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Van de redactie 
 

Beste lezers, 

 

Op 25 augustus werden we opgeschrikt door het nieuws dat Willemien van Drunen, echtgenote van onze 

erevoorzitter Gerrit van Drunen, is overleden. Willemien was al een tijdje ziek, maar deze plotselinge 

wending was niet voorzien. We wensen Gerrit en de rest van de familie veel sterkte bij het verwerken 

van dit immense verdriet. 

 

We waren dit derde jubileumnummer van Noar Vurre graag met mooier nieuws begonnen, bijvoorbeeld 

met een mooi artikel over de feestweek in juni en een aankondiging van de receptie in oktober, maar ook 

het jubileumjaar loopt allemaal wat anders dan gehoopt. 

Maar ondanks het uitstel van de festiviteiten en de beperkingen als gevolg van COVID, gebeurt er inmiddels 

weer van alles binnen de club en zijn de vliegende reporters er op uit getrokken om enkele interessante 

artikelen te schrijven. 

 

Op de voorpagina van de jubileumnummers laten we Bertus telkens aan het woord. 

Deze keer stond Bertus niet in de basis en moest hij vlaggen, hij is duidelijk niet in z’n hum. 

Voor de volledigheid geven wij u de tekst van Bertus zoals deze geklonken zou hebben zonder mondkapje 

(overigens gemaakt van 3 kussenslopen): 

“Héé, honderd minuten is te lang. 

We moeten ook nog helemaal noar vurre lopen. 

Drek zitten het terras en de bar vol.” 

 

Veel leesplezier toegewenst! 

 

Arie, Hendri en Nico 
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Van de voorzitter 
Op het moment van schrijven staan we aan de vooravond van een nieuw 

voetbalseizoen. Deze zonnige zaterdag 12 september wordt de laatste 

speelronde van de bekerpoules gespeeld. Volgende week begint na een lange 

voorbereiding de competitie weer. Na maanden eindelijk weer die echte 

wedstrijdspanning. Het gaat weer ergens om, heerlijk! 

Het 1e elftal gaat het derde seizoen in de 1e klasse in. De indeling is flink gewijzigd 

ten opzichte van vorig seizoen. Met een aantal tegenstanders uit omgeving 

Utrecht in de competitie zou het mooi zijn als we weer een plaats in de 

middenmoot weten te bereiken. In de voorbereiding zijn wisselende resultaten 

behaald. Maar van de zijkant gezien biedt het voetbal binnen de lijnen en de 

onderlinge gezelligheid buiten de lijnen zeker perspectief op een mooi seizoen. 

Het 2e elftal heeft versterking gekregen van een aantal talentvolle jongens uit de jeugd. Onder leiding van de 

nieuwe trainer Nicki Beekwilder gaan zij de uitdaging in de hoofdklasse aan. Een mooi podium voor de spelers 

om te laten zien wat ze kunnen en zich verder te ontwikkelen. 

Bij de lagere elftallen is er de nodige nieuwe aanwas. Ik heb al verschillende oude bekenden gezien die de 

kicksen weer onder gebonden hebben. Welkom terug! Natuurlijk hopen we dat we bij de lagere elftallen 

tenminste één kampioenschap mogen vieren. Maar wat de resultaten ook mogen zijn, de gezelligheid zal er 

niet onder lijden.  

Ook bij de dames zijn er wat nieuwe gezichten. Onder de bezielende leiding van good old  Hans Kant mogen 

we verwachten dat zij een mooi seizoen tegemoet gaan. Met een MO-17, MO-19 en het 1e dames elftal bloeit 

het damesvoetbal bij onze vereniging nog steeds. Maar om ook op de langere termijn te kunnen blijven 

groeien is er ook meer aanwas vanuit de jeugd nodig. Dit is iets waar we de komende jaren aan gaan werken.  

In de jeugd hebben we door de samenwerking met Altena in elke leeftijdscategorie tenminste één team. Het 

jeugdvoetbal kent een aantal uitdagingen. Landelijk neemt het aantal jeugdvoetballers al sinds 2015 af. Ook 

de beschikbaarheid van gekwalificeerde trainers loopt terug. Er zijn creatieve ideeën nodig om het voetbal 

aantrekkelijk te houden. Essentieel voor zowel de fysieke ontwikkeling van de jeugd als voor de 

levensvatbaarheid van onze verenigingen. Als Almkerk willen we hierin voorop lopen. Door de steun van de 

Jeugdvrienden van Almkerk hebben we deze mogelijkheden ook.  

Boven alle verwachtingen en plannen hangt op dit moment de donkere wolk van COVID-19. Organisatorisch 

brengt dit de nodige uitdagingen met zich mee. Deze worden door met name de kantine commissie en de 

terreinploeg keurig opgelost. Een van de uitdagingen is hoe we straks als de herfst intreedt iedereen warm 

en droog kunnen houden. In de kantine mogen we maar 74 mensen ontvangen. Er wordt daarom hard 

gewerkt om met een tent of overkapping extra capaciteit te creëren.  

We zien nu al de nodige wedstrijden afgelast worden door corona gevallen bij tegenstanders. Voor ons 

allemaal is het moeilijk om de regels strikt na te leven. We zijn sociale wezens en gezelligheid hoort bij 

voetbal. Maar laten we wel verstandig zijn. Blijf thuis als je klachten hebt en probeer je zo veel mogelijk aan 

de regels te houden. Dit gaat best goed, maar langzaam maar zeker komt er toch een beetje de klad in. Met 

z’n allen hebben we de verantwoordelijkheid om te zorgen dat we gezond blijven zodat we een mooi seizoen 

zonder onderbrekingen tegemoet gaan. 

Tot slot wil ik alle teams een gezellig en succesvol voetbalseizoen toewensen. 

Hans Keller 
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Bestuur en commissies 

Secretariaat 
Algemene Ledenvergadering: In november wordt de jaarlijkse ledenvergadering gehouden, de exacte 

datum wordt nog vastgesteld. 

De notulen van de laatste ledenvergadering zijn gepubliceerd in Noar Vurre editie december 2019. Als u 

deze niet hebt bewaard, dan kunt u een bericht sturen naar secretaris@vvalmkerk.nl, u krijgt dan een 

exemplaar per mail toegezonden. 

 

Wedstrijdsecretariaat 
Op het moment dat dit clubblad van de persen rolt zijn de eerste competitiewedstrijden alweer achter de 

rug. Alle senioren, op het 6e na, hebben al 3 bekerwedstrijden in de benen en hebben al een beetje 

wedstrijdritme te pakken. Het 1e is in de 1e klasse ingedeeld met een aantal ploegen uit west en zullen 

voor ongeveer de helft van de tegenstanders de provincie Utrecht in moeten. Dat zijn meestal kwalitatief 

sterke tegenstanders dus we zullen er tegenaan moeten. We hebben in elk geval nog wel GRC’14 in de 

competitie, dus toch nog een derby. 

Het 2e zal het in de reserve hoofdklasse ook moeilijk krijgen. Met een vrij jonge selectie die bij de senioren 

nog de nodige ervaring moeten opdoen zal er elke week flink strijd geleverd moeten worden. 

Het 3e is op eigen verzoek opgeschoven naar de 4e klasse. Gezien de tegenstand die ze vorig jaar in de 5e 

klasse hadden zal ook daar wat meer strijd komen. Voor het 4e tot en met het 6e en de VR1 is er niet veel 

veranderd.  

Het digitale wedstrijd formulier (DWF). Dit moet voor de wedstrijd ingevuld zijn. Te vaak is dit niet het 

geval. Dan moet het dienstdoend bestuurslid of de scheidsrechter het spelersaantal terug brengen naar 16, 

er staan dan 18 of 19 spelers op het formulier, de aanvoerder is niet ingevuld en er staat geen assistent 

scheidsrechter op. Zorg dat dit tijdig ingevuld is. 

 

75 jarig jubileum. 
Zoals al eerder vermeld is het gehele programma van de feestweek opgeschoven naar volgende zomer 

laatste week juni/eerste week juli 2021. Eerst zou de foto-expositie in de gang van de nieuwbouw vanaf 

zaterdag 3 oktober starten, maar ook dat schuiven we een jaar op, omdat we niet met teveel mensen in de 

betreffende gang kunnen. Ook de officiële receptie gaat op 3 oktober niet door. Wel zal er een 

afgevaardigde van de KNVB komen en zullen we de aanwezigen trakteren op een hapje en een drankje. 

Verder kunnen we helaas dit jubileumjaar niet veel organiseren.  

Wel zullen de clubbladen en de presentatiegids dit kalenderjaar uitgebracht worden in het kader van ons 

75 jarig bestaan. 

  

mailto:secretaris@vvalmkerk.nl
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Corona en VV Almkerk 
Verbaasde gezichten toen op donderdagavond 12 maart de al 

omgeklede spelers te horen kregen dat er niet meer getraind mocht 

worden. Erger nog, het gehele complex ging op slot.  

In eerste instantie tot 6 april, maar dat bleek al snel niet haalbaar. 

