt. Jullie 
horen dus binnenkort meer. 
 
Dit jaar staat weer in het teken van belangrijke investeringen in 
gebouwen en terreinen. De keuken heeft zoals jullie weten 
nieuwe keukenapparatuur en de meterkasten zijn weer veilig 
gemaakt. Heel veel dank aan alle vrijwilligers die werkelijk 
dagelijks helpen de terreinen weer tiptop te houden! Het gehele 
complex ziet er altijd zeer verzorgd uit! Het financiële resultaat 
van afgelopen seizoen laat een heel klein plusje zien en de 
uitdaging dit lopende jaar wordt wederom de benodigde 
investeringen in de gebouwen.  
 
VV Almkerk denkt na over nu en later….! We zijn begonnen met 
het aanleggen van onze eigen stroomvoorziening!. Er worden 
zonnepanelen geplaatst en we zijn trots dat de (voor-
)financiering mogelijk is gemaakt door een aantal leden en 
sponsoren. Dit gaat ons geweldig ontlasten in de begroting en 
uitgaven op onze stroomkosten en we dragen alvast een beetje 
bij aan een duurzame toekomst.  
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Het voetbalseizoen is begonnen en wat opvalt is dat er enorm veel leuke veranderingen zijn. Je merkt 
dat het jeugdbeleid vorm krijgt, het 1e elftal en de JO19-1 nieuwe trainers hebben, de Vrienden van 
Almkerk de vereniging geweldig ondersteunen en de voetbalkooi aangelegd wordt. Het klinkt 
allemaal heel gewoon, maar dat is het niet…..hierover in de volgende uitgave meer. 
We hebben al een aantal mooie feesten na wedstrijden gehad en er volgen er meer  ;-) De 
activiteiten worden heel goed gewaardeerd en de organisatie heeft veel plezier om het te 
organiseren. Maar even een puntje aandacht, iedereen is wel verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag 
op en rond de velden en kantine. Laten we wel met elkaar blijven toezien op het nakomen van de 
goede afspraken, nu en in de toekomst en help elkaar op moment dat dit niet lijkt te lukken. 
Daarvoor zijn we een vereniging.  
 
We hebben geen nieuws over samenwerking VV Almkerk-VV Altena. 
 
Wel is er nieuws over de prijsvraag uit mijn vorige column. De bekende geleerde is Pipi Langkous. 
Laurens van Wijk ging er met het krat bier (van het merk Koenraad’s) vandoor. 
Tot zover en tot snel! 
 
Namens het bestuur, 
Ron  
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Interview met Huib Apituley, trainer/coach JO19-1   
De oudste jeugd van Almkerk heeft sinds kort een nieuwe trainer en deze stelt zichzelf in dit clubblad 
graag aan jullie voor. Een man met een enorme staat van dienst, zoals hieronder zal blijken. 
 
Wil je iets over jezelf vertellen? Woonplaats, geboorteplaats, leeftijd, getrouwd, kinderen? 
Woon in Woudrichem, geboorteplaats Eindhoven en was 3 maanden oud toen wij verhuisden naar 
Woudrichem, leeftijd 63 jaar, getrouwd en we hebben 4 kinderen 
 
Opleiding, werk? 
Opleiding Mavo – MEAO – HEAO 
 
Welk trainersdiploma? Wanneer behaald? 
TCII / UEFA licentie B 
 
Clubs als speler? Hoogste niveau? 
VV Woudrichem, 1e klasse 
 
Hoogtepunt als speler?  
De seizoenen waarin wij promoveerden 
 
Hoogtepunt als trainer? 
De nacompetitiewedstrijden met Meerkerk 1, 
Vuren 1 en Rijswijkse Boys 1 
 
Ook dieptepunten meegemaakt? 
De seizoenen waarin wij degradeerden  
 
Clubs als trainer? 
Trainer bij de Jeugd A1 (JO19) : 
VV Woudrichem 
Wilhelmina ‘26 
Rijswijkse Boys  
HSSC ‘61 
Asperen 
LRC 
Leerdam Sport 
HSSC ‘61 
Asperen 
Haaften 
De Zwerver (hoofdklasse) 

Trainer bij senioren 
vv Woudrichem 2 
sv Capelle 2 
Rijswijkse Boys 1 
Vuren 1 
Meerkerk 1 
Well 1 
Noordeloos 1 
Brakel 1 
 

 
Hoe en met wie zijn de contacten met Almkerk ontstaan? 
Ik heb gesolliciteerd bij VV Almkerk en heb contact gehad met Jeroen kroon en Thomas Blankers 
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Waarom heb je voor Almkerk JO19 gekozen? 
1e elftal speelt 1e klasse, dus is het voor Almkerk belangrijk dat de doorstroming naar 1 en 2 
gewaarborgd blijft, maar het begint bij de basis niet bij mijn elftal JO19,  deze spelers moeten de 
basisprincipes in zowel aanvallend als verdedigend opzicht weten. Daarom is het noodzaak dat bij de 
lagere jeugdelftallen (het liefst gediplomeerd)  goede trainers voor de groep staan met de juiste 
oefenstof voor die leeftijd en er zal op techniek moeten worden getraind, dribbelen, drijven, pass & 
trapoefeningen en positiespel/partijspel 1x raken, 2 x raken in diverse varianten. 
 
Waarom heeft VV Almkerk jou aangesteld? 
Zou je aan VV Almkerk moeten vragen. (Noot red.: gevraagd en vooral gekozen voor diens ervaring 
en de intenties voor techniektraining en ruime inzet voor Almkerk) 
 
Wat heb je aangetroffen en wat zijn je eerste indrukken van JO-19? 
Positieve indruk, mensen die hart hebben voor VV Akmkerk, bereidwillendheid van de mensen. 
Mijn eerste indruk op de JO19 is positief, er zijn vorig seizoen 4 dragende spelers overgegeaan naar 
de senioren waardoor de kwaliteit een stuk minder is, technisch en tactisch moet nog veel geleerd 
worden, alhoewel de techniek bij de basis moet beginnen ( dus bij de lagere jeugdelftallen) hier moet 
het met de paplepel ingegeven worden. Het tactische gedeelte wordt op getraind en besproken. 
 
Welke doelstellingen heb je voor dit seizoen? 
Doelstelling is vooral dat de spelers Plezier en de Beleving hebben in het spelletje. De Prestatie en de 
Wil hebben om altijd te Willen Winnen moet aanwezig zijn. Daarnaast de spelers Tactisch vormen en 
hun op een juiste manier door te laten stromen naar een 1e  of 2e  elftal. 
 
Wat ben je voor soort trainer? 
Schenk heel veel aandacht aan positiespel, passen & trapoefeningen en wedstrijdgerichte 
afwerkvormen. Ik wil ook dat alle oefenvormen met passie worden gespeeld en de concentratie 
noodzakelijk is. Ben ook een situatieve trainer (zet de oefening stil als ik zie wanneer het niiet goed 
gaat en coach hen hoe het wel moet) 
 
En wat voor een coach? 
Ik ben open en eerlijk naar de jongens toe. Iederéen is gelijk, ze kunnen altijd komen mochten er 
vragen of problemen zijn. Communicatie met elkaar is hierbij een belangrijk aspect. 
 
