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Van de redactie 
Beste lezers, 
 
Voor u ligt de kersteditie 2020 van Noar Vurre. Normaal gesproken zou dit de laatste jubileumeditie zijn, 
maar omdat het jubileumjaar een “beetje” is opgerekt, zullen we doorgaan met jubileumnummers tot aan 
de viering van het jubileum. 
We hebben ons paasbest gedaan om een mooi kerstnummer te maken. We horen graag uw mening op 
noarvurre@vvalmkerk.nl.  
Graag willen we nog wat rectificeren uit het vorige nummer van Noar Vurre. Daarin wordt Gerard Roubos 
per abuis vermeld als klaverjaskampioen VVA 2018-2019. Dit is niet correct, Gerard werd kampioen in het 
seizoen 2017-2018, Adriaan Verwoerdt werd (postuum) kampioen van het seizoen 2018-2019. 
 
Veel leesplezier toegewenst! 
 
Arie, Hendri en Nico 

mailto:noarvurre@vvalmkerk.nl
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In memoriam Ad Maat 
 

Zullen we wel…zullen we niet… Het was lange tijd 
knopen tellen bij Ad en Bets. 
Uiteindelijk ging de kogel door de kerk. Dat het een 
moeilijke en ingrijpende beslissing was, is te begrijpen. 
Je huisje aan de Prunuslaan verlaten. Waar je samen 
ruim 40 jaar lief en leed hebt gedeeld. Waar je kinderen 
groot zijn geworden. Ja, dat is moeilijk. Het leven 
samen schiet als een film aan je voorbij. Je beseft dan 
ineens dat heel veel pagina’s, van het levensboek 
gelezen zijn…. Mooie, heel mooie, minder mooie en 
verdrietige hoofdstukken rijgen zich als 
“levensverhaal” aaneen. Ad was pas 54 jaar toen hij, 
door een bedrijfsongeval, volledig werd afgekeurd. Een 
paar jaar later kreeg Bets ook gezondheidsklachten. De 
rol van Ad werd compleet anders. Je hoorde hem er 
niet over.  
 
Een appartementje aan de Antonialaan. Dat wordt de 
nieuwe stek. Onder regie van de kinderen worden er 
plannen gesmeed en… uitgevoerd. Eerste week van 
oktober werd als verhuisdatum gepland. Dat wordt 
aanpoten. Veel te kiezen en te doen. En dat werd er 
niet gemakkelijker op toen Ad met een hersenbloeding 
in het ziekenhuis werd opgenomen en 
later moest revalideren in Altenahove. Maar de klus 
werd geklaard.  Wat had Ad er graag aan meegedaan. 

Helaas, het mocht niet zo zijn. Wat foto’s hoe het er uit kwam te zien… meer niet.  
Ad z’n toestand verslechterde. Hij voelde het zelf. Hij wilde nog zo veel. Wilde de liefde van Bets, de kinderen 
en de kleinkinderen zolang mogelijk vasthouden. Het lichaam raakte op. Vier keer van Altenahove op en neer 
naar het ziekenhuis. Nog een kleine kans, maar dan moest hij wel een darmoperatie ondergaan. De operatie 
slaagde. Een sprankje hoop? Het werd een paar dagen later de grond ingeboord. Een longembolie kon het 
lichaam van Ad niet meer verwerken. In het bijzijn van die hem lief waren overleed Ad Maat op 29 september. 
Het mooie van herinneringen is 
dat niemand ze van je af kan nemen 
want ze blijven voor altijd in je hart. 
 
Lieve familie, wat fijn dat jullie dit op de overlijdensaankondiging konden zetten. Je voelt je machteloos. 
Misschien ook boos. Kapot geslagen. Bij al dat verdriet komt dan ook nog eens de verhuizing. Ook al kon 
het een weekje opgeschoven worden. Het maakte het afscheid dubbel zwaar. Maar let op. Denk maar aan 
wat jullie zelf hebben geschreven.  En dat gaat zeker gebeuren. Daar mag je op vertrouwen. Eerst misschien 
maar een glimpje, dan steeds meer… de liefde voor Ad,  jullie liefde,  zal het verdriet overstijgen! 
Als bestuur en leden van de voetbalvereniging wensen wij jullie daar alle kracht toe. 
 