Op 1 mei mocht de jeugd tot 18 jaar onder strenge regels weer 

beginnen met trainen. We moesten wachten tot begin juni voor er 

weer getraind mocht worden door de senioren en jeugd van 19 

jaar. Kleedlokalen en kantine mochten nog niet open en partijtjes 

waren ten strengste verboden, maar de trainers hebben hun 

creativiteit kunnen uitleven om toch interessante oefeningen ten 

uitvoer te brengen. 

De competitie 2019-2020 wordt niet meer afgemaakt. Iedereen 

blijft in dezelfde klasse als vorig seizoen, geen degradaties en geen kampioenen. De huidige speelkalender 

blijft gehandhaafd: de eerste bekerwedstrijden werden eind augustus gespeeld en de competitie startte op 

19 september. 

Vanaf donderdag 2 juli mocht de kantine weer open, onder strenge coronaregels:  

- Zorgdragen dat iedereen op 1,5 meter afstand kan blijven. Met die regels in het achterhoofd worden 

zowel op het terras als in de kantine de tafels en stoelen zodanig neergezet dat iedereen op de vereiste 

afstand kan zitten, staanplaatsen zijn niet toegestaan.   

- Er mogen maximaal 74 personen in de kantine, dan zijn alle zitplaatsen bezet, de rest moet op het 

terras plaatsnemen, ook daar alleen op de zitplaatsen. Er wordt gewerkt aan een oplossing om het 

terras te overdekken en te verwarmen, zodat we als het ware de kantinecapaciteit uitbreiden. 

- Het publiek mag weer komen kijken maar ook langs de lijn moet de anderhalve meter afstand in acht 

worden genomen.  

- Ook voor het gebruik van de kleedlokalen zijn regels. 

- Tegenstanders mogen, inclusief staf en supporters, maar met 50 personen komen. 

- Totaal mogen we met 250 personen op het complex zijn. 

Het handhaven van de regels is voor veel bezoekers erg moeilijk. Stoelen en tafels worden verplaatst en 

hele teams gaan bij elkaar zitten. Dat is absoluut niet de bedoeling. Iedereen weet het maar toch worden 

de regels niet voldoende in acht genomen. We doen ons uiterste best om iedereen ervan te overtuigen dat 

het coronavirus nog niet is uitgewoed en dat we nog steeds zeer alert moeten zijn om een lokale uitbraak 

te voorkomen, zeker nu veel mensen terug zijn van vakantie en de scholen weer zijn begonnen. 

Verschillende verenigingen hebben de deur al voor 2 weken moeten sluiten. Dat willen wij voorkomen en 

daar is ieders hulp bij nodig!  
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Klaverjascomité 
Op 11 september is het klaverjassen bij VVA hervat. Er was sinds 6 maart niet meer gespeeld. 

Normaal loopt het seizoen van september tot en met mei. Door de coronaperikelen kon de strijd om de cup 

met de grote oren in april en mei niet worden afgerond. Op 11 september werd onder adequate 

coronamaatregelen de finale speelronde van het seizoen 2019-2020 gespeeld. 

Helaas kon Maarten van Drunen zijn leidende positie in het klassement op 11 september niet verdedigen, 

omdat hij moest werken (hij kan nog niet rondkomen van alleen het klaverjassen). Gelukkig blijft de bokaal 

wel in de familie. Titelhouder Gerard Roubos werd opgevolgd door de nieuwe kampioen, Ria van Drunen. 

Hendri ’t Lam werd met miniem verschil 2e en Arie Verwoerd op gepaste afstand 3e. 

Gerard werd “slechts” 5e, maar wist wel beslag te leggen op de Pittenbokaal. 

 

De prijswinnaars: 

1e prijs  Ria van Drunen  33.574 punten 

2e prijs  Hendri ‘t Lam  33.517 punten 

3e prijs  Arie Verwoerdt  32.753 punten 

Pittenkoning Gerard Roubos  11 pitten 

De volledige uitslag staat op de website. 

 

Iedere eerste vrijdagavond van de maand om 20.00u wordt bij de VVA geklaverjast, te beginnen op 2 

oktober. Er wordt gespeeld om dagprijzen en het kampioenschap. U bent van harte welkom één of 

meerdere avonden mee te spelen. Gezelligheid staat voorop, ook beginnende kaarters en “herintreders” 

zijn van harte welkom. 

 

Op 12 september jl. overleed geheel onverwachts Wim van Tilborg (59), clubleider en -scheidsrechter bij 

GRC’14. Wim was een trouw bezoeker van het oudejaarsklaverjassen van de VV Almkerk. Wij wensen zijn 

familie en vrienden veel sterkte bij dit plotselinge verlies. 

 
Het winnende trio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het winnende trio 
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Hans Kant gaat vrouwen trainen 

Verrassende ommezwaai aan einde imposante carrière? 
 

 “Vrouwenvoetbal is zonde van het gras”, aldus een citaat 

uit de jaren zeventig van de Almkerkse voetbaltrainer 

Hans Kant. “Ach, daar sta ik nu heel anders in, het was 

een opmerking in mijn begintijd als trainer bij Heukelum. 

Mijn straf heb ik daarvoor gehad, want ik moest toen 

verplicht de vrouwen van die vereniging drie weken lang 

training geven.” Inmiddels is de cirkel nagenoeg rond, 

want vanaf dit seizoen wordt de uiterst ervaren trainer 

hoofdverantwoordelijke bij Almkerks Vrouwen 1. 

 

Robson, Ferguson, Goethals, Advocaat….Kant. Een mooi 

rijtje voetbaltrainers die op hoge leeftijd nog altijd actief 

waren of zijn. De roemruchte Alex Ferguson is zelfs op de 

dag af even oud als “onze” Hans Kant, welke op 

oudejaarsdag 79 hoopt te worden. “Vijf jaar geleden heb 

ik een nieuwe knie gekregen, maar die doet het geweldig 

en ik houd mezelf nog steeds fit. In de coronatijd heb ik 

meer dan 300 kilometer gelopen, aldus mijn teller.” Hans 

wil graag nog een jaar of twee doorgaan en vervolgens 

zijn imposante carrière (waarover later meer) afsluiten. 

Nu dus als trainer van de vrouwen, hoe dat zo? “Ondertussen heb ik wel van alles en iedereen trainen 

gegeven en ik merk ook dat het wel zwaarder wordt, vooral ook in geestelijk opzicht, tijden zijn wel 

veranderd. Een aantal speelsters heeft mij benaderd, vorig seizoen ben ik al enkele malen ingevallen als 

hun trainer en dat is wederzijds goed bevallen. Ze willen graag hogerop en dat past nog steeds bij mijn 

ambities, ik heb er veel zin in! We gaan in het begin natuurlijk wel eerst kijken wat mogelijk is, het 

voetballend vermogen opkrikken, op de trainingen veel aandacht voor techniek en de bal, dat kenmerkt 

sowieso mijn trainingsoefeningen.”  

Bij Vrouwen 1 kan Hans zich volledig gaan richten op training en coaching. Er is een ervaren en 

betrouwbare staf gevormd met Jack van der Stelt, Dick van Daal en Arie van der Stelt als leiders. De jonge 

Pim van de Nieuwenhuijzen wil zich verdiepen in het trainersvak en gaat veel opsteken en geleidelijk aan 

als assistent-trainer opereren. Gevraagd naar de andere taken binnen de vereniging zegt Hans: “Maandag 

en woensdag geef ik training en op zaterdag ga ik de ploeg coachen, dat staat bovenaan. Ik heb daarnaast 

geen andere (jeugd)ploeg meer, wellicht val ik op een andere avond wel eens in als trainer. Daarnaast blijf 

ik wel als scheidsrechter actief en ik zal ook nog analyses maken van de komende tegenstanders van het 

eerste team. Dat moet echter wel passen met de coaching van de vrouwen.” 

 

Je bent verkozen in het beste team aller tijden van de VV Almkerk, wat vind je daarvan? “Dat waardeer ik 

zeker, al stond ik wel opgesteld als rechtsbuiten, terwijl ik 100% linksbenig was (ach, Arjen Robben kwam 

meestal ook van links, red.). Wel vind ik het jammer dat ik van mijn generatie zo weinig mensen op het 

complex terugzie.” Hoe zag je spelerscarrière er eigenlijk uit? “Net als de club kom ik van Uppel. Op mijn 

14e werd ik lid en ik kwam meteen in de A, er was geen jonger jeugdelftal. We moesten gelijk uit tegen 

Kozakken Boys A2, ik scoorde er 4 en we wonnen met 3-5. Overigens speelde ik toen op gewone schoenen. 

Toen bakker Van de Koppel uit Nieuwendijk dat hoorde, bracht hij de week erna niet alleen brood aan huis, 

maar ook een paar voetbalschoenen. Kort daarna werd ik ook al opgeroepen voor het eerste; we speelden 
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toen voor veel publiek tegen Altena (1-1). Ik stond in de spits en werd meteen basisspeler, nog altijd als 14-

jarige. Na mijn militaire diensttijd ben ik bij Kozakken Boys gaan spelen, acht jaar op landelijk niveau. De 

toenmalige bestuursleden van Almkerk namen mij dat niet in dank af en wendden hun hoofd af als ze me 

op de fiets tegen kwamen. In 1969 ben ik teruggekeerd naar Almkerk en heb toen nog vier jaar in het 

eerste gespeeld.” 