Wie zijn je assistenten bij JO-19? 
Arjan Kant en Tonnie Muijen (leiders die in overleg met mij) hun taken goed uitvoeren. 
 
Ben je voor één seizoen aangetrokken of voor een langere tijd? 
Wij hebben voor 1 seizoen afgesproken. We zien wel wat er gaat gebeuren. 
 
Heb je contacten of overleg met de andere trainers binnen de vereniging? 
Nog niet, dit is o.a. een belangrijke taak voor TC en zeker voor Thomas Blankers 
( jeugdcoördinator) om een overleg te regelen met overige jeugdtrainers van vv Almkerk. 
 
 

Noar Vurre 41e jaargang nr.  3 oktober 2019  19 
 



      

Heb je binnen Almkerk verder al contacten opgedaan? 
Zeker, samen met Ad van Seeters doen wij het elftal O23. Ook met de trainer van 2 Paul van der 
Donk en nog meer mensen die nauw betrokken zijn met de club. 
 
Heb je al een klein oordeel over de vereniging? 
Mooie en fijne club, mooie accommodatie, hard werkende mensen en vrijwilligers die een Almkerks 
hart hebben. 
 
Heb je ook voorbeelden als speler of als trainer (gehad)? 
Niet direct, vroeger waren de trainingen en  de oefenstof totaal verschillend als nu het geval is. 
Elke trainer had andere ideeën of een andere visie over het voetbal. En van elke trainer neem en leer 
je aantal aspecten mee en die hebben mij o.a. ook min of meer gevormd als trainer.  
 
Welke is je favoriete amateurclub en welke in het betaalde voetbal? 
Favoriete amateurclub is en blijft natuurlijk VV Woudrichem, en in het betaalde voetbal heb ik geen 
favoriete club. Ik houd van mooi voetbal, en welke club dat ook is in Nederland maakt mij niet uit. 
 
Heb je nog iets met andere sporten? 
Ben een sportfanaat, dus ik hou van vele sporten, temeer als er Nederlanders mee doen ( Formule 1 
bijv.)  
 
Wil je verder nog iets toevoegen? 
Hoop op een prettige samenwerking. En wens VV Almkerk dit seizoen en in de toekomst veel succes 
toe in wat voor vorm dan ook. Met een goed beleid voor de Senioren, en uiteraard het Jeugdbeleid 
dat dit in goede banen moet worden geleid zodat de jeugd makkelijker door kan stromen richting de 
senioren met jongens vanuit een eigen jeugdopleiding. 
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Gebouwen en terreinen         
Van de bestuurstafel 
 
Foto’s en privacy 
Binnenkort worden er weer teamfoto’s gemaakt. Ook gedurende het voetbalseizoen worden er 
foto’s gemaakt tijdens wedstrijden en bij activiteiten. 
 
Binnenkort ontvangt u een formulier waarop u kunt aangeven of u akkoord gaat met het gebruik van 
eventueel beeldmateriaal van u of van uw zoon/ dochter op onze 
website/Facebookpagina/clubblad . 
 
Grote Clubactie 
We zijn weer van start gegaan met de Grote Clubactie. Alle jeugdleden hebben een boekje met loten 
ontvangen. Een lot kost € 3,00 per stuk, waarvan 80% rechtstreeks naar de vereniging gaat. 
Jouw inzet is goud waard! 
 
Als jij loten van de Grote Clubactie verkoopt, help je om de doelen van jouw club werkelijkheid te 
maken! Help mee door loten te verkopen aan jouw familie, vrienden, buren en aan mensen in je 
dorp. De opbrengst van deze actie willen we inzetten voor het opknappen van ons complex. 
 
Gebouwen 
In de keuken zijn afgelopen zomer nieuwe frituurpannen geplaatst en recentelijk is er een 
geheelnieuwe professionele afzuiginstallatie bijgekomen. Voor het mogelijk maken van de aanschaf 
van deze afzuiginstallatie en montage bedanken wij zeer hartelijk de business club van VVA en Euro 
Service, zonder beide was de aanschaf en installatie niet mogelijk geweest. Top! 
 
Prikborden in de kantine 
Het prikbord bij de bar heeft plaats gemaakt voor “De vrienden van Almkerk”. Het prikbord hangt nu 
bij het jeugdhonk. 
 
Er is een nieuw prikbord voor het raam van de kantine. Op dit prikbord wordt informatie opgeprikt 
van wedstrijden, veldindeling, etc. Plakken op de ramen doen wij niet meer. 
 