Die mooie herinneringen zijn er ook in onze vereniging. Jammer dat we ons daarvan pas zo laat bewust zijn. 
Rondlopen met een blauw-wit kloppend hart. Een Almkerk-hart. Ja, Ad Maat was er daar één van. Je weet 
dat zeker als je met zoon Arno hebt gesproken.  
We praten nu over de jaren negentig. Arno was een vaste kracht in ons eerste elftal. 
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Almkerk zal derde klasse gespeeld hebben. Arno speelde zich best in de kijker. Samen met Kees Verlee werd 
hij uitgenodigd om bij Woerkum (speelde toen een paar klassen hoger) te komen spelen. Dat leek ze wel wat. 
Heel de club in rep en roer. Maar…. een paar weken later werd het ineens teruggedraaid. 
De oorzaak van deze ommekeer komt nu boven water. Arno had z’n overstap naar Woerkum thuis laten 
vallen. De reactie van Ad was heftig. Tsunami-achtig, zou je nu zeggen. Arno kon vertrekken. Hoewel moeder 
Bets daar een stokje voor stak, kon ze niet voorkomen dat Ad weken achter elkaar Arno volledig negeerde, 
hem geen blik waardig achtte en geen woord meer met hem sprak. 
Moeder en zoon waren het er snel over eens. Dit is het allemaal niet waard. En zo werd dus het Woerkum-
avontuur teruggedraaid.  
En als we het dan toch over emotie rond het Almkerk blauw-wit van Ad hebben mag ik de wedstrijd Nieuw-
Lekkerland – Almkerk niet vergeten. Almkerk liep daar, door een scheidsrechterlijke dwaling, het 
kampioenschap mis. Samen met Ad en Arno, en nog heel wat anderen, hebben we daar staan huilen. Toen 
was het al duidelijk. Ze waren meer dan vader en zoon…. ze waren “Maatjes” … 
 
Van huis uit is Ad opgegroeid met het geel-zwart van Groot Ammers. De liefde bracht hem uiteindelijk in 
Almkerk. Arie Verwoerdt weet me te vertellen dat Ad op 1 juli 1978 lid van onze vereniging is geworden. 
Speelde in het 7e elftal met jongens als Lens van Wijk, Jan van Helden, Cees Colijn en Frank Sturm. 
Bestuurlijk heeft Ad ook z’n steentje bijgedragen. In de periode 1983-1989 zat Ad voor de jeugd in het 
bestuur. Was en passant een paar jaar junioren-secretaris en heel wat jaartjes jeugdleider. Deed veel samen 
met Eric Landman. Een paar apart. Dikke vrienden. Soms wat recalcitrant maar altijd bevlogen werkers van 
en voor onze club. Hondstrouwe supporters van het eerste elftal. 
Met de bouw van de kleedlokalen en later zeker ook met het onderhoud heeft Ad meer dan z’n “steentje” 
bijgedragen. De kwaliteit van de deuren in onze kleedlokalen is/was niet van dien aard, dat ze de liefdevolle 
bejegeningen van gefrustreerde spelers konden weerstaan. Kilo’s staalplamuur zijn er aan opgegaan. 
Ad wilde niet officieel in de onderhoudsgroep. Al dat geouwehoer en kletsen over elkaar…… Maar als hij dan 
met van die schalks kijkende oogjes op je af kwam, wist je wel hoe laat het was…. 
 
Ad had geen hobby’s. ‘k Moet mezelf corrigeren. Ad had één grote hobby die zoveel tijd in beslag nam, dat 
er geen ruimte was voor iets anders. Die grote hobby was VOETBAL. 
Ongelooflijk. Niet alleen Almkerk, nee alles: nationaal, internationaal, profs, amateurs, het voetbal in de 
regio. Een zolderkamer was er speciaal voor ingericht. Vanuit z’n luie stoel bekeek hij al het voetbal wat 
voorhanden was. 
Volgde de verrichtingen van de kleinkinderen. ‘s Morgens eerst een helft naar kleindochter Savannah kijken, 
dan vlug in de auto naar Giessen om bij GRC Mike en Jordi te zien spelen. 
En als hij dan toch in Giessen was….even onder de supporters de kachel aanmaken als de derby’s weer in het 
zicht kwamen. 
Volgde natuurlijk, vooral de thuiswedstrijden van Almkerk. Maar toerde het hele land van Altena door als er 
derby’s werden gespeeld. En kwam dan met veel plezier verslag uitbrengen in de Almkerkkantine. 
 
Wat zullen we je missen Ad, maar de mooie herinneringen neemt niemand van ons af. 
 