 

En toen? “Na die periode ben ik mijn trainersdiploma’s gaan halen tot maximaal Oefenmeester 1, zoals dat 

toen heette, waarmee ik als assistent in het betaalde voetbal mag werken. Mijn eerste job als trainer was in 

1974 Altena A1, dat toen nog landelijk speelde. Na één jaar ben ik hoofdtrainer geworden van de VV 

Heukelum, waar ik met veel plezier liefst 9 jaar heb gewerkt (ze praten daar nog met veel respect over je, 

dat weet ik van de keren dat ik daar als scheidsrechter actief was, Hendri). We kwamen in die tijd in de 

beker nog uit tegen Noordwijk, waartegen we pas in de laatste minuut met 1-0 verloren. Nadat ik in 1985 

mijn afscheid had aangekondigd, behaalden we nog het kampioenschap. Een foto van dat team hangt nog 

in mijn slaapkamer. We gingen met vier bussen naar JPS in Tilburg. De reservekeeper ging met eigen auto 

en verongelukte op de weg terug, het feest werd afgebroken, een enorme rouwrand voor mij en de hele 

club.” 

 

Vanaf 1986 was Hans achtereenvolgens hoofdtrainer van: NEO’25 (drie jaar), LRC (2e jaar niet afgemaakt), 

VV Almkerk (2e jaar voortijdig weg) en SV Capelle (3 jaar). Daarna 5 jaar assistent selectie en trainer A1 van 

Achilles Veen en vervolgens 6 jaar trainer van Kozakken Boys 2 en assistent bij het eerste. “Toen Ton de 

Hoop in het tweede seizoen daar werd weggestuurd, heb ik het seizoen bij het eerste afgemaakt met 

spelers als Philip den Haan en Cees Spaan”, aldus Hans. Daarna nog 3 jaar hoofdtrainer van Sleeuwijk op 

zaterdag en in die tijd op zondag nog even waargenomen in Langeweg. Zo’n 15 à 16 jaar geleden 

teruggekeerd bij Almkerk en hier bijna alle elftallen wel trainen gegeven. Nu dus de vrouwen, vermoedelijk 

als besluit van een wel heel imposante trainerscarrière. 

Het thuisfront moet er wel heel erg achter hebben gestaan al die jaren en nog. “Dat klopt wel, mijn vrouw 

staat er nog altijd volledig achter en ondertussen ben ik al 52 jaar getrouwd.” Vrouw Willie is overigens een 

zus van Wout en dochter van Jo Pellekaan, betrokken bij de oprichting van korfbalvereniging ACKC. “Met 

die sport heb ik niet zoveel hoor, voetbal is echt nummer één, ook op tv, al zie ik ook graag sporten als 

hockey, basketbal en wielrennen. Verder is zoon Marco niet meer actief, maar andere zoon John 

daarentegen wel. Die fluit en vlagt wekelijks bij de club en gaat straks diens zoon Nick waarnemen als 

trainer van MO-17, als die na zijn kruisbandoperatie zes weken op krukken moet lopen. Bijzonder sneu voor 

mijn kleinzoon die is opgenomen in de eerste selectie, maar langdurig moet herstellen.” De tijd zal leren of 

hij daarna heel voorzichtig in de voetstappen van zijn illustere opa mag treden.  

 

Tot slot wil Hans nog kwijt Almkerk een mooie club te vinden, die ook bestuurlijk goed in elkaar steekt. 

Alleen het ontbreken van de oudgedienden uit zijn tijd betreurt hij wel. Ook is hij allesbehalve een “ouwe 

zeur” die vroeger alles beter vond, integendeel. “Als je iets doet, moet je er – ook nu nog – voor de volle 

100% voor gaan en dat is wat ik doe.” Almkerks vrouwenteam zal gaan merken wie ze hebben gevraagd om 

trainer te worden. Al zal Hans zeker ook voor een praatje en gezelligheid na afloop zorgen.  
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Interview met oud-voorzitter Wim Lagrouw 
 

In het kader van het 75-jarig bestaan van onze vereniging 

publiceren wij in het jubileumjaar in alle edities van Noar Vurre 

interviews met clubiconen van weleer. Voor dit nummer ging ik op 

de koffie bij Wim Lagrouw, oud-voorzitter van VVA (toen nog 

AVV). 

 

De Veldstraat in Wijk en Aalburg, die ken ik wel, dat kon wel even 

zonder navigatie.  Wat ik niet wist, is dat de Veldstraat weliswaar 

in het dorp begint, maar tot vér buiten het dorp doorloopt. Enfin, 

iets te laat arriveerde ik bij de familie Lagrouw. Gelukkig was de 

koffie nog niet naar de gootsteen verwezen. 

Wim’s vrouw, Corrie, schonk de koffie in, terwijl Wim vertelde dat 

hij zo’n beetje mijn hele familie kende. Mijn moeder komt van de 

Gantelsteeg en Wim noemde zo het hele gezin met 10 kinderen 

op, inclusief de aangetrouwden. 

 

Eerst maar even de familie Lagrouw voorstellen: Wim, nu 83 jaar, is opgegroeid aan De Korn, Corrie in Wijk 

en Aalburg. Nadat ze getrouwd zijn gingen ze in Almkerk wonen. Er werden 3 zoons geboren: Armand, 

Carlo en Wilhelm. Wim was werkzaam als manager in de waterbouw en werkte ook periodes in het 

buitenland. Toen in 1980 het ouderlijk huis van Corrie te koop kwam, verhuisde de familie Lagrouw naar 

Wijk en Aalburg. Met name zoon Carlo is geen onbekende bi VVA, hij heeft van kleins af aan bij Almkerk 

gespeeld en stond jarenlang in het eerste. Nadat de familie naar Wijk en Aalburg verhuisde, bleef hij 

Almkerk nog vele jaren trouw, uiteindelijk is hij wel bij NOAD’32 gaan spelen. Ook daar heeft hij in het 

eerste gespeeld. 

 

Al snel bleek dat dit een ander interview werd. Wim, gezegend met een heel goed geheugen, was niet 

zozeer van de hilarische anekdotes, hij probeerde meer een beeld te schetsen van de tijd waarin VVA het 

licht zag en dat is zeker gelukt. Wim kan boeiend vertellen. Vaak stond hij al vertellend op van zijn stoel om 

breed gebarend zijn verhaal te doen, regelmatig naar het fotoboek grijpend van waaruit de vertellingen 

met beeldmateriaal konden worden ondersteund. 

 

Eind veertiger jaren werkte Wim als opgroeiende jongen 

bij Piet Zwart, die met groente en fruit ventte. Met paard 

en wagen werd wekelijks heel Den Uppelsedijk en de 

Gantelsteeg bezocht, waar de wegen nog stoffige 

zandpaden waren. Zo leerde Wim de Uppelsedijkers 

kennen. Hij kreeg veel waardering voor deze 

hardwerkende, eerlijke mensen. Veel van hen hadden het 

niet breed en vaak werd eerst de openstaande rekening 

van vorige week betaald, om daarna te kijken hoeveel 

budget er nog over was voor de komende week.  

Tijdens het venten zag Wim voor het eerst van z’n leven 

een voetbal en leerde hij de voetbalvereniging kennen, 

die toen al enkele jaren bestond.  

 
Wim op de bok naast Piet Zwart 
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De vereniging heette Almkerkse 

Voetbalvereniging, maar werd in het 

begin voornamelijk gevormd door 

Uppelsedijkse leden. Wim werd lid en 

kocht voor Ꞙ1,50 zijn eerste paar 

voetbalschoenen van Kees Verlee. Hij 

speelde toentertijd in het 2e, wat niet 

zo zeer met talent te maken had, maar 

meer met het feit dat er maar 2 

elftallen waren, toen de club groeide 

versterkte hij het 3e en 4e elftal . Naast 

veldspeler heeft Wim ook vaak als 

keeper gespeeld, tot hij rond z’n 35e z’n 

schoenen een mooi plekje in de wilgen 

heeft gegeven. 

 

Foto: 3 keepers, v.l.n.r. Rino Geerts, 

Lens van Wijk en Wim Lagrouw 

 

Iedereen moest op zaterdag tot 12.30u werken, daarna snel naar huis en aansluitend naar de voetbal, waar 

eerst het veld moest worden geprepareerd (koeienvlaaien ruimen) voordat de wedstrijd kon aanvangen. 

Vanaf de dijk werden de spelers aangemoedigd door Marie den Bels, een alleenstaande vrouw die tijdens 

de Eerste Wereldoorlog het geweld in België was ontvlucht, aan de Uppelsedijk neerstreek en een echte 

Uppelsedijkse werd. Zij was o.a. bevriend met buurvrouw Paulien, de echtgenote van Janus Vink en Wim’s 

zus Arendje. 