Terreinen 
De Voetbalkooi nadert gelukkig zijn voltooiing. Helaas hebben wij in de uitvoering wat hobbels 
moeten overwinnen waardoor de voetbalkooi later gereed komt dan was gepland. De voetbalkooi zal 
nog op een speciale wijze in gebruik genomen worden. Informatie hierover volgt. 
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Eerste Almkerkse vrouw leidt seniorenwedstrijd 
Op de laatste zaterdag van september kende Almkerk een primeur. Voor het eerst in de historie nam 
een vrouw de fluit ter hand bij een kompetitiewedstrijd bij de senioren. Waar vele mannelijke leden 
zich nog niet aan durfden te wagen, gebeurde spontaan (na enig aandringen) door Annette van 
Brink. De wedstrijd Almkerk 4 tegen Sleeuwijk 6 werd door de 20-jarige Almkerkse zonder problemen 
geleid. Na een nerveus begin – bij vooral de verbaasde spelers en twee eigen doelpunten – kwam de 
wedstrijd goed op gang. Als uitslag kon de leidsvrouw een mooie score van 7-4 noteren. 
Annette zit nu zes jaar op voetbal. Begonnen in de MB1, vervolgens MA1 en inmiddels al weer drie 
jaar in Vrouwen 1. “Na jaren als back te hebben gespeeld, zie je me sinds eind vorig seizoen veel 
meer op het middenveld, of zelfs op de flanken”. Naast het voetballen werkt Annette sinds augustus 
als MBO-verpleegkundige in het Amphiaziekenhuis, na in juni te zijn afgestudeerd. 
“Toen ik begon met voetballen, heb ik me ook 
meteen aangemeld voor de cursus 
pupillenscheidsrechter. Op dat niveau heb ik 
wel regelmatig wedstrijdjes gefloten. Later 
volgde ook mijn zusje Aline, maar die heeft 
het niet zo lang volgehouden”. Wat is je 
vooral bijgebleven van het fluiten van de 
pupillen? “Vooral het plezier dat de kinderen 
beleefden, vond ik prachtig en ook de acties 
die ze soms al maakten, daar was ik wel eens 
jaloers op”. 
En nu dus de stap naar de senioren. Hoe is 
deze je bevallen? “In het begin was het best 
onwennig, ik vond het heel spannend om deze 
wedstrijd te fluiten. Ik had ook niet ingeschat 
dat het zo moeilijk zou zijn. Vooral om alles 
goed in de gaten te houden en continu je 
aandacht erbij te houden. Soms vergat ik 
daarbij om ook goed mee te lopen. De spelers 
hebben zich naar elkaar en naar mij toe wel 
netjes gedragen, dus echte problemen heb ik 
niet gehad. Wel leuke reacties”. 
En nu, komt er een vervolg? “Dat is een lastige vraag. Ik vond het wel heel leuk om te doen, maar 
voel me niet bekwaam genoeg om door te gaan zonder verdere cursus of een andere manier om me 
beter voor te bereiden. Ik heb het heel leuk gevonden, maar het kan zeker veel beter”. Wat zou je 
tenslotte nog willen opmerken? “Bij deze wil ik graag meer voetballers en voetballeden aanmoedigen 
om ook de cursus voor scheidsrechter te volgen. Je bent hard nodig en het is een kei leuke ervaring!” 
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Van het wedstrijdsecretariaat       
Senioren teams 
Dit seizoen zijn we weer met 6 senioren heren teams van start gegaan. De dames dit seizoen echter 
maar met 1 senioren team. We hebben geprobeerd met de dames van Almkerk die overbleven bij 
Almkerk VR2 een ST team te vormen met Altena doch de dames van Altena wilden wel onze dames 
maar geen ST team vormen. Dus helaas zijn er een groot aantal dames naar Altena vertrokken. Maar 
goed, ze zijn in elk geval blijven voetballen en mogelijk zien we ze nog eens terug. Er zijn in het 
verleden al meer spelers, zelfs uit ons 1e  naar Altena gegaan en allemaal uiteindelijk terug gekomen. 
Bij het 5e zijn er een aantal gestopt maar het overgebleven aantal lijkt nog voldoende om het team 
wekelijks te kunnen bemannen.  
Bij het 3e zijn spelers uit Sleeuwijk terug gekomen naar Almkerk. Justin van den Heuvel, Johan van Os 
en Benjamin Westdorp. Die hebben het vertrouwde blauw-wit weer aangetrokken. Daarmee is 
tevens het 3e wat beter in de spelers komen te zitten. Ze zijn op verzoek dit seizoen res. 5e klasse 
gaan spelen maar  met deze aanvulling moeten ze zeker proberen terug te keren in de res. 4e klasse. 
 
Verplaatsen wedstrijden 
We zijn zo’n beetje de trend van vorig seizoen weer aan het voortzetten. De beker is de laatste 
zaterdag van augustus gestart, dan kunnen er nog met vakantie zijn, Maar ook de resterende beker 
wedstrijden in september en het begin van de competitie zijn er al weer diverse wedstrijden verzet 
naar een latere datum wegens spelers tekorten. Niet alleen bij Almkerk hoor, dat is ook bij de 
tegenstanders. Probeer zoveel mogelijk aanwezig te zijn. We mogen nog steeds per team 1 baaldag 
aanvragen voor het geval we er een keer echt tekort hebben en we met de tegenstander geen 
alternatieve datum kunnen afspreken. Dit alleen voor de B-categorie en maar tot 1 maart 2020. 
 
Sluiten kleedlokalen en lichten uit 
Het gebeurt teveel dat er op doordeweekse avonden kleedlokalen open blijven en dat er lichten 
blijven branden. Soms is de deur wel op slot en dan brand er nog licht in 1 of meerdere kleedlokalen. 
Daar onze buitendeuren allemaal glas hebben is dit goed te zien. Ga even terug naar binnen en doe 
het als nog uit. Degenen die een sleutel hebben, meestal de trainers of leiders, dienen te wachten tot 
iedereen gedouchte heeft en sluiten daarna af. Niet gelijk na de training naar huis gaan en de boel de 
boel laten. Controleer ook even de andere deuren van de andere kleedlokalen en het ballenhok. 
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Handleiding trainers en leiders 
Er is in september vorig seizoen een revisie van de Leiders en trainers handleiding uitgegeven. Alle 
leiders en trainers hebben deze digitaal ontvangen. Een afgedrukt exemplaar ligt ter inzage in de 
bestuurskamer. Enkele regels hieruit zijn belangrijk en dienen zoveel als mogelijk te worden 
aangehouden. Een aantal vat ik hier nog even samen: 
 
Gebruik kleedlokalen na de wedstrijd en bij trainingen.(blz. 9 en 10) 
Het is niet de bedoeling dat er langer dan 1 uur na de wedstrijd in het kleedlokaal vertoefd wordt. Na 
1 uur wordt geacht e.e.a. in de kantine of het terras voort te zetten. Indien gewenst kan een vaste 
tafel per team geregeld worden.  
 
Muziek in de kleedlokalen : Ook dit alleen na de laatste wedstrijd gedurende 1 uur na de wedstrijd. 
Daarna zal er de mogelijkheid zijn op het terras eigen muziek te draaien zolang deze de muziek in de 
kantine niet overstemt. Zijn er meerdere teams met eigen muziek dan onderling overleggen dat er 
niet meer dan uit 1 apparaat muziek komt. Ook overleg met Helma, als die zelf al muziek aan heeft op 
het terras. Rekening houden met oudere gasten, jaag deze niet weg, houd het tot minimaal 18.00 
rustig zodat er ook met elkaar normaal gesproken kan worden. In overleg met Helma kan er ook met 
de installatie van de VV Almkerk muziek gedraaid worden, wederom rekening houdend met 
aanwezigen. Neem lege flessen, kratten, theepotten en limonade jerycans mee uit het kleedlokaal en 
lever deze achter de bar in. 
 
Wat de muziek buiten betreft moeten we ook rekening houden met de buren, zeker na de klacht die 
we tijdens het mixtoernooi hebben gehad. Houd hier dus rekening mee, kan ons een keer opbreken. 
 
Dat we de kleedlokalen graag om 18.00 uur leeg hebben heeft ook nog een andere reden. Het 
dienstdoende bestuurslid heeft als taak voor zijn vertrek de kleedlokalen te inspecteren en af te 
sluiten. Als deze naar huis gaan moet er soms nog om 18.00 uur gedoucht worden. Gaarne uiterlijk 
18.00 uur het kleed lokaal aangeveegd en leeg opleveren zodat het tijdig door de juiste persoon kan 
worden afgesloten. 
 