Gerrit van Drunen 
erevoorzitter voetbalvereniging Almkerk 
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Van de voorzitter 
 
'STIL' staat er vanmorgen met koeienletters op het Malieveld in Den Haag. Met 
de tenues van de bijna 3000 voetbalverenigingen vraagt de KNVB vanochtend 
aandacht voor het amateurvoetbal. De KNVB doet met dit ‘stille’ protest zijn 
reputatie eer aan. Bij de profs was de KNVB de eerste die besloot om de 
competitie definitief te staken. Terwijl in veel landen met creatieve oplossingen 
op een later moment het voetbalseizoen gewoon afgemaakt is.  
Op het moment van schrijven is het 7 december. De kantines zijn al bijna 2,5 
maand dicht en sinds een week of 8 worden er geen wedstrijden meer 
gevoetbald. Morgen staat er een nieuwe persconferentie op het programma. 
De kans op versoepelingen van de maatregelen lijkt nihil. Praktisch betekent 
het dat de competities half januari nog steeds niet hervat zullen worden en de 

KNVB met een nieuw plan zal komen.  
De amateursport wordt net als de horeca, de evenementenbranche, het toerisme en de culturele sector 
keihard geraakt door de coronacrisis. Waar de belangenbehartigers van de bovengenoemde sectoren 
wekelijks of zelfs dagelijks in het nieuws zijn om aandacht te vragen voor de problematiek in hun sector, blijft 
het vanuit de KNVB en NOC-NSF oorverdovend stil. 
Een aantal weken geleden heb ik met de KNVB gebeld en gevraagd wat wij als vereniging kunnen verwachten. 
Zowel in de zin van financiële tegemoetkoming als mogelijkheden om weer te voetballen. Het antwoord was 
dat er gesproken werd met vertegenwoordigers van het kabinet in Den Haag en we op korte termijn iets 
zouden horen. Tot deze ochtend hebben we, buiten een wekelijkse column op hun eigen website, niks van 
ze vernomen. Nu heeft diezelfde KNVB dus bedacht dat het wel eens zou kunnen helpen voetbalshirtjes op 
het Malieveld te leggen… 
 

 
 
Als er goede argumenten zouden zijn om deze strenge maatregelen zo lang vol te houden, zou ik daar begrip 
voor hebben. Echter toen premier Rutte op 28 september bekend maakte dat de kantines dicht moesten en 
er geen publiek meer welkom was bij sportwedstrijden, gaf hij hierbij aan dat de sportsector het zeker niet 
slecht doet. Bovendien is aangetoond dat sporten in de buitenlucht niet of nauwelijks leidt tot besmettingen. 
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Zolang we allemaal maar ons gezond verstand blijven gebruiken uiteraard. Wat het nog zuurder maakt, is dat 
je in winkelgebieden letterlijk over de koppen kunt lopen en in sportscholen wél gewoon groepslessen 
gegeven mogen worden.  
Ik heb dus geen enkel vertrouwen in de KNVB als belangenbehartiger van het amateurvoetbal. Ik hoop echter 
van harte dat op het moment dat dit clubblad bij u op de deurmat ligt, het tegendeel bewezen is. Afhankelijk 
van het nieuws dat morgen naar buiten komt, zullen we bepalen hoe we met de maatregelen omgaan. 
Persoonlijk voel ik er weinig voor om me passief op te blijven stellen. Daarmee bedoel ik niet dat we regels 
aan onze laars moeten lappen. Maar wel dat we voor onszelf en onze sport op mogen komen. 
Waar ik wel vertrouwen in heb, zijn jullie, onze leden. In de periode dat er gevoetbald is en de kantine open 
mocht zijn was het ouderwets gezellig. Het is niet altijd makkelijk geweest en soms is er wat sociale controle 
voor nodig geweest, maar over het algemeen heeft iedereen zich keurig gedragen. Daarnaast wil ik hier nog 
maar eens onze trouwe sponsoren bedanken. Waar de kantine-inkomsten volledig weg zijn gevallen, zijn er 
onder de sponsoren nauwelijks opzeggingen.  
Ook de trainers en vrijwilligers blijven in deze tijd actief. Kijk alleen al naar dit clubblad dat hier voor u ligt. 
Toen er geen publiek meer op het sportpark mocht komen, is er met medewerking van de Vrienden van 
Almkerk binnen een paar dagen geregeld dat de wedstrijd van het 1e live via YouTube uitgezonden kon 
worden. Vorige week is er zeer succesvol een quarantaine bingo georganiseerd door de 
Activiteitencommissie in samenwerking met lunchroom Van Alles Wat. En de terreinen en gebouwen worden 
ook in deze tijd keurig onderhouden. Verder hebben vele voetballers zich ingezet om wat extra opbrengsten 
te genereren via de Grote Club Actie. Ondanks dat er niet gevoetbald mag worden, zijn er op allerlei fronten 
dus nog mensen actief. Hiervoor verdient iedereen een grote pluim! 
Er is nog meer goed nieuws. Afgelopen week zijn we met hoofdtrainer Ad van Seeters een meerjarige 
verbintenis overeengekomen. Ad heeft aangegeven zich erg goed thuis te voelen bij onze vereniging. Hij wil 
zich graag voor langere tijd op diverse fronten voor Almkerk in blijven inzetten. Wij zijn erg blij dat we nog 
jaren van de betrokkenheid, de kennis en het enthousiasme van Ad gebruik kunnen maken.  
Verder wil ik nog jullie aandacht vragen voor het concept Sponsorkliks. Door via de banner van Sponsorkliks 
op onze website je online aankopen te doen, kun je geld verdienen voor de club. Dit kost je niks maar levert 
ons wel iets op. Je kunt nu zelfs een bestelknop in je browser installeren waardoor dit nog makkelijker wordt. 
Voor elke aankoop op websites als Bol.com, Coolblue en Booking.com krijgen wij tussen de 1% en 10%. 
Probeer er dus aan te denken als je online iets gaat bestellen. 
Tot slot wil ik iedereen hele gezellige maar bovenal gezonde feestdagen toe wensen. Ik hoop dat we elkaar 
snel weer zien op het sportcomplex om met elkaar te sporten en te proosten.  
 