Na de wedstrijd werd nog een frietje gekocht bij Frans Groen, die een winkeltje had naast de watertoren.  

 

Wim van Straten (opa van Rick en Willem) was de eerste voorzitter, Arie van Herwijnen de tweede, hij werd 

opgevolgd door Frans Groen. Begin zestiger jaren werd Wim de 4e voorzitter. Dragende krachten binnen de 

vereniging waren Janus Vink en Adriaan de Graaf.  

Jaarvergaderingen werden gehouden in gebouw Concordia, winkel van de familie Dekker en tevens 

dorpshuis van de Uppelsedijk. In “Concordia” zit ook een mooie symboliek. Letterlijk betekent het “met het 

hart”, ook was het de naam van de Romeinse godin van de eendracht, mooie paralellen met de sfeer van 

die tijd. 

 

Op z’n tijd werd er ook gefeest.  

Voor een feest in 1961, werd een 

omroepauto gehuurd, om het feest in 

het hele dorp aan te prijzen. Johnny 

Hoes had net zijn single “O was ik maar 

bij moeder thuis gebleven” uitgebracht. 

Dit nummer werd voortdurend vanuit 

de omroepauto ten gehore gebracht.  

 

Foto: Het voetbalveld in Uppel met op 

de achtergrond het feestterrein 

(muziektent) 
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Ook werd in 1961 een vriendschappelijke wedstrijd in- en tegen Bunde (Limburg) gespeeld, waarbij de 

spelersvrouwen mee reisden, getuige de  foto hieronder.  

Trieste gebeurtenissen die veel indruk maakten op Wim, waren het overlijden van Ad van den Oven en 

Sjaan de Peuter, de laatste verongelukte met een motorfiets. 
 

Het bestuur bezocht nu en dan vergaderingen van de KNVB, afdeling Dordrecht (ook wel bekend als “De 

Kolenbond”). Op de fiets naar Sleeuwijk, met de pont naar Gorcum en vervolgens met de bus en trein naar 

Dordrecht. In schouwburg Kunstmin werden de vergaderingen voorgezeten door dhr Hoek, een 

welbespraakte man die met zijn retorische speeches indruk maakte op de aanwezigen. Na de vergadering 

werd de reis naar Almkerk weer aanvaard. In de trein en op de pont ontstonden vaak mooie gesprekken of 

discussies met bestuursleden van andere verenigingen of arbeiders uit omliggende dorpen, die de pont 

namen om naar- of van hun werk bij De Vries Robbé in Gorcum of de Betondak in Arkel te gaan. 

Tijdens zijn voorzitterschap verhuisde de vereniging van Uppel naar de Voorstraat. De nieuwe locatie was 

echter niet het enige verschil. De vereniging werd nu meer omarmd door de rest van het dorp en werd een 

vereniging voor héél Almkerk. Ook meer behoudende mensen werden lid of bezochten de wedstrijden. 

Na een jaar of vijf was het voorzitterschap niet meer te combineren met het werk en droeg Wim het stokje 

over aan Gijs Werther.  
 

Op de valreep toch nog een anekdote. Een jaar of 5 geleden bezocht Wim een wedstrijd van Carlo met 

NOAD’32 4 in Almkerk. Kort nadat Wim arriveerde legde scheidsrechter Jan van Drunen tot verbazing van 

alle spelers de wedstrijd stil, liep naar de zijlijn, gaf Wim een hand en hervatte de wedstrijd weer. Een mooi 

gebaar, Jan. Top! 
 

Weer een prachtig interview met een clubicoon van weleer. Ik kijk nu al uit naar de ontmoeting met de 

volgende ouwe rakker! 

De Almkerkse dames poseren in Bunde 
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Verkiezing speler van het jaar 

 

De supportersvereniging zal de verkiezing organiseren van de “Speler van het jaar 2020/2021”. Vanwege de 

corona-ingrepen is over het afgelopen seizoen geen speler verkozen. Een opvolger van Remco den Besten is 

er dus nog niet gekomen. Op verzoek van de redactie is Henk Romijn, voorzitter van de 

supportersvereniging, in zijn archieven gedoken. Hij komt tot de volgende lijst van achtereenvolgende 

spelers van het jaar: Remco den Besten, Thomas Blankers, Jelle Strijtveen, Mark van Noorloos (2x), Stefan 

Wildhagen, Rick Donker, Jacco Pellekaan en Wilco van Oord. 

 

Hoe komt de verkiezing tot stand? 

Bij alle kompetitiewedstrijden brengen staf en begeleiding gezamenlijk één stem uit per wedstrijd, welke 10 

punten waard is. Vijf vaste supporters en vijf willekeurige toeschouwers brengen eveneens een stem uit, 

welke per stem 2 punten waard is. De speler met de meeste punten wint de eervolle titel en de 

bijbehorende prijs. 

 

Naast deze verkiezing organiseert de supportersvereniging -ooit opgericht onder de naam “De Harde Kern”, 

maar die naam heeft men eind 1994 laten vallen-  de poortverloting bij thuiswedstrijden van het eerste 

elftal. Ook  staat de bekende middagmatinee met artiest op het programma. Alles onder voorbehoud van 

corona. Verder zijn er nog altijd mutsen, petten, sjaals, minishirts en paraplus (alles met clublogo) 

verkrijgbaar in de kantine of bij de genoemde poort. 

Er zijn rond de 100 supporters lid van de vereniging. Wilt u ook lid worden? Dat kan eenvoudig door 

overmaking van de contributie van € 10 per jaar op rekening NL20 RABO 0301 5641 59 ten name van 

Supportersvereniging Almkerk. Wel uw naam en adres erbij vermelden. Voor de kosten hoeft u het niet te 

laten, want bij de middagmatinee krijgt u altijd enkele consumptiebonnen. 

Het bestuur wordt gevormd door Henk Romijn en Jolanda Vink (contactgegevens achterin dit clubblad 

onder “verenigingsinfo”), met recente aanvulling door Leon Bouman. Teus Geerts zorgt er steeds voor dat 

de levensmiddelentassen op tijd aanwezig zijn. Wilt u ook meewerken, meld u dan bij één van de 

genoemden. En komt u ook kijken bij het eerste? Dan kan het zo maar zijn dat u een briefje in handen krijgt 

om mee te stemmen voor de speler van het jaar…… 
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Nicki Beekwilder nieuwe trainer van Almkerk 2 
 

Het jonge reserveteam van de VV Almkerk heeft vanaf dit seizoen de 49-jarige 

Nicki Beekwilder als trainer/coach. Arjan Kant en Tonnie Muijen zullen als 

leiders gaan fungeren; zij schuiven door vanaf de JO19-1, samen met hun 

zoons. 

De opvolger van Paul van der Donk is afkomstig uit Den Bosch en speelde daar 

langdurig (tot acht jaar geleden) voor BVV en BLC. Daarna is hij trainen gaan 

geven aan de jeugd en later ook senioren van BVV. Vervolgens was hij twee 

jaar trainer van Tricht 2 en de laatste twee seizoenen hoofdtrainer van GVV in 

Geldermalsen. 

In het dagelijks leven is Nicki nu zo’n 25 jaar werkzaam in de logistieke sector, 

nadat hij daarvoor 7 jaar beroepsmilitair is geweest. De fan van FC Den Bosch is 

getrouwd met Nicole en samen hebben zij twee kinderen van 20 jaar, Koen en Elle.  

Vanwege de late en niet meer verwachte aanstelling bij Almkerk 2 ziet hij het als een grote uitdaging om de 

spelers goed te leren kennen en op sportief gebied te proberen te handhaven in de reserve hoofdklasse 

met grote zaterdagclubs als tegenstanders. Doelstelling zal zijn om te proberen tijdig in de veilige zone 

terecht te komen. Nicki: “Als dat gaat lukken, mag niet alleen de ploeg, maar de hele club daar bijzonder 

trots op zijn. Het kampioenschap van ruim een jaar geleden was natuurlijk een topprestatie, maar dat ligt 

nu achter ons. Er zijn flink wat spelers weg, maar daar zijn talentvolle eigen jeugdleden voor teruggekomen. 

Ik verwacht dat we de kompetitie uitgerust en met honger zullen gaan aanvallen.” 

Nicki, namens de redactie van harte welkom bij de club en een in alle opzichten mooie tijd toegewenst. 
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Clubbladhistorie: het vervolg (1994 t/m 2005) 
 

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

interessante, grappige en lezenswaardige stukken. Deze editie een impressie uit de clubbladen van 1994 t0t 

mei 2005. Hopelijk herkent de lezer hierin zichzelf, een ander clublid, of een bijzondere gebeurtenis. Veel 

leesplezier! 

 

Na de degradatie is Almkerk 1 voor het seizoen 1994/1995 ingedeeld in de 4e klasse B. De tegenstanders 

hierin zijn: BVC’54, DVO’60, GFC’93, Haaften, Herovina, NEO’25, Nivo Sparta, Olympia’60, ONI, Seolto en 

Zuilichem. 