Hoekvlaggen veld C en D (blz. 10) 
Wanneer een team op veld D of veld C speelt, kijk dan of er hoekvlaggen staan. Als de jeugd daar al 
gespeeld heeft blijven die meestal staan. Als ze er nog niet staan zorgt het thuis team dat de vlaggen 
uit het ballenhok meegenomen en geplaatst worden. Als een team de laatste wedstrijd van de 
middag speelt (meestal aanvang 14.30 uur) dan dienen de hoekvlaggen na afloop van de wedstrijd 
weer mee terug genomen te worden en terug worden gezet in het ballenhok. Ook eventueel de netten 
van de doelen omhoog hangen. Hier zitten kettinkjes voor aan de doelen. Wel zo prettig bij het 
maaien van het gras. 
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Vriendschappelijke wedstrijden (blz. 11) 
Is er behoefte aan het spelen van een vriendschappelijke wedstrijd dan kan een verzoek worden 
ingediend bij het wedstrijdsecretariaat. Voor de senioren is dat Arie Verwoerdt en bij de junioren en 
pupillen gaat dit via wedstrijdsecretariaat jeugd (Frederike van der Schaaf). Men mag uiteraardook 
zelf een tegenstander aandragen. In dat geval wel in overleg met de betreffendewedstrijdsecretaris, 
zodat we overzicht houden in de beschikbaarheid van velden en kleedlokalen. Doordeweekse 
wedstrijden het liefst op avonden zoals aangegeven 
onder : “Indeling trainingsvelden”. 
 
Ook bij zelfgeregelde uitwedstrijden deze graag melden. Als er een verzoek van een tegenstander 
komt is het makkelijk dat het bekend is, dan kunnen we gelijk antwoorden of het wel of niet kan.  
Vriendschappelijke wedstrijden jeugd en pupillen is tegenwoordig ook Frederike van der schaaf 
wedstr. secr. jeugd wedstrijdsecretaris.jeugd@vvalmkerk.nl 
 
Speeldagen kalender 
Er is in de handleiding ook een bijlage “Speeldagen kalender”. Met name belangrijk voor de senioren. 
Alle lagere senioren zitten qua spel schema in kolom Schema 12. In deze kolom staat voor het hele 
seizoen welke dat de competitie en beker wedstrijden zijn. 
 
Probeer bij het organiseren van elftal uitstapjes 1 van de vrije zaterdagen daarvoor in te plannen. Dat 
zijn er best nog veel. Toch moet ik nog vaak wedstrijden verzetten omdat er een team uitstapje is op 
een competitie zaterdag. 
 
De speeldagen kalender in de handleiding is van vorig seizoen. Die moet met een revisie vervangen 
worden. Om toch een beeld te hebben wanneer er gespeeld moet worden plaatsen we deze in deze 
editie van het clubblad. 
 
Boete 
Als er met de tegenstander geen overeenstemming bereikt kan worden om een alternatieve datum 
te kunnen bepalen en we gaan om wat voor reden dan ook niet voetballen dan wordt er door de 
tegenpartij:  “ Niet op komen dagen tegenstander” op het formulier gezet. Onze VR1 hebben het 
laatst nog aan de hand gehad bij Hardinxveld. Resultaat was in eerste instantie €75,- boete en €20,90 
administratie kosten. Bij elkaar dus bijna €96,- boete. Dit gaat helaas van de elftal vergoeding af. Na 
het schrijven van het verweerschrift is de boete van €75 ,- gelukkig gehalveerd maar €37,50 en 
€20,90 blijft toch nog bij elkaar €58,- Kunnen we beter opdrinken. Een 2e of 3e keer wordt de boete 
hoger en als het te vaak voorkomt punten in mindering of je wordt zelfs met het team uit de 
competitie gehaald.  
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Spelregelbewijs 
A-junioren en senioren (heren en dames) die geboren zijn in het jaar 1999 of later, mogen zonder 
spelregelbewijs niet spelen. Uit coulanceoverwegingen gaat de KNVB niet meteen over tot het 
opleggen van sancties, maar we willen je er wel op wijzen dat na 7 keer meespelen zonder 
spelregelbewijs aangifte bij de tuchtcommissie zal worden gedaan. Mogelijk volgt er dan een zware 
sanctie. De richtlijn hiervoor is: een boete van € 200 voor de vereniging en 4 wedstrijden uitsluiting, 
waarvan 2 voorwaardelijk, voor de speler. Hans Kant begeleidt een en ander, dus moet je het nog 
halen, neem daar contact mee op. 
 
Elf (zeven) tal foto’s 
Jan Noorloos is weer actief met het nemen van foto’s van de VV Almkerk. Ook wil Jan weer 
elftalfoto’s nemen. Het is wel zo dat Jan niet meerdere keren terug komt omdat een team er nog niet 
op wil omdat ze niet compleet zijn. Als de foto wordt genomen zal iedereen een formulier krijgen en 
hierop invullen of men met naam op de website en in het clubblad geplaatst mag worden. Dit ook als 
je er in groepsverband opkomt, bv op het terras of in de kantine. Iemand die dit perse niet wil zal 
onduidelijk gemaakt of weggehaald worden. E.e.a. in verband met de privacy wet. 
 
 
Arie Verwoerdt   
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Algemene Ledenvergadering (ALV) op 15 november 2019  
Hieronder treft u de agenda van de aanstaande ALV aan, evenals de concept-notulen van de ALV van 
vorig jaar. Wat tips voor u van de redactie inzake de ALV: 
De ALV is hét platform om geïnformeerd te worden over de gang van zaken binnen onze vereniging 
en om hierover mee te praten. Het is dus belangrijk dat een representatief deel van onze leden 
aanwezig is.De vergadering start om 20.30u, het clubhuis is open vanaf 20.00u. 
Graag tot ziens op de ALV. Kom op tijd; want VOL = VOL! 
 
Uitnodiging Algemene ledenvergadering 15 november 2019 
Aan alle leden van voetbalvereniging Almkerk, 
 
Hiermee nodigen wij u uit om de ledenvergadering van VV Almkerk bij te wonen. Deze zal worden 
gehouden op vrijdag 15 november 2019, aanvang 20.30 uur, in ons clubgebouw aan de Sportlaan. 
 
Agenda: 
o Opening  
o Vaststellen notulen ledenvergadering 16 november 2018 
o Ingekomen stukken 
o Verslag penningmeester seizoen 2018/2019 
o Verslag kascontrolecommissie 
o Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 
o Verlenen decharge aan penningmeester en bestuur 
o Begroting seizoen 2019/2020 
o Toelichting vrijwilligersbeleid 
o Verhoging keukenprijzen 
o Uitloting obligaties lening nieuwe kleedkamers 
o Rondvraag 
o Sluiting 
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Notulen Algemene Ledenvergadering 16 november 2018 
Aanwezig: 26 leden, waarvan 11 bestuursleden 
De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. Aanwezig is het voltallige bestuur. De 
voorzitter spreekt zijn waardering uit naar de aftredende bestuursleden Hannie Vink, Bert Keller, 
Kees Verwoerdt,  Henk Mijdam, Nienke Verbruggen en Lisa Verwoerdt. Hij geeft aan heeft veel 
respect te hebben voor wat zij voor vv Almkerk bereikt en bijgedragen hebben. Vanaf nu zal worden 
gewerkt met het al bekende kernbestuur, die de diverse commissies aansturen. 
 