Met sportieve en feestelijke groet, 
Hans Keller 
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Bestuur en commissies 
Secretariaat 
Uitstel algemene ledenvergadering: Het is overbodig om te melden dat we allen door een roerige tijd gaan; 
een hopelijk tijdelijke fase, waarin we te maken hebben met veel beperkingen die erop gericht zijn om het 
coronavirus te beteugelen. Voor onze club is het ook een lastige tijd. Het spel dat we zo graag spelen is sterk 
aan beperkingen onderhevig of zelfs helemaal niet meer mogelijk. Ook het sociale aspect, met voor V.V. 
Almkerk de kantine als bruisend middelpunt, heeft sterk te lijden onder de coronamaatregelen. De club 
probeert binnen de wettelijke kaders en de KNVB-regels zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de 
doelstelling van de vereniging: voetbalsport aanbieden voor jong en oud. Helaas is dat voor een aantal leden 
momenteel niet meer mogelijk of nog slechts zeer beperkt. We hopen uiteraard dat dit snel verandert. 
In de tussentijd trachten we de vereniging op de been te houden. Dat is met name door de stilgevallen 
kantine-inkomsten een hele klus. Gelukkig kunnen we bogen op een grote schare van vrijwilligers en trouwe 
sponsoren die ook in deze tijden het cement van de club vormen en zodoende zorgen dat onze vereniging 
voorlopig sterk en gezond kan blijven. Het bestuur spreekt oprechte waardering uit voor ieder die hieraan, 
op welke wijze dan ook, een bijdrage levert. 
Normaliter zijn we gewend om in november onze Algemene ledenvergadering te laten plaatsvinden. Dit jaar 
hebben we echter besloten om, gezien de beperkingen, deze ledenvergadering te verschuiven naar een 
latere datum. We hechten waarde aan de fysieke aanwezigheid van de leden. Om te voorkomen dat de 
lopende besluitvorming van de vereniging in het gedrang komt is voor uitstel gekozen. De Coronaspoedwet 
biedt de mogelijkheid om hiervoor een maximale uitsteltermijn van 4 maanden te hanteren. Mocht het zo 
zijn dat de beperkingen dan nog steeds van kracht zijn, dan zullen we alsnog overgaan tot een online ALV. 
Uiteraard zullen de leden tijdig worden geïnformeerd over de nieuwe datum; schroom echter niet om bij 
vragen of onduidelijkheden in contact te treden met het bestuur. Leden kunnen altijd een mailtje sturen naar 
secretaris@vvalmkerk.nl of persoonlijk in contact treden met één van de bestuursleden. 
Samen hopen we dat we snel weer terug kunnen naar een situatie waarin we ons weer vrij kunnen bewegen 
over het sportpark en samen de voetbalsport kunnen beleven. 
 