Toenmalige trainer Dinand Bosch (hij is met ingang van dit seizoen overigens weer terug als trainer, nu van 

kleinzoon Ties) sprak van een dramatische manier van degraderen, na een hele slechte seizoenstart met 

drie punten uit negen wedstrijden. Na de comeback van Gerben Schmidt en Gerbe Manschot in de ploeg 

kwam er meer body en voetballend vermogen in, maar de eindsprint kwam dus net te laat. Van de 72 

trainingen bezocht Eelco Starink er overigens 67 en voerde daarmee de lijst aan. 

 

Op 24 september 1994 speelde Almkerk F2 thuis tegen Ameide F1, uitslag 0-22. De goals werden netjes 

verdeeld over beide helften. Een delegatie van de spelersgroep stelde na afloop bij het dagelijks bestuur 

het functioneren van het trainersduo Gerbert Kant en Nico Vink ter discussie. Deze lieten zich naar verluidt 

later vertegenwoordigen door een advocaat om de vereniging zich aan het 3-jarige contract te laten 

houden. 

 

Begin 1995 is het bestuur weer op volle sterkte met een compleet elftal en twee reserves. Ook de redactie 

is uitgebreid met Levinco Bakker en Machiel van der Stelt (gingen vooral aan de slag met een 

tweewekelijkse weekbrief). Typiste is nog altijd Mathilde van der Stelt. Ook is er een feestcommissie 

opgericht ter viering van het 50-jarig bestaan. Aat van den Berg is voorzitter, leden zijn Teunis Noorloos, 

Cees Duijzer, Anton van der Meijden, Jan Schmidt, Gerbe Manschot, Cees Ambachtsheer, Martin Vink, 

Machiel van der Stelt en Levinco Bakker en dan worden er nog twee gezocht voor het pupillengedeelte. Dat 

zal een feest worden…………. 

 

Op 22 april 1995 kreeg Dinand Bosch samen met Almkerk 1 zijn sportieve revanche. Met een 8-0 

overwinning op DVO’60, dat nog de eerste periodetitel had behaald, werd de terugkeer naar de derde 

klasse luid bejubeld. Dinand maakte de overstap naar het eredivisie vrouwenteam van Stedoco en Hans 

Kant werd zijn opvolger. Volgens het nieuwsblad was het, zonder anderen tekort te doen, de wedstrijd van 

Pieter den Bok, zelf driemaal scorend en aan de basis van vele van de andere vijf doelpunten (Carlo 

Lagrouw, Jan-Willem van Gils, Arno Maat en Jeroen Neeleman 2). Revelatie van het seizoen was Marco 

Nouwens.  

 

In het juninummer van 1995 feliciteert Erich Landman namens de redactie het 40-jarige ACKC. Hij doet 

daarbij een oproep om daar ook eens wedstrijden te bekijken. Zelf was hij ook geweest en kreeg toen van 

Jan van den Driest gelijk een 9 op zijn rapport voor muziek. Verder merkte hij op dat de band tussen 

voetbal en korfbal al geruime tijd heel erg sterk was geworden, mede door de fam. ’t Lam, waar de 

voetbalclub nooit tevergeefs een beroep op deed. 
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De jubileumactiviteiten in 1995 werden inderdaad groots van omvang en sfeer, een heel seizoen lang. Voor 

alle ledencategorieën werden feestavonden georganiseerd, er kwamen dik 70 oud-leden van heinde en 

verre, er werd gespeeld om de Altenacup, beroepenvoetbal werd geïntroduceerd, oud Almkerk kwam in 

actie, een team uit België kwam voetballen en bovendien kwam RKC hier spelen. Verder werd een 

nationale snertloop gehouden, kwamen de gebroeders Mühren met een voetbalhogeschool en werd “fuif 

met een duif” een groots festijn, als variant op “schijt je rijk”. 

 

In 1996 werd de kompetitie gereorganiseerd. Almkerk degradeerde uit de 3e klasse, maar mocht zich toch 

zodanig blijven noemen vanwege doorschuivingen uit de 4e klasse. Jan Schmidt kreeg opmerkingen van 

streekgenoten die het gek vonden dat Almkerk geen 2e klasse ging spelen. Het jaar daarop volgde een 

nieuwe degradatie, dus toch terug naar de 4e klasse. Van trainer Hans Kant was al eerder afscheid 

genomen. Harry van den Heuvel werd zijn opvolger. 

 

Bij de Mühren & Mühren voetbalclinic behaalden onze jeugdleden Dinant van Drunen en Walter Pellekaan 

zeer goede resultaten. Als beloning werden zij uitgenodigd voor een clinic in De Galgenwaard in Utrecht, 

waarbij ook televisieopnamen werden gemaakt. 

 

Medio 1997 nemen Peter en Ynskje van Helden na meer dan vier jaar afscheid als beheerders van het 

clubhuis. Ad en Ans van de Water gaan hun taken overnemen. 

 

Op 31 oktober 1997 werd de ledenvergadering bezocht door 7 bestuursleden en liefst 3 overige leden Ad 

van de Water (barkeeper), Nico Vink (lid kascommissie) en Erich Landman (nieuw lid kascommissie). 

 

Op ACKC’s Valentijnsdag 14 februari 1998 werd in De Jager na afloop van het eerste nog een speciale 

wedstrijd gespeeld. Dweilorkest “De Leutschuppers” verhoogde de sfeer en Moeder Antje deelde 65 liter 

erwtensoep uit. Een selectie van ACKC-vrouwen speelde een serieuze korfbalwedstrijd tegen een achttal 

VVA-heren, “mijn jongens” zoals coach Simone ’t Lam ze in een verslag in het clubblad noemde. De mannen 

verloren weliswaar met 6-3, maar lieten een goede indruk achter. De mannen van de voetbal waren: 

Sander van den Berg, Marcel Visser, Ronald Raams, Cor Vink, Frank Broekhuizen, Gert Ambachtsheer, Iwan 

Groenenberg en Arno Maat. 

 

Na één seizoen werd Almkerk wederom kampioen in de 4e klasse. Voor zeshonderd toeschouwers won 

Almkerk met 2-0 van Kerkwijk. Na eerst nog een penalty te hebben gemist scoorde Pieter den Bok later wel 

de 1-0. In de tweede helft besliste de 36-jarige Anton van der Meijden de wedstrijd, nadat hij twee man 

passeerde en schitterend raak schoot. 

 

In de jaren 1998 en 1999 komen de clubbladen over het algemeen stukken later uit dan de planning. Het 

redactieduo Arie en Adriaan Verwoerdt bleek al heel lang druk bezet met andere verenigingsactiviteiten. 

In het novembernummer van 1999 wordt trainer Ad Bakker voorgesteld. Die voelde zich niet te groot om 

van hoofdklasser Achilles Veen de overstap te maken naar derdeklasser Almkerk. Als voetballer speelde hij 

eredivisie bij NAC Breda in meer dan 400 officiële wedstrijden, waaronder de in 1973 van NEC gewonnen 

bekerfinale en de Europacupwedstrijden tegen FC Magdeburg. 

 

In het jaar 2000 komen de clubbladen uit in mei en december. Frans van Wijk is inmiddels hoofdtrainer 

geworden met Cees van Loon als leider. Op de ledenvergadering in september bleken zelfs 14 leden 

aanwezig naast het bestuur. Doelstelling op voetbaltechnisch gebied is om het eerste elftal op een hoger 

plan te brengen, naar de tweede klasse.  
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Begin 2001 wordt werk gemaakt van de invoering van een website voor de vereniging. Robert Versteeg, 

Dennis Verhoeven, Gerben Schmidt en Eddy de Korte trekken de kar. 

In juni 2001 wordt afscheid genomen van Jan Schmidt, leider maar bovenal 30 jaar verzorger van de club 

geweest. Een terechte benoeming tot erelid volgde op de geweldige feestavond. Ferdinand Hentenaar ging 

zijn taken als verzorger overnemen. 

 

Mei 2001 gaat eindelijk de uit 1987 daterende sportieve wens van Gerrit van Drunen in vervulling met de 

promotie van het eerste elftal naar de tweede klasse. 

 

Begin 2002 wordt gewerkt aan de oprichting van een dameselftal. Initiatiefnemers zijn Arie van der Stelt, 

Hans Keller en Mark van der Meijden. In het clubblad van juli 2002 valt te lezen dat het is gelukt en een 

team zal worden ingeschreven. Onze huidige voorzitter (toen nog spelend in de A1) ging toen trouwens ook 

al lopen met het reservegetal; Arie Verwoerdt, die dat 16 jaar had gedaan, ontving van hem een fles 

“Chivas Regal”. 

 

Op 25 mei 2002 promoveert Almkerk 2 naar de reserve eerste klasse. Een beslissingswedstrijd tegen GJS 2 

op het veld van Rijswijkse Boys werd met 3-0 gewonnen. Trainer van het team was Arjan Dol, leiders Mari 

Vogel en Peter Zegwaard. 