De voorzitter geeft het woord aan de bestuursleden om de aanwezigen te informeren over de 
diverse commissie die onder hun verantwoording vallen: 
Penningmeester: Nico Kostense  verantwoordelijk voor:  kantinecommissie, sponsorcommissie, 
contributie en financiële administratie.  
Nico Kostense geeft aan dat Arjo Visser zijn taken heeft overgedragen aan Gerard Roubos en dat de 
Kantinecommissie nu wordt geleid door Rina Nieuwehuizen (voorzitter) en Jaap Manschot 
(Financiën). Cees Ambachtsheer heeft wat betreft de Sponsorcommissie zijn werkzaamheden 
overgedragen aan Arie Schaap (voorzitter) en Jolanda Schaap (penningmeester). 
 
Secretariaat: Annemarie Lokker en Adriaan Verwoerdt  zijn verantwoordelijk voor Secretariaat/ 
Ledenadministratie. Adriaan zal zijn taken gaan overdragen aan Anne-Marie. De ledenadministratie 
en inning contributie blijft hij doen. 
 
Algemene zaken: Arjan Kant en Arie Verwoerdt zijn verantwoordelijk voor : toernooicommissie, 
scheidsrechters/vrijwilligers. Het wedstrijdsecretariaat jeugd wordt uitgevoerd door Frederike v.d. 
Schaaf en wedstrijdsecretariaat algemeen door Arie Verwoerdt. Scheidsrechterszaken doet op dit 
moment Henri ’t Lam alleen op ad hoc basis. Onder Algemene Zaken valt ook kleding en materialen 
wat door Bert Keller als commissievoorzitter wordt behartigd. Vrijwilligersbeleid is opgezet door 
René Bronsgeest en Pieter v.d. Wiel en wordt nu door Esther Eckhardt gecoördineerd. De 
toernooicommissie is slechts voor enkele toernooien per jaar aan het werk maar heeft daarmee 
(mixtoernooi) ook gelijk de basis gelegd voor een prachtige activiteiten en kantine omzet. 
Voetbalzaken: Anton van der Meijden en Arjan Dol zijn verantwoordelijk voor: TC, Dames Zaken, 
Seniorencommissie (Arie Verwoerdt) en Jeugdcommissie ( René van Haaften).  
 
Gebouwen en Terreinen: Bart Monster  
Bart geeft aan dat op het gebied van terreinen Henk Mijdam de zaken heeft overgedragen aan Reen 
Boevé. Er is het afgelopen jaar heel veel werk verricht i.v.m. de droogte. Ook zijn nieuwe materialen 
aangeschaft. Een speciaal woord van dank aan Jan Snijders voor zijn enorme inzet het afgelopen jaar. 
De ontkalkingsinstallatie is deze week in gebruik genomen en verder wordt nog vermeld dat Jakko 
Pellekaan schilderwerk heeft uitgevoerd. Commissievoorzitter gebouwen is Kees Verwoerdt. 
 
Voorzitter: Ron van het Hof, verantwoordelijk voor: PR (Clubblad/website/communicatie, 
supporterscommissie en activiteitencommissie. 
Ron van het Hof, voorzitter, geeft aan dat de afgelopen tijd veel tijd is geïnvesteerd om de mensen 
en de organisatie te leren kennen.  
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De volgende periode zal geëvalueerd worden of en hoe de verschillende redacties elkaar nog meer 
kunnen versterken. Hierbij moet gedacht worden aan de PR, redacties van website, sociale media, 
clubblad en andere communicatie uitingen van vv Almkerk. Op gebied van interne communicatie in 
en tussen commissies wordt ook gekeken hoe hier de transparantie en onderlinge communicatie kan 
worden verbeterd, met name door nieuwe technieken. De eerste test loopt momenteel bij de  
 
Technische Commissie: Mark van der Meijden heeft hier software voor gemaakt. Als 2e test gaat het 
bestuur hiermee werken, waarna de overige commissies volgen.  
 
De Supportersvereniging draait goed en de activiteitencommissie is verfrissend en zeer actief. De 
activiteiten planning en de gerealiseerde omzet is mede door de vele activiteiten boven verwachting 
goed. 
 
Er is één ingekomen stuk van Henri ’t Lam, deze zal tijdens de rondvraag worden behandeld, verder 
waren er 2 afmeldingen voor deze vergadering. Volgende agendapunt, de notulen, deze worden 
uitgedeeld, er zijn geen vragen of opmerkingen, waarna de notulen worden goedgekeurd.  
 
De penningmeester geeft toelichting over de jaarcijfers seizoen 2017/2018. Enkele vragen van de 
aanwezigen worden door Nico beantwoord/toegelicht, o.a. over de afschrijving gebouwen. De 
afschrijving van de gebouwen is aangepast van 15 jaar naar 30 jaar.  Ook de begroting wordt 
toegelicht, zowel de begroting, balans, als de jaarcijfers worden via de beamer gepresenteerd aan de 
leden. Wat opvalt is dat de activiteiten hoger zijn begroot, dit is ingegeven door de 
activiteitencommissie die op extra inkomsten rekent door een aantal nieuwe activiteiten. Het oude 
bekende draaifeest met verloting zou, indien nodig of gewenst, ook in het voorjaar kunnen worden 
opgepakt. De kantine omzet is tot op heden, ondanks dat we in de 1e klasse spelen toch hoger dan 
waarop was gerekend. 
 
Kascontrolecommissie, Jeroen Kroon en Hugo van der Meijden hebben de boeken gecontroleerd en 
deze in orde bevonden. Het was voor Jeroen het 2e jaar en Hugo van der Meijden is geen lid meer 
van onze vereniging. Uit de aanwezigen komen geen nieuwe kascontroleurs naar voren. In de 
komende periode zal worden gezocht naar 2 nieuwe kascontroleurs en een reserve. 
 
Verkiezing bestuursleden: Het oorspronkelijke bestuur was uiteindelijk iets te groot. Enkele jaren 
geleden is begonnen met een nieuw bestuur opzet, ingegeven door de adviezen van de KNVB. Het 
nieuwe bestuur zal worden ontlast door het consequente commissiebeleid. De commissies sturen 
met eigen verantwoordelijkheden en duidelijke onderlinge afspraken met het bestuur en zullen naar 
verwachting zelfstandiger kunnen opereren. 
 
Zoals eerdergenoemd zal door Mark van der Meijden met behulp van software voor alle commissies 
een nieuwe communicatievorm worden opgezet. De commissieleden kunnen hierin alle 
verslaglegging en afspraken inzien. Ook het bestuurslid, verantwoordelijk voor die commissie heeft 
daar inzicht in. Het is verder aan het bestuur in hoeverre alles zichtbaar is voor de andere 
bestuursleden. Met andere woorden er komt meer transparantie en je hoeft niet altijd aanwezig te 
zijn om te volgen wat er in je commissie of verenigings-breed gebeurd. 
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Statutenwijziging: De huidige statuten zijn ruim 40 jaar oud en op een aantal vlakken achterhaald. 
Het bestuur krijgt toestemming om de statuten aan de hand van een model, aangevuld met voor de 
vereniging specifieke zaken, uit te werken. Daarna zal de procedure worden gevolgd zoals 
omschreven in de huidige statuten. De leden zullen over het verloop op de hoogte worden 
gehouden.  
 