Gebouwen en Terreinen 
Op het dak van de kantine is een nieuwe afzuiging geplaatst, zodat -als wij straks weer opengaan- er een 
goede afzuiging is die voldoet aan de huidige eisen. 
Voor het terras hebben wij een tent aangeschaft van 20 x 8 meter, zodat wij straks meer vloeroppervlak 
hebben voor de kantine. De tent zal geplaatst worden als de kantine weer open mag.  
Zeger Groeneveld had vorig jaar aangegeven te stoppen bij de terreinploeg en dat heeft hij na vele jaren 
trouwe inzet ook gedaan. Wij bedanken Zeger heel hartelijk voor zijn jarenlange werk voor VVA. Top Zeger. 
Teunis Noorloos is weer terug bij de terreinploeg en daar zijn wij heel blij mee. Teunis en Arie van Haaften 
zorgen iedere week voor de belijning van de velden (als het nodig is). 
Ad van der Plas is de ploeg komen versterken en zorgt er samen met Piet Nieuwenhuizen voor dat de velden 
gemaaid worden. Zij zorgen ook voor het borstelen van het 
hoofdveld en het slepen van de velden. 
Er is fors gesnoeid rond de velden en dat kun je ook goed zien. 
Goed werk snoeiers!  De gemeente Altena is zo vriendelijk 
geweest om al het snoeihout op te halen, waarvoor dank. 
Begin 2021 zal onze gemeente alle dode bomen in de singels 
weghalen. Super dat de gemeente Altena dat gaat doen. 
Door Jan Snijders   worden nieuwe dug-outs gemaakt. Deze 
dug-outs komen op het B veld. Op de foto hiernaast zie je alvast 
het frame. Op de achtergrond liggen op het blauwe dekzeil de 
groene golfplaatjes die op het dak gaan komen.  

  

mailto:secretaris@vvalmkerk.nl
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Wedstrijdsecretariaat 
 
Hoe staan we er voor 
Voor wat betreft de voetbal resultaten van dit lopende seizoen, die ik meestal omschrijf in deze rubriek, 
verwijs ik naar het artikel:  “Je hebt er maandenlang naar uitgekeken………………” op pagina 10. Hierin vind je 
de omschrijving van de start van het seizoen van de diverse teams. 
 
Hoe verder 
“Gooi het trainingsveld open en doe onderzoek naar de AP (Autoriteit Persoonsgegevens)”. 
Dit is de titel van de laatst ontvangen mail met de column van Jan Dirk van der Zee, 
directeur amateurvoetbal. Het gedeelte van het onderzoek naar de AP gaat over het 
faillissement van Voetbal TV, dat is voor ons niet van toepassing. We vallen in waar het 
over corona gaat en ondanks dat dit al veelvuldig in dit clubblad besproken wordt, willen 
we u onderstaande deel niet onthouden. 
“Toch willen we ons nu voornamelijk richten op het herstel van het amateurvoetbal in 
coronatijd. Hiertoe hebben we enkele weken geleden Plan B gepresenteerd bij de 
ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (JV). Dat 
plan is goed ontvangen. We worden geprezen om onze houding, waarin we niet overschreeuwen noch 
overvragen. Domper is echter, dat je er vervolgens niets meer van hoort. Ambtenaren spelen verstoppertje, 
ministers zijn overal en nergens. Intussen groeit de onvrede. Er gaat geen dag voorbij of mijn mailbox stroomt 
vol met vragen waarom de overheid het toelaat dat er duizenden mensen door IKEA slenteren, het dringen is 
voor de kerstshows van de tuincentra en het zwart zag van de mensen in winkelsteden op Black Friday. Terwijl 
een voetbaltraining met dertig spelers is verboden. In het amateurvoetbal worden we gehouden aan de 
maatregel, die is ingesteld om samenscholing van jongeren tegen te gaan. Namelijk; de regel dat er 
buitenshuis geen grotere groep mag worden gevormd dan vier personen van verschillende huishoudens. Ook 
al wordt er op anderhalve meter gespeeld in de frisse buitenlucht en is er nog nooit een besmettingsgeval 
geconstateerd op een training. 
Gerard Dielessen, directeur van NOC*NSF, maakte voor het weekend onderzoeksresultaten bekend van een 
studie naar de sporen die de coronacrisis nalaat in de sport. Hieruit komt naar voren dat 34 procent van de 
Nederlanders minder is gaan sporten tijdens de pandemie. Verder blijkt dat een grote groep een sportclub 
nodig heeft om in beweging te komen. 
Ik vraag me af, of er voldoende aandacht is voor deze gevaarlijke ontwikkeling en welke gevolgen het heeft 
voor de volksgezondheid, als je onvoldoende beweegt. Alleen al in het amateurvoetbal zitten nu circa 
zeshonderdduizend mensen thuis. 
Het kan daarom niet anders dan dat het kabinet zo snel mogelijk besluit om het trainingsveld gewoon open 
te gooien. Ik zeg half december. Met positieve energie het nieuw jaar in. Daar is iedereen aan toe.“  
Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal KNVB 