Na herhaalde oproepen komt er eind 2002 versterking voor de redactie van het clubblad in de persoon van 

Rina Zwets. 

 

In het jaar 2004 wordt trainer Frans van Wijk opgevolgd door Ton Heijstek. Bij het 2e is Hans van Hemert de 

trainer. Een A1-team kon niet op de been worden gebracht. Voor het eerst in 26 jaar verschijnt er geen 

kerstnummer van het clubblad. De redactie bleek te druk geweest met het naar achteren geschoven 

draaifeest. 

 

In april 2005 plaatst Almkerk 1 zich met een 4-1 overwinning op Altena voor de nacompetitie (resultaat 

volgt later). Doelpuntenmakers: Allan de Barros, Mark van Noorloos, Mark van der Meijden en Hubert 

Hoogerland. Doelpunt Altena: Remon Duijzer. De week ervoor, uit bij SVW, moest Hans Keller al na 7 

minuten het veld verlaten met een gapende hoofdwond, na een botsing met oud-Almkerker Robbert van 

Wijngaarden van SVW. Dames 1 blijkt in het tweede jaar al sterk vooruit gegaan, het wint de laatste 

wedstrijd met 0-3 van Haaften en eindigt als tweede. 

 

De toernooicommissie voor de jeugd, bestaande uit Betsie en Simone, is in mei 2005 vier jaar actief en 

bijzonder tevreden over de in te zetten scheidsrechters. Zowel de trainers van het 1e en 2e als de 

jeugdcoördinator fluiten op het toernooi voor de B-jeugd. 

 

Deel 4 volgt in het decembernummer. 
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Aandacht door en voor onze adverteerders/sponsors 

Blankers & Van Vark 
 

De redactie van het clubblad wil voortaan in elke editie extra aandacht geven aan een adverteerder c.q. 

sponsor en deze duidelijk aan het woord laten. Deze (de eerste) keer aandacht voor Blankers & Van Vark. 

Een kantoor met meer dan alleen zakelijke betrokkenheid. Er is tevens sprake van een grote “vaderlijke” 

betrokkenheid. Immers: alle (zeven) zonen spelen bij de vereniging.  

 

Blankers & Van Vark is een administratie- en adviesbureau en is sinds de oprichting gevestigd in 

Werkendam. In 2003 is het kantoor opgericht door David Blankers (54 jaar) en in 2004 is Elibert van Vark 

(45 jaar) directeur/mede-eigenaar geworden. Tenslotte is in 2010 Erno Kwetters (50 jaar) toegetreden tot 

de directie en ook mede-eigenaar geworden. Gezamenlijk vormen zij de directie van Blankers & Van Vark.  

Op dit moment bestaat de organisatie uit 3 directieleden/eigenaren en 19 personeelsleden, waaronder ook 

echtgenote Monique Blankers en zoon Jeroen Blankers. 

De werkzaamheden en dienstverlening van het kantoor bestaan o.a. uit het opstellen van jaarrekeningen 

en fiscale aangiften, het verzorgen van (online) financiële en salarisadministraties, advisering, 

herstructurering van ondernemingen, opstellen en indienen van financieringsaanvragen, bedrijfsopvolging/ 

-overname en begeleiding van starters (zie ook advertentie op achterzijde clubblad). Dienstverlening vindt 

plaats aan klanten uit de meest uiteenlopende branches in het MKB en varieert van zzp’ers tot 

ondernemingen met meerdere BV’s en tientallen personeelsleden. Het werkgebied van Blankers & Van 

Vark bevindt zich met name tussen de grote rivieren met een brede strook daarom heen maar ondertussen 

ook ver daarbuiten. 

Visie van de drie heren: “Als kantoor vinden we het belangrijk om maatschappelijk betrokken te zijn in onze 

werk- en leefomgeving. Zo sponsoren we niet alleen VV Almkerk maar o.a. ook ACKC, de Altena Road 

Runners, Stichting Team Almkerk (Roparun) en Stichting Voedselbank Altena. Bij VV Almkerk zijn we op dit 

moment lid van de BCA, reclamebordsponsor en adverteerder in het clubblad en de presentatiegids.”    

 

Jullie wonen alle drie in Almkerk. Hoe zien jullie zelf de genoemde “vaderlijke” betrokkenheid?  

David: “Voor mij spreekt het eigenlijk voor zich dat je betrokken bent bij een voetbalclub, als daar jouw drie 

zonen spelen. Dat begon voor ons gezin bij GDC, waar onze jongens als pupil begonnen en vanaf 2006 bij de 

jeugd van VV Almkerk. Nu ze alle drie bij de senioren voetballen blijf ik het, samen met mijn vrouw 

Monique, leuk vinden om te komen kijken. Verder vind ik het belangrijk om als kantoor ook 

maatschappelijk betrokken te zijn in je leefomgeving. VV Almkerk maakt daar vanwege onze kinderen zeker 

deel van uit, maar dat geldt ook voor de kerkelijke gemeente, voor ACKC en Altena Road Runners.” 

Elibert: “Samen met mijn vrouw Geralda kom ik graag kijken bij het sporten van onze 3 jongens, daar 

beleven we veel plezier aan. In de samenleving willen wij ook graag betrokken zijn, zoals bij de sportclub, 

maar ook bij de kerkelijke gemeente.”  

Erno: “Ik zie dat als een vanzelfsprekendheid. Enerzijds vanuit de betrokkenheid bij en belangstelling voor 

je zoon en anderzijds omdat ik zelf ook een groot voetballiefhebber ben. Verder vind ik het belangrijk dat je 

als ouder ook op zijn tijd een bijdrage levert, op wat voor wijze dan ook, aan de opbouw en instandhouding 

van een vereniging. In de tijd dat ik zelf jeugdleider/trainer was, kon ik mij namelijk ontzettend storen aan 

ouders die hun kind bij de poort van het voetbalveld afzetten, vervolgens naar huis gingen en na de 

wedstrijd weer kwamen ophalen zonder enige betrokkenheid bij het kind of de vereniging of aan 

ouders/leden die overal kritiek op hebben maar zelf de handen niet uit de mouwen steken.”
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Wat verbindt jullie verder met de VVA? Wat willen jullie kwijt over o.a. organisatie, niveau, sfeer, 

sportbeleving?  

David: “Wat mij bijzonder aansprak toen we in Almkerk een huis hadden gekocht, maar nog wel in 

Genderen woonden, was dat Wout Pellekaan onze zoons uitnodigde om alvast mee te trainen. De jongens 

hebben dat ook erg gewaardeerd. Verder kom je bij een wedstrijd mensen tegen die je op andere 

momenten ook ontmoet, in het werk, in het dorp, en in de kerk. Dat vind ik wel de charme van een 

vereniging in een dorp als Almkerk. Verder zijn we als kantoor lid van de BCA, maar omdat we als zakelijke 

partners netwerkactiviteiten zoveel mogelijk onderling verdelen, is Erno wel degene die daarin het meest 

actief is. Wat betreft de organisatie, het niveau, de sfeer en de sportbeleving is VV Almkerk een club die 

een sterke drive heeft om goed te presteren, om het goed te organiseren en om het gezellig te maken. Ook 

is er veel aandacht en begeleiding voor de jeugd en dat is heel mooi. Zo heb ik door de jaren heen gezien 

dat VV Almkerk veel kwaliteit onder haar jeugdleden had en heeft. Wat mij betreft zou de lat voor de eigen 

jeugd om in het eerste elftal te komen wel wat omlaag mogen. Naar mijn idee worden sfeer en beleving 

niet gecreëerd door het niveau waarop wordt gespeeld, maar door betrokkenheid van supporters op 

spelers en omgekeerd. Bovendien denk ik dat het een mooie stimulans is voor de jeugd en iedereen die zich 

daarmee bezig houdt. Maar goed, op dit punt sta ik ook maar ‘langs de lijn’ en laat dit graag over aan 

degenen die hierover gaan.”  

Elibert: “De club heeft een goede sfeer, het is er gezellig. Qua organisatie zit het goed in elkaar. Ongekend 

als je ziet hoeveel vrijwilligers er iedere zaterdag (en ook doordeweeks) weer voor de club actief zijn, zowel 

op het veld als ook achter de schermen. Heel veel waardering voor! Persoonlijk vind ik het mooiste aan de 

voetbalwedstrijden toch wel het kijken naar de streekderby’s. Helemaal mooi dan als er veel spelers uit het 

eigen dorp in ons eerste elftal staan. Dat zou wat mij betreft voor de toekomst ook meer aandacht mogen 

krijgen.”  

Erno: “Doordat zoon Andres ruim 15 jaar geleden bij Almkerk ging voetballen, ben ik weer actief betrokken 

geraakt bij het voetbal. De eerste jaren als jeugdleider/trainer bij de F- en E-pupillen en later bestuurlijk. 