Volgende agendapunt zijn de uitloting obligaties. Door 2 leden worden de volgende nummers 
getrokken: obligatie van € 50,00 de nummers 2,3,5 en 38. Van € 250,00 de nummer 1,2,14 en 17. De 
bezitters van de obligaties zullen schriftelijk worden geïnformeerd. 
 
Arjan Kant geeft uitleg over het vrijwilligersbeleid. Halverwege het seizoen is hiermee gestart. Het 
doel is om mensen te betrekken bij de vereniging. Vele handen maken ook licht werk. Momenteel 
wordt iedereen ingezet voor een kantinedienst. Esther Eckhart coördineert dit.  
 
Een oproep aan de aanwezigen, om oren en ogen open te houden als er signalen zijn als iemand 
vrijwilligerswerk wil doen. Graag deze namen doorgeven aan het bestuur, zodat ze benadert kunnen 
worden. Leden zijn vaak wel bereid wat te doen, maar willen graag gevraagd worden. 
 
Rondvraag: Ingekomen stuk Henri ‘t Lam. Is het mogelijk om in de toekomst bij leden die eerder lid 
zijn geweest de eerdere jaren mee te tellen bij een jubileum. Er is niets op tegen om dit te doen maar 
is in de praktijk bijna niet uitvoerbaar. De oudste ledengegevens zijn niet meer beschikbaar. We 
hebben nog 2 kaartenbaksystemen die ook onderling verschillen aangeven. Om die reden wordt nu 
alleen gewerkt met de datum die Sportlink aangeeft. Als er leden zijn die het op prijs stellen om 
eerder jaren mee te tellen dan zal hieraan worden meegewerkt. Het initiatief moet dan wel van het 
lid zelf komen. In het eerstkomende clubblad zal dit vermeld worden.  
 
Wat is de status betreffende samengaan/samenwerking met vv Altena. Van onze kant uit positief. Er 
is inmiddels een intentieverklaring ondertekend. Op het gebied van het jeugdbeleid zitten we op 1 
lijn met vv Altena. Onze ambitie is om het jeugdbeleid naar een hoger plan te krijgen. Dit willen we 
gaan verdiepen. Voor vv Altena is een nieuw sportpark belangrijk. Al lijkt dit in eerste instantie 
financieel nu nog wel ambitieus. Getracht wordt, bij de vorming van de nieuwe gemeente Altena, 
gezamenlijk als verenigingen nauw contact te houden met de gemeente. Een aanvulling op het 
betoog van het bestuur is dat een enkel lid vindt dat de samenwerking met Altena met de jeugd en 
de Dames prima is, maar hij/zij geen voorstander is van volledige samengaan met vv Altena. 
Mogelijke verschillende belangen kunnen een hindernis zijn. We komen daar als bestuur 
vanzelfsprekend op terug zodra er meer duidelijkheid is.  
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Vrienden van vv Almkerk is een groep mensen die bereid zijn iets meer te doen voor de vereniging, 
maar daarbij niet direct op de voorgrond willen treden. Zij willen voornamelijk investeren in de jeugd 
en dragen daar financieel aan bij.  
 
Jan van Drunen geeft aan dat hij in het laatste clubblad nog genoemd wordt als penningmeester 
sponsorcommissie. Jan is daarmee gestopt. Wordt bij het eerstvolgende clubblad in orde gemaakt.  
 
Gerard Roubos vraagt wat we doen met de klok bij het scorebord. Besloten is deze te vervangen. 
Rene van Haaften vraagt of de verlichting op het hoofdveld aan mag bij activiteiten/feesten zodat de 
kinderen dan op het hoofdveld kunnen voetballen. Dit mag als de kinderen uit de doelgebieden 
blijven en de ouders hierop toezicht houden. We zijn overigens bezig met een voetbalkooi voor de 
jeugd met verlichting.  
 
Nico Vink vraagt naar het nieuwe jeugdbeleid. Wat wordt er gedaan met de minder getalenteerde 
spelers in de jeugd. De talenten krijgen genoeg aandacht maar blijft er ook ruimte voor deze spelers. 
Jan Straver merkt nog op dat veel reclame borden in slechte staat verkeren. De sponsorcommissie 
heeft dit onder de aandacht. 
 
De vergadering wordt gesloten. 
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Almkerk 1           
De competitie is al enkele weken geleden begonnen. We kijken terug op de voorbereiding en de 
wedstrijden die al gespeeld zijn. 
 
Op zaterdag 17 augustus zijn we begonnen met de eerste trainingsdag, die begon met een ochtend 
en middag training. In de weken die volgde zijn we 3 keer in de week gaan trainen en hebben we 
verschillende oefenwedstrijden gespeeld. Waaronder voor de Altena cup en beker. De eerste 
wedstrijden waren dan ook voor de Altena Cup waarin we speelde tegen Woudrichem, Wilhelmina, 
Altena en Noad’32. Deze wedstrijden vonden plaats bij vv Almkerk en GRC. Na de Altena cup volgde 
verschillende bekerwedstrijden tegen Madese Boys, SSV 65 en nogmaals tegen Altena. In deze poule 
eindigde we als eerste waardoor we nog steeds actief zijn in de beker en op 16 november mogen 
afreizen naar Andel om te spelen tegen Sparta’30.  
 
De eerste competitiewedstrijd vond plaats op zaterdag 21 september. Deze wedstrijd begonnen we 
met een lastige uitwedstrijd tegen LRC, helaas verloren we deze wedstrijd met 2-1. Daarop volgde 
Papendrecht, Terneuzense boys en WNC.  Alleen tegen Papendrecht wisten we de drie punten te 
pakken en vooral tegen Terneuzense Boys was een teleurstelling.  De competitie is nog lang en we 
zullen zeker aan de bak moeten. Zo lijkt het deze competitie dat iedereen van iedereen kan winnen 
en dat de beoogde favorieten het ook nog zeker moeilijk hebben. 
 
Afgelopen week heeft Jurre van Laarhoven ook aangegeven per direct te gaan stoppen bij Almkerk 
wegens zijn werk. We begrijpen zijn keuze maar vinden het allemaal ook erg jammer. Aankomende 
zaterdag spelen we een lastige uitwedstrijd tegen de nieuwe club van Niels Nieuwesteeg, vv 
Sliedrecht. We gaan er alles aan doen om de punten mee naar Almkerk te nemen. 
 