 
Mutaties clubscheidsrechters 

Sander van den Berg heeft aangegeven te stoppen als clubscheidsrechter. Sander tobde al een tijd met 

blessures en ook het plezier in het fluiten was langzaam weggeëbd. Jarenlang hebben we een beroep kunnen 

doen op Sander, waarbij hij vooral onze dames heeft gefloten. Vanaf deze plaats bedanken we Sander voor 

zijn jarenlange inzet. Vooral de dames zullen Sander missen. 

Gelukkig kunnen we ook melding maken van een nieuwe clubscheidsrechter. Peter Pruyssen, heel bekend bij 

Sparta’30 waar hij alles gedaan heeft wat er maar te doen was, voetballer, redactie clubblad, bestuur en ook 

clubscheidsrechter. Peter heeft te kennen gegeven om bij gelegenheid bij Almkerk te willen fluiten. Het liefst 

senioren en in de middag. Peter woont tegenwoordig in Almkerk en heeft de laatste 2 edities van ons 
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mixtoernooi al bij Almkerk gefloten. Zijn eerste competitiewedstrijd heeft hij gefloten op 10 oktober, in de 

week van de scheidsrechter. Omdat het al een aantal jaren geleden is dat Peter competitie heeft gefloten is 

hij gestart met onze JO15. Dat was voorlopig gelijk zijn laatste wedstrijd want de week erop werd het voetbal 

vanwege de 2e coronagolf weer stopgezet.  Intussen zijn er nogal wat regels veranderd en daar moet Peter 

nog even induiken. Dus mocht hij in het begin nog een foutje maken, reken hem dat niet aan. We hopen dat 

Peter er plezier in blijft houden en we nog lang gebruik van zijn diensten kunnen maken. 

Ook van Hans Kant zullen we minder gebruik kunnen maken om wedstrijden te leiden sinds hij onze VR1 

traint. Deze voetballen meestal rond de middag dus wedstrijden van 10.00 uur en 14.30 zullen ook niet altijd 

haalbaar zijn.  

 

Coronabeperkingen 

Als de competitie hopelijk in januari opstart en we teruggaan naar de situatie van voor 10 oktober dan zullen 

we nog steeds niet met een geheel team (boven de 18 jaar) in 1 kleedlokaal kunnen. We doen ons uiterste 

best om alle teams boven de 18 jaar te voorzien van 2 kleedkamers. Hiervoor zullen we voor de thuisteams 

ook kleedkamer 3 gebruiken, in combinatie met kleedkamer 2. Hier zullen op gepaste afstand losse stoelen 

bijgeplaatst worden. Douchen kan alleen in kleedlokaal 2. Dus wel gebruik maken van de zitplaatsen die daar 

gecreëerd zijn. Verder staan daar nog trainingstoestellen, deze a.u.b. ongemoeid laten. Wees blij dat we 

kleedruimten kunnen bieden. 

Om voldoende tijd voor omkleden en douchen na de wedstrijden van 12.00 uur en het omkleden van de 

wedstrijden van 14.30 te hebben worden in enkele gevallen de wedstrijden van 14.30 een half uur later 

gespeeld,  nl. om 15.00 uur.  

Als we al mogen voetballen maar nog zonder publiek en nog met een gesloten kantine dan zullen we de 

kleedlokalen en het complex uiterlijk 3 kwartier na einde wedstrijd moeten verlaten. Dus gelijk na de 

wedstrijd starten met douchen. Doe dit zo snel mogelijk doch op de juiste afstand. We zullen dus niet alle 

douches gelijktijdig kunnen gebruiken. 

 

Besprekingen teams boven de 18 jaar. 