Sinds enkele jaren vertegenwoordig ik namelijk VV Almkerk als bestuurslid in de Stichting Sport en Welzijn 

Woudrichem. Deze stichting beheert en behartigt de financiële belangen van alle kunstgrasvelden van de 
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voetbalverenigingen uit de voormalige gemeente Woudrichem en korfbalvereniging ACKC. Verder ben ik 

sinds begin vorig jaar ook bestuurslid/penningmeester van de Stichting Businessclub Almkerk (BCA). 

Tenslotte kan ik mij ook vinden in de opmerkingen van David m.b.t. organisatie, het niveau, de sfeer en de 

sportbeleving en hoop dat het 1e elftal meer Almkerkse gezichten krijgt de komende jaren. Het zijn er 

inmiddels wel erg weinig geworden.” 

 

Zouden jullie een korte typering van jullie voetballende zonen willen geven (Thomas, Jeroen, Mark, Sven, 

Sander, Sebastiaan en Andres)?  

David: “Dat is niet de gemakkelijkste vraag aan een vader die zelf nooit heeft gevoetbald. De 

voetbalvaardigheid die ze hebben geleerd, hebben ze dus zeker niet van mij haha…. Naar mijn idee kunnen 

ze alle drie leuk voetballen c.q. keepen (Mark) en hebben ze alle drie ook aardig inzicht in het spel. Jeroen 

en Mark hebben ervoor gekozen om in een vriendenteam (het 3e) te spelen en daar hebben zij het goed 

naar hun zin. Thomas is een wat ambitieuzere voetballer en heeft een basisplaats bij het eerste verworven. 

Hoewel hij zich als verdediger intussen wel heeft bewezen, heb ik in hem vanuit de jeugd altijd als een meer 

aanvallende speler gezien. Verder geldt voor alle drie dat het sociale en sportieve spelers zijn en dat is ook 

niet onbelangrijk, toch?”  

Elibert: “Oudste zoon Sven (JO19) is een verdediger en houdt van de Brabantse gezelligheid. We zien hem 

later wel in een vriendenelftal voetballen. De 2e zoon Sander (JO17) is meer een type aanvaller, houdt ook 

van gezelligheid maar heeft wel een gezonde drive om te winnen. De jongste, Sebastiaan (JO8), is ook een 

aanvaller en oefent regelmatig met zijn oudere broers thuis in de tuin. De tuin knapt er echter niet van op 

☺.”  

Erno: “Andres typeer ik als een zeer bescheiden, snelle en technische voetballer met Zuid-Amerikaanse 

trekjes. Ik hoop dat hij dit jaar de stap naar het 1e elftal kan en mag maken.” 

Zien jullie zelf veel voetbal (van de zoons)?  

David: “Zelf kijk ik wel wat voetbal, maar ik ben zeker geen fanaat. Als het uitkomt kijk ik op tv wel naar 

wedstrijden van het Nederlands elftal en soms wat van de Champions League of de eredivisie. Als het 

eerste elftal thuis speelt kom ik vaak wel kijken en loop dan tussendoor ook wel naar een ander veld als 

Jeroen en Mark daar met het 3e team spelen.”  

Elibert: “Zelf kijken wij wel eens voetbal, zoals Nederlands Elftal, af en toe Champions League. Begin dit jaar 

zijn we met het hele gezin naar een wedstrijd van PSV geweest, super gezellig. Iedere zaterdag gaan we wel 

mee met één of twee van onze jongens om te kijken naar hun wedstrijd, maar we kunnen ze uiteraard niet 

alle 3 tegelijk bekijken. ’s-Avonds aan tafel worden de wedstrijden wel geëvalueerd en horen we de sterke 

verhalen.”  

Erno: “Op tv kijk ik regelmatig Nederlands, Engels en Spaans voetbal, de Champions League en het interland 

voetbal. Wel ben ik de afgelopen jaren selectiever geworden in het kijken door de enorme overkill aan 

wedstrijden die worden uitgezonden.  Als het enigszins kan bezoek ik alle thuis- en uitwedstrijden van 

Andres en zal dan ook zelden een wedstrijd overslaan. Ook Aranka komt regelmatig kijken. Verder probeer 

ik zoveel mogelijk de thuiswedstrijden van het 1e elftal te bezoeken.” 

 

Er liggen voor elk van jullie daarnaast banden met buurvereniging ACKC. Sara speelt daar. Elibert was 

vroeger zelf een verdienstelijk korfballer en afgelopen zaterdag sprak ik even met Laura Westing, nieuw 

selectielid en Elise als andere schoondochter heeft ook een korfbalverleden. Reageren jullie hier eens op. 

Gevoelens, ervaringen, indruk van de club, kom je er (nog) wel eens?  

David: “Met ACKC heb ik niet heel veel binding, simpelweg omdat onze jongens geen korfbal spelen. 

Schoondochter Elise is een aantal jaren geleden van de korfbal overgestapt naar het voetballen, totdat ze 

moeder werd. Laura is inderdaad sinds dit seizoen lid bij ACKC. Daardoor zal ik  wat vaker bij de buren van 

VV Almkerk een wedstrijd komen kijken.”  
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Elibert: “Zelf heb ik jaren met plezier gekorfbald bij ACKC. Een mooie tijd waarin we mooie successen 

hebben behaald. Als kantoor sponsoren wij ook ACKC. Ook bij ACKC zie je veel vrijwilligers en een club waar 

een goede sfeer hangt. In die zin vergelijkbaar met VV Almkerk, maar dan een stuk kleiner qua omvang.”  

Erno: “Dochter Sara korfbalt bij ACKC waardoor ik regelmatig de thuiswedstrijden van haar bezoek. 

Uiteraard moet dit wel te combineren zijn met de voetbalwedstrijden van Andres ☺ . Al moet ik zeggen dat 

bij ons thuis de mannen meer van het voetbal zijn en de vrouwen van het korfbal. Van ACKC heb ik een 

positieve indruk en is het prettig om mee samen te werken binnen de Stichting Sport en Welzijn 

Woudrichem.” 

 

Wat doen jullie zelf (nog) aan (actieve) sportbeoefening om fit te blijven? Wat deden jullie in het verleden 

aan sport? Zelf gevoetbald, waar en hoe lang?   

David: “Met sporten begon ik pas op mijn 15e. Toen ontdekte ik het windsurfen en dat heb ik vele jaren 

fanatiek gedaan. Vanaf mijn 20e ben ik daarbij badminton gaan spelen en dat is ook een gave en intensieve 

sport. Door een enkelblessure moest ik dat opgeven. Hardlopen lukte weer wel en dat heb ik zo’n 10 jaren 

met heel veel plezier gedaan bij de Altena Road Runners. Vanwege knieblessures heb ik met toch wel pijn 

in het hart ook het hardlopen op moeten geven. Dat is nu drie jaren geleden en sindsdien bestaan mijn 

sportieve activiteiten uit wielrennen en zwemmen en één week in het jaar skiën. Voetballen heb ik dus 

nooit gedaan, maar als ik er nu naar kijk geloof ik zeker dat ik daar ook plezier aan zou hebben beleefd. 

Misschien komt dat ooit in een oude van dagen team ☺.”  

Elibert: “Zelf heb ik nooit op voetbal gezeten, maar had daar zeker plezier aan beleefd. Vanaf ongeveer 7e 

jaar tot 25e jaar op korfbal gezeten. Daarna nog 2 jaar getennist, 2 jaar bij de Nationale Reserve, vanaf 28 

jaar tot heden 3x per week hardlopen. De laatste tijd ook weer proberen om recreatief tennis te gaan 

oppakken met goede vrienden.”  

Erno: “Ik ben een redelijk fanatiek hardloper en loop gemiddeld 2 tot 3 keer per week.  Zelf heb ik vanaf 

mijn 5e tot 25e jaar gevoetbald bij Achilles Veen aan d’n Dijk waarvan nog enkele jaren in de selectie 1 en 2. 

Verder dan enkele invalbeurten bij het 1e elftal, destijds uitkomend in de toenmalige 2e klasse, kwam ik 

niet. Daarna kreeg de studie voorrang en ben ik gestopt met voetballen. Bij Achilles Veen ben ik vele jaren 

actief geweest als jeugdleider/trainer, lid van het jeugdbestuur, diverse commissies en tenslotte als 

bestuurslid/penningmeester van het dagelijks bestuur. Bij mijn afscheid ben ik nog benoemd tot lid van 

verdienste.” 

 

Namens de redactie en hopelijk ook onze lezers veel dank voor jullie tijd voor het interview en voor de 

openhartige beantwoording van de vragen en jullie kijk op werken, wonen en sporten in een omgeving als 

de onze. Tenslotte dank voor jullie bijdragen (in alle hiervóór genoemde vormen en op de diverse gebieden) 

aan de VV Almkerk. Hopelijk kunnen we gezamenlijk nog jaren genieten van zowel de zeer plezierige 

zakelijke als persoonlijke relaties. 