 
Namens Almkerk 1, 
Jelle Stalenhoef  
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Scheidsrechters en spelregels       
 Statistieken 

De KNVB houdt van alle wedstrijden statistieken bij. Elk jaar tijdens de week van de scheidsrechter 
worden die toegestuurd. Ook de clubscheidsrechters ontvangen deze statistieken. 
Wat houden ze zoal bij?  
 
Een overzicht van de wedstrijden van Arie Verwoerdt: 
Aantal wedstrijden gefloten: 17 
Totaal aantal doelpunten in die wedstrijden: 119   
Aantal gefloten verschillende teams: 26 
Aantal gefloten verschillende clubs: 18 
Totaal aantal gefloten minuten: 1530 
De natste wedstrijd: 18,9 mm 
Koudste wedstrijd: 6,5 gr 
Warmste wedstrijd 22,8 gr 
Vroegste wedstrijd: 10.30 uur 
Laatste wedstrijd: 14.30 uur 
 
Strafschoppenserie dit seizoen weer om-en-om genomen 
Vanaf het seizoen 2019/’20 geldt dat penalty’s in een strafschoppenserie weer om-en-om worden 
genomen. Team A begint, team B neemt daarna een strafschop, daarna weer Team A, enzovoort. Dit 
kan van toepassing zijn in bijvoorbeeld het bekertoernooi, waarin een strafschoppenserie de 
beslissing moet brengen. De ABBA-procedure, die vorig seizoen werd gebruikt, bestaat dus niet 
meer. 
 
De spelbegeleider 
De wedstrijden van de Onder 8, 9 en 10 pupillen staan onder leiding van een spelbegeleider. De 
spelbegeleider staat niet in maar langs het veld en neemt bij het onjuist toepassen van de spelregels 
een beslissing en legt de spelregels uit aan de spelers. De spelbegeleider moet alles wel goed kunnen 
zien, dus indien nodig loopt hij/zij het veld in. Zowel jonge beginnende scheidsrechters als ouders 
kunnen deze rol goed vervullen. 
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Oefen- en bekerprogramma seizoen 2019-2020    

Raaak Personeel Cup : 
ma 28-10-2019 19.00 ST Altena/Almkerk JO13-1 - GRC 14 JO13-1 
wo 30-10-2019 20.00 Almkerk JO19-1 - GDC JO19-1 
 11-11-2019  

Almkerk <23 jaar - Nivo Sparta <23 jaar ma of 20.00 
 26-11-2019  
di 03-12-2019 20.00 Almkerk 1 - 2e ronde EM Van der Wal Cup 
ma 02-12-2019 20.00 Almkerk <23 jaar - Hardinxveld <23 jaar 
di 14-01-2020 20.00 Sleeuwijk 1 -  
za 18-01-2020 14.30 Almkerk 2 -  
ma xx-01-2020 20.00 Sliedrecht <23 jaar - Almkerk <23 jaar 
ma xx-02-2020 20.00 Almkerk <23 jaar - GJS <23 jaar 
ma xx-02-2020 20.00 Sleeuwijk <23 jaar - Almkerk <23 jaar 
xx = Exacte data  wedstrijden <23 jaar in 2020 worden nog nader bepaald. 
 
In de kerstvakantie zullen weer diverse teams deelnemen aan de PROXSYS CUP in de Oosterbliekzaal 
te Gorinchem. Meer daarover in het volgende clubblad. 
 
Mochten er nog vriendschappelijke wedstrijden voor de winterstop gewenst zijn dan dit graag 
aangeven aan het wedstrijd secretariaat. Voor jeugd en pupillen aan Frederike van der Schaaf. Voor 
senioren aan Arie Verwoerdt. 
 
Oproep voor ons 75 jarig bestaan 
Volgend jaar 4 oktober bestaat onze vereniging 75 jaar.  We willen dat niet ongemerkt voorbij laten 
gaan. Het hele kalenderjaar zullen er activiteiten in het teken van dit jubileum staan. Om een en 
ander te organiseren is een commissie “75 jaar bestaan voetbal” al enige tijd bezig allerlei activiteiten 
op touw te zetten. Er staat in elk geval een feestweek gepland met voor elk wat wils op het 
programma. De bedoeling is dat dit de laatste week juni wordt, met als afsluiting het Arie Verwoerdt 
Mixtoernooi. Meer daarover in het volgende clubblad.  
 
Een andere activiteit is een foto-expositie in de gang van de nieuwe kleedlokalen. Daarvoor zoeken 
we oude krantenartikelen en foto’s, liefst met een omschrijving van wanneer dit was en wie er op de 
foto’s staan. Graag aanleveren op donderdagavond in de bestuurskamer. Het materiaal wordt z.s.m. 
gescand en direct of kort daarna teruggegeven. Ook als het in een album zit kunnen we scannen. Dus 
duik in het verleden en help ons er een mooie expositie van te maken. 
 
Bij voorbaat dank voor jullie medewerking. 
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Almkerk Vrouwen 1         

We vertellen u graag weer wat meer over Almkerk vrouwen 1. Dit doen wij deze keer door u voor te 
stellen aan het team en we vertellen wat over onze voetbalwereld. En ik kan u zeggen, die zit vol met 
clichés. Dus hoe kunnen wij dat beter dan dan met een cliché voorbeeld zoals het ABC’tje. 
 