Deze besprekingen vinden zoveel als mogelijk plaats boven in de bestuurskamer. Hier komt wekelijks een 

indeling van op de deur van deze besprekingsruimte te hangen. Volg hiervoor de looproute zoals is 

aangegeven. Bovenaan de trap rechts af door de reproruimte. Uitgang via de deur naar de hal. De stoelen 

staan op de gevraagde anderhalve meter afstand. Deze graag zo laten staan. Tijdens het gebruik van deze 

besprekingsruimte goed ventileren. 

 

Kantine 

We weten nog niet hoe het met de opening van de kantine gaat. Hopelijk is er kort nadat dit clubblad uit is 

gekomen helderheid. Al was het maar dat we weer open mogen met dezelfde beperkingen als voor de 2e 

sluiting. Dat wil dus zeggen met alleen zitplaatsen, de aangegeven looprichting volgen en vol is vol. Helaas 

kun je niet met een compleet elftal om 1 tafel zitten. Dat is voorheen nog veel te veel gedaan maar dat kan 

echt niet. Dus stoelen en krukken laten staan waar ze staan!! 

Met inachtneming van de anderhalve meter afstand kunnen er 74 personen tegelijkertijd in onze kantine. Als 

de kantine weer open mag onder die condities zullen we op het terras een grote tent gaan opzetten van 20 

x 8 meter waar ook nog ca. 75 personen in kunnen. Ook daar gelden dezelfde beperkingen als in de kantine. 

Er zal uiteraard verwarming in komen. Met een koude winter zal daar mogelijk toch de jas nodig zijn.  Maar 

we kunnen dan in elk geval na de wedstrijd weer de derde ronde “spelen”. Het zal voorkomen dat de kantine 

vol is. Ga dan niet in groepjes voor de bar staan maar zoek een zitplaats in de tent. Volg de aanwijzingen van 

kantinepersoneel, bestuursleden en stewards op. Per seniorenteam zijn er door het team zelf stewards 
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aangewezen. We rekenen erop dat deze hun werk volgens de wetgeving uitvoeren en dat we zo gezamenlijk 

de regels kunnen handhaven. Hopelijk wordt het gedurende de zomer weer geleidelijk als vanouds. 

Wedstrijdformulieren. 

Juist nu we weinig onderling contact mogen maken is het van belang dat het Digitale Wedstrijd Formulier 

(DWF) vóór de wedstrijd volledig is ingevuld. Dit zal ook met de tegenstander moeten worden overlegd. Niet 

compleet ingevuld is niet starten met de wedstrijd. Juist in deze tijd wanneer de kantines geheel of 

gedeeltelijk gesloten zijn, zijn met name tegenstanders vaak snel na de wedstrijd vertrokken en kan de 

scheidsrechter het formulier niet afronden. 

 

Arie 

 

Activiteiten: Sinterklaas was V.V. Almkerk niet vergeten. 
Helaas kon het jaarlijkse Sint Nicolaas feestje in de kantine dit jaar 
niet doorgaan. De sint was de jongelui van V.V. Almkerk echter niet 
vergeten en bracht voor iedereen een voetbal. 
Via de leiders van de jeugdteams werden de ballen aan alle 
jeugdleden verstrekt. 
 
 
 
 
 

Oefen- en bekerprogramma seizoen 2020-2021 

Wedstrijden en toernooien zover bekend: 

Za 02-01-2021 13.00 Mixtoernooi 7 tegen 7 (2e t/m 6e, VR1, JO19-1 en MO19-1) 

Za 02-01-2021 14.30 Victoria 1 - Almkerk 1 

Di 05-01-2021 20.00  Rood Wit 1 - Almkerk 1 

Di 05-01-2021 20.00 Almkerk 2  - RFC 1 

Wo 06-01-2021 20.00 Almkerk VR1 - Almkerk MO19-1   

Za 09-01-2021 14.30 Almkerk 1  - Unitas zon. 1 

Za 09-01-2021 14.30  Tricht 2 - Almkerk 2 

Za 09-01-2021 11.00 GRC14 VR1 - Almkerk VR1 

Za 09-01-2021  12.00 Almkerk 5 - Almkerk JO19-1 

Za 09-01-2021 15.00 Almkerk 3 - Almkerk 4 

Di 12-01-2021 20.00 Almkerk 1 - Roda Boys 1 

Wo 13-01-2021 20.00 Almkerk VR1 - Altena VR1   

Alles  onder voorbehoud van coronamaatregelen 
 

  



 