 

Hendri 
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Nieuwspagina 

 
Indelingen kompetitie 2020/2021 

De door onze wedstrijdsecretaris in het vorige clubblad opgenomen vermoedelijke klassenindeling voor het 

eerste team van Almkerk is niet uitgekomen. De KNVB heeft beslist dat ons vlaggenschip weer gaat 

uitkomen in een overwegend “Utrechtse” eerste klasse. Enkele jaren geleden bleek een dergelijke indeling 

qua niveau zwaarder te zijn dan een meer zuidelijke poule. Verder vielen de reisafstanden wat tegen, 

evenals het aantal meereizende supporters van deze verenigingen. We gaan zien wat het nieuwe seizoen 

ons op sportief en financieel gebied gaat brengen. 

Klasse 1C: Almkerk, GRC’14, LRC, WNC, Sliedrecht, Nivo Sparta, FC De Bilt (met trainer John Vink), 

Breukelen FC, Huizen, Montfoort’19, Roda’46, SVL, Woudenberg, De Zuidvogels. 

Geen reizen dus naar Zeeland, zowel Kloetinge als Terneuzense Boys zijn ingedeeld in de eerste klasse west, 

waarin ook clubs als Oranje Wit, Papendrecht, Heerjansdam en Nieuw-Lekkerland uitkomen, samen met  

Brielle, BVCB, Heinenoord, Neptunus-Schiebroek, Nieuwenhoorn, RVVH, SHO en Xerxes/DZB. Ook geen 

eenvoudige opgave, zo lijkt het. Onze buurverenigingen komen veelal een klasse lager en wel regionaal uit, 

zie onderstaande indeling. 

Klasse 2F: Altena, Arkel, Drechtstreek, EBOH, GJS, Heukelum, Roda Boys/Bommelerwaard, Sleeuwijk, SVW, 

Tricht, Wieldrecht, Wilhelmina’26, Woudrichem, De Zwerver. 

Het tweede team van Almkerk komt in de reserve hoofdklasse dezelfde teams tegen als vorig seizoen: 

ASWH 2, GRC’14 2, Hardinxveld 2, Hoek 2, Kloetinge 2, Kozakken Boys 2, Papendrecht 2, Pelikaan 2, 

Rijsoord 2, Sliedrecht 2, VVGZ 2 en Wieldrecht 2. 

 

Eerste jonkie is al weer terug 

Van de uitgevlogen jonkies van het 2e is er eentje al weer snel terug. Twan van der Stelt kon zijn draai bij 

BZC’14 niet echt vinden en keerde nog vóór de eerste bindende wedstrijd weer terug op het vertrouwde 

nest. Hij kan als keeper weer aansluiten bij het tweede elftal, waardoor Bart Vink in de JO-19 kan blijven. 

Twan: “Mede door een blessure bij de keeperstrainer van BZC zag ik mijn verdere ontwikkeling daar in het 

gedrang komen. Wel had ik zicht op een plaats als eerste keeper, maar toch heb ik het reizen en het 

daardoor ook moeten afzien van een biertje na afloop wel wat onderschat.” De staf van het 2e heeft 

overigens ook Jochem Westerlaken kunnen overhalen een team hoger te gaan voetballen. Waar mogelijk 

zal voorzitter Hans Keller ook extra routine toevoegen aan het overwegend erg jonge tweede elftal. 

 

Arbiter Glenn Stevens maakt reuzenstappen 

Ons lid en KNVB-arbiter Glenn Stevens (19) maakt momenteel een sterke opmars binnen het 

scheidsrechterskorps. In juli heeft hij zich aangemeld als lid bij de GSV (Gorcumse Scheidsrechters 

Vereniging), waarna hij in de voorbereiding direct eerste elftallen is gaan fluiten. Zo begon hij met 

Hardinxveld-SVW, waarna wedstrijden volgden bij Kerkwijk, BZC’14 en Sleeuwijk. Naar verluidt heeft ons 

ambitieuze lid goede indrukken achtergelaten. Bij de oefenwedstrijden zijn ondertussen al meerdere KNVB-

officials wezen kijken. Voor de eerste bekerwedstrijd was Glenn aangesteld bij het tweede team van Uno 

Animo. 

 

Mooie uitbreiding terreinploeg 

Jan Snijders is zeer enthousiast over de uitbreiding van de terreinploeg met Ad van der Plas, een handige en 
serieuze vrijwilliger. Welkom bij de club! Verder is Maarten Veth (al jeugdleider) aan de slag gegaan met de 
plaatsing van reclameborden. 
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Clubinfo 
v.v. Almkerk       

Sportcomplex Sportlaan 1 4286 ES Almkerk 0183-401802 

E-mailadres secretaris@vvalmkerk.nl 

Website www.vvalmkerk.nl 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 

Ledenadministratie Piet de Graaf secretaris@vvalmkerk.nl 

Bestuur       

Voorzitter Hans Keller Secretaris Algemeen Annemarie Lokker 

Penningmeester Nico Kostense Algemene zaken Arjan Kant / Arie Verwoerdt 

Gebouwen/terreinen Bart Monster Voetbalzaken vacant 

Erevoorzitter Gerrit van Drunen Voorzitter bijz. diensten Gerbe Manschot 

Commissies       

PR, communicatie vacant    

Gebouwen Kees Verwoerdt 0183-402835 06-22687759 

Terreinen vacant     

Materialen Bert Keller 0183-403250 06-14508975 

Sponsorcommissie Gert Ambachtsheer (vz) Arie Schaap Hannie Vink 

 Dave van der Westen Dick van Daal Johan van Os 

  Bank sponsorcommissie NL71 RABO 0113821875 
 

Kantinecommissie Ans Groenenberg, Jaap Manschot , Rianne Manschot, Marjan Tolenaars 

Damescommissie Jack van der Stelt (vz) Peter van Dalen Lisa Verwoerdt  

  Nienke Verbruggen, 06-44193598   

Activiteitencommissie Leonie v Suijlekom,  
06-13212051 

Lisa Verwoerdt Pim van de 
Nieuwenhuijzen 

  Lex Roubos Shane Vink   

Technische Commissie TC Voorzitter vacant 

TC Spelerszaken Mark vd Meijden,  
06-51984026 

TC Jeugd Jeroen Kroon,  
06-51755383 

TC Algemeen Erwin Wannet,  
06-51549759 

TC Algemeen Laurens van Wijk 

Vrijwilligersbeleid Esther Eckhardt, eckhardt1968@gmail.com, 06-46593297 

Clubblad “Noar Vurre”       

Redactie Arie Verwoerdt Hendri 't Lam Nico Vink 

  email redactie noarvurre@vvalmkerk.nl   

Supportersvereniging       

Henk Romijn, voorzitter, 06-12496594 Jolanda Vink, 06-36031346 

   Leon Bouman Reknr: NL20RABO0301564159 

mailto:wedstrijdsecretaris.jeugd@vvalmkerk.nl
mailto:eckhardt1968@gmail.com


 

22 

Clubinfo 

Jeugdopleiding       

Hoofd jeugdopleiding  vacant     

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

Coördinator JO14-JO15 Toon van Drunen   

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

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

Coördinator meisjes Elbert van Bijnen   

Stagebegeleider Hans Kant jj.kant@planet.nl 06-13571453 

 
Elftallen 

    

1e Trainer Ad van Seeters Leiders:  
Gerrit Kant en 
Dave vd Westen, 06-
31645046 

  Assistent-trainer Frank Jongbloets 

  Keeperstrainer Stefan Wildhagen 

2e Nicki Beekwilder, trainer Arjan Kant, leider Tonnie Muijen, leider 

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

4e Pim van de Nieuwenhuijzen Marc de Pender   

5e Tim van Dalen     

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

VR1 Trainer: Hans Kant, Ass. Trainer: Pim van de Nieuwenhuijzen 

  Leiders: Jack van der Stelt, Dick van Daal, Arie van der Stelt 

JO19-1 Huib Apituley, trainer Judith Leemans (adm), 06-43021818  Marco van Tuil, leider 

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

ST JO17-1 (bij Altena) Michel de Kuijper Henk-Jan van Kleij   

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

ST JO15-1 (bij Almkerk) Jan Willem van Gils     

 ST JO15-2 (bij Almkerk) Tycho Dominicus 
Luuk Demmer 

Arjen vd Schaaf 
Corné Branderhorst 

  

ST MO15-1 (bij Altena) volgt     

ST JO14-1 (bij Almkerk) Teunis Pruijsen     

ST JO13-1 (bij Altena) René van Haaften Ardy de Ruijter Mandy van Oord 

ST JO13-2 (bij Altena) André Sterrenburg Jesper Heiblom John Ippel 

ST JO12-1 (bij Altena) Casper Nieuwenhuizen Wobbe van 
Houwelingen 

José van Anrooij-
Noorloos 

JO11-1 Jacco Pellekaan Menno van der Vliet Bram Koolstra 

JO10-1 Henry Schaap Corné van Drunen Charles Geerts 

JO9-1 Dinand Bosch   Marco van Breugel 

JO8-1 Menno van der Vliet Erwin Wannet Rob Broekhuijsen 

JO7-1 Dennis Verhoeven   Mike Verschoor 

mailto:kantvanherwijnen@ziggo.nl
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