De A is van Almkerk, the place to be uiteraard voor iedereen die dit leest. Want hier is waar het 
gebeurd, waar het is begonnen en waar het eindigt (hopelijk met grote uitslagen en vele 
overwinningen) 
De B is van Botsing. We hebben het toch over clichés en dus botsen wij in een wedstrijd ook wel eens 
tegen teamgenoten op. Laatst zorgde dat nog voor een mooie knie afdruk op de arm van de ander! 
De C is van Coach. Net als vorig seizoen staat Rick langs de lijn en heeft de zware taak om tussen het 
gekakel, geroddel, gelach, menstruatieperikelen, kleding issues, sagrijnigheidsbuien door zijn 
expertise over te brengen op ons. Succes dus!  
De D is van Danielle oftewel Daan. Al hadden we haar ook bij de G van gekneusde voet of bij de B van 
Bikkel kunnen neerzetten. In haar laatste duel haalde ze (weer eens) flink uit, maar helaas blesseerde 
zij zichzelf. Daan kennende staat ze snel weer op het veld en dat is weer fijn voor het team! 
De E is van Evie, die we altijd wel rond het doel kunnen vinden waar ze de keeper probeert te 
passeren, wat in de komende duels ook zéker gaat gebeuren! 
De F is van Fleur, die samen met Evie voorin staat. Die botsing waar we het over hadden, daar had 
Fleur ook iets mee te maken... 
De G is van Goalie Dyonne. Als voetbalteam kunnen wij niet zonder onze goalie! Die ook gewoon de 
modder in duikt als het moet, maar wel meteen bedenkt dat de wasvrouw of man van die week er 
niet super blij mee zal zijn. Kijk dat zijn ook de vrouwen he! 
De H is van Hannah. We hadden haar ook bij de N van Nederlaag kunnen zetten, maar dat is flauw! 
Wij speelde in een oefenwedstrijdje tegen enkele collega’s van Hannah en verloren die helaas. Het 
team is er alweer overeen, maar Hannah gaat nog steeds met buikpijn naar haar werk..Volgende 
keer pakken ze we hoor Han! 
De I is van Inge en Inmaken. Inge is nog herstellende en goed om haar weer langzaamaan op het 
trainingsveld terug te zien! Inmaken is voor alle tegenstanders die we nog krijgen. We begonnen als 
een diesel, maar zijn nu op volle toeren en zijn onder andere nu door in de Beker! 
De J is van Jack & Jessica. Jack is onze tweede man binnen dit vrouwenteam. En Jessica is onze 
spelverdeler. Eigenlijk dus twee toppers waar we niet zonder kunnen! 
De K is van Kleedkamergeheimen. Dit is het punt waarop we de lezer weer kunnen boeien, maar ja 
kleedkamer geheimen zijn er niet voor niets. Die blijven namelijk geheim. 
De L is van Lisa en Leonie. Het komische duo in de derde helft kunnen we wel zeggen. Gelukkig staan 
ze hun mannetje wel in de eerste en tweede helft! 
De M is van Mama. Mama Nienke en mommy to be Suus! Beide dus voetballers én moeders, maar 
daar merk je op het veld niets van, ze maken het de tegenstander heel graag heel moeilijk.  
De N is van Nieuw. Nieuwe trainingstenues zijn in de ‘maak’ voor Vrouwen 1. Dus binnenkort lopen 
wij er wel héél netjes bij, ook dat kunnen wij extra waarderen! 
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De O is van Ondergelopen. Wij hebben in de eerste periode namelijk al heel veel op ondergelopen 
velden getraind en gespeeld. Natuurlijk kan vrouwen 1 daar prima op spelen, wij krijgen er sterke 
spieren van en zijn extra getraind. Maar helaas worden Dames 1 wedstrijden en trainingen wel vaker 
opzij gezet, zodat het ‘hoofdveld’ beschikbaar is voor andere teams. Misschien iets om in de 
toekomst aan te werken?! 
De P is van Peek. Oftewel van Janneke, helaas nog geblesseerd, maar ze komt ons geregeld 
aanmoedigen. De P is overigens ook van Playbackshow, die wij ongetwijfeld weer gaan winnen. Dat 
kan vrouwen 1 namelijk erg goed! 
De Q is van Queens. Natuurlijk zijn wij op het veld vechters, krijgers, strijders, maar in de kleedkamer 
zijn wij best een beetje Queens. Een spiegel in de kleedkamer en een schone wc appreciëren wij wel.  
De R is van Roan. Een nieuwe ster in het veld! Eigenlijk niet helemaal nieuw, want u heeft haar al 
kunnen zien schitteren bij Dames 2 vorig seizoen. Roan Welkom! 
De S is van Savannah en Silke. De eerste is ook nieuw dit seizoen en net als Roan, niet volledig nieuw, 
want ze komt van vrouwen 2. De tweede is een vaste speler van ons team. Die het in haar laatste 
duel op moest nemen tegen een vrij ‘grote’ tegenstander! 
De T is van Training. de 100% aanwezigheid van het team hebben wij al behaald in de eerste periode, 
dus dat beloofd veel goeds voor de volgende! 
De U is van Uitgaan. Er komen namelijk weer team-avonden aan, maar ook avondjes weg met Dames 
1. Houd de agenda dus goed in de gaten om niets te missen van de Vrouwen avonden! 
De V is van Vallen (& meteen weer opstaan), want in tegenstelling tot het mannenvoetbal, waar men 
bij een kleinste aanraking al ligt te gillen en rollen op het veld, staan wij na een flinke schouderduw 
gewoon weer op om door te voetballen. Neem hier een voorbeeld aan mannen! 
De W is van Winnen! Dat gaan wij tot de winterstop namelijk doen. Er staan een paar pittige 
tegenstanders op het programma, maar hopelijk verslaan wij die met onze wilskracht. 
De X is van X-benen. Helaas kan niemand daar wat aan doen, maar zitten er wel X-benen in ons 
team? We nodigen u graag uit om dat de komende wedstrijden te bekijken voor ons.  
De Y is van Yell. Of eigenlijk is die van Sabine, die de laatste wedstrijden nogal vaak ‘LETS GO’ en 
COME ON schreeuwt. Misschien tijd voor een echte yell? 
De Z is van de zusjes Ailine en Annette.Net als alle andere zusjes hebben zij een haat-liefde 
verhouding, maar op het veld telt maar één ding en dat is winnen. Doorgaan tot het eind en als er 
iemand bijna scoort gaat het dak eraf!  
 
Naast deze 26 genoemde punten en speelsters, zijn er nog vele andere zaken die horen bij Vrouwen 
1. Spontaan, gezelligheid, sportiviteit, zorgzaam, gekkigheid, doorzettingsvermogen en ga zo maar 
door! Almkerk kan trots zijn op een goed lopend Vrouwen 1 team binnen de club.  
Graag nodigen wij u uit om eens een wedstrijd bij te wonen, om alle speelsters en punten zelf te 
ervaren en te zien. Misschien heeft u nog andere kernwoorden die niet kunnen ontbreken bij 
Vrouwen 1. Wij horen ze graag en zien u langs de lijn! 
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Vrienden van Almkerk         
Al jaren heeft Almkerk shirt- en hoofdsponsors. Uiteraard zijn we hier zeer dankbaar voor. Echter het 
was tijd voor een volgende stap. Een concept waarin zoveel mogelijk sponsors met een blauw-wit 
hart betrokken konden worden. Dit concept heet “De vrienden van Almkerk”. Voor €1000 ben je 
mede shirt en hoofdsponsor en nog belangrijker, op deze wijze geef je een (financieel) solide basis 
aan de mooie club die Almkerk is. Inmiddels mochten we al 16 vrienden begroeten. Des te meer 
vrienden aansluiten, des te sterker wordt onze mooie club en met het geld kunnen we de Jeugd 
steunen en ontwikkelen, alsmede onze dames- en herenseniorenelftallen en het complex. 
  
Gezien het voorgaande hopen we nog meer mannen en vrouwen te begroeten die de club, hopelijk 
langjarig, op deze wijze steunen. Met het lidmaatschap bent u automatische mede hoofd- en 
shirtsponsor en vinden op regelmatige momenten ludieke acties namens de Vrienden van Almkerk 
plaats. Zo werd bijvoorbeeld na de overwinning op Papendrecht en ter introductie van de Vrienden 
een fust bier aangeboden aan de supporters door de Vrienden. 
  
Als u ook vriend wil worden dan kunt u contact opnemen met Adriaan Hakkers (0653370914). Hij zal 
u graag als nieuwe Vriend van Almkerk begroeten! 
 
 
 
 

  

Noar Vurre 41e jaargang nr.  3 oktober 2019  46 
 



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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