 Noar Vurre 42e jaargang nr. 4, december 2020   10 

 

Je hebt er maandenlang naar uitgekeken ……………………… 
 

Gerard Cox zong het al. In ons geval hebben we maandenlang uitgekeken naar de start van het voetbalseizoen 

2020/2021. In augustus konden de eerste oefenwedstrijden gelukkig weer worden gespeeld. Daarna volgden 

drie bekerwedstrijden en aansluitend, zoals gepland, de eerste competitiewedstrijden. De kantines waren 

weer volop in bedrijf en de terrassen stroomden vol. Het voetbal kreeg weer alle aandacht en de coronakilo’s 

begonnen al weer aardig te verdwijnen. Helaas was alles van korte duur. Corona gooide wederom roet in het 

eten. We speelden als ploeg maximaal vier keer competitie, sommige teams zelfs maar twee keer. Hoe en 

wanneer we een herstart kunnen maken is op moment van schrijven (3 november) nog allerminst zeker. Tot 

midden december mag er niet gevoetbald worden, volgens de die dag aangekondigde maatregelen. Laten 

we hopen dat het na de winterstop weer mogelijk is. 

Onze club is het seizoen gestart met 23 teams, waarvan 10 jeugdploegen binnen het samenwerkingsverband 

met Altena. Hoe is in grote lijnen de start geweest? Van onze jongste teams houdt de KNVB geen standen 

meer bij. In deze categorie spelen bij ons JO7, JO8, JO9 en JO10. Leren en spelplezier voeren daarbij de 

boventoon.  

Drie van onze teams gingen de coronabreak in met een eerste plaats op de ranglijst: MO19-1,  MO15-1 en 

JO15-1. Vier ploegen bezetten de tweede plaats, allemaal met slechts twee wedstrijden gespeeld. Dit zijn: 

JO14-1, JO19-1, VR-1 en Sen4. Goede middenmoters, of zelfs subtoppers zijn: JO13-1, JO13-2, JO12-1 en 

JO11-1. Lagere plaatsen op de ranglijst zijn er voor: JO15-2, JO17-1, MO17-1, Sen6, Sen5 en Sen3. 

Dan onze blikvangers, senioren 1 en 2. Hoe zijn zij gestart?  

Beide elftallen plaatsten zich om te beginnen voor de volgende bekerronde. Ook de eerste wedstrijden in de 

competitie waren zeer succesvol. Het tweede – vooraf aangeduid als degradatiekandidaat – verraste vriend 

en vijand met fris spel en het verjongde team bezet zelfs een keurige derde plaats in de reserve hoofdklasse. 

In Werkendam werd Kozakken Boys 2 door onze jonkies met 2-5 van het veld geveegd. Kortom, een 

voortreffelijke start! 

Tot slot ons eerste team, uitkomend in de eerste klasse met veel “Utrechtse” tegenstanders. Er staat een 

selectie met een prima teamgeest, hetgeen ook leidde tot een aantal goede overwinningen. Bij SVL uit werd 

wat ongelukkig verloren, anders had er nog meer ingezeten dan de huidige zesde plaats. Maar als de plaats 

in het linker rijtje kan worden vastgehouden, dan mag dat gelden als een prima prestatie. Hopelijk kan in 

januari een herstart plaatsvinden, waarbij deze resultaten wel blijven meetellen. Het zou zonde zijn als alle 

ploegen weer op nul moeten beginnen in een mogelijk nieuwe halve competitie. 
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75-jarig jubileum V.V. Almkerk 

Zoals bekend is het programma voor het 75-jarig bestaan van V.V. Almkerk een heel jaar opgeschoven.  
Dit was het voorlopige programma voor 2020, dat wordt dus nu 2021: 

- Puzzelrit voor auto’s en fietsen 
- Wedstrijd oud Almkerk – oud Altena 
- Jeugddag 
- Proeverij drank en hapjes met muziek 
- Cover band TABS 
- Arie Verwoerdt mixtoernooi met feestvond 

Verder komt er een expositie van oude foto’s en krantenartikelen in de gangen van onze nieuwbouw. Hier is 
al wat materiaal voor beschikbaar. Er zijn ook al enkele personen die mij uitgenodigd hebben één en ander 
te komen bekijken en daar zal ik dankbaar gebruik van maken. Maar heeft u ook nog oude berichten of foto’s, 
geef het even aan, dan halen we het bij u op. 
De expositie zal gehouden worden van 28 juni t/m 2 oktober 2021. 
 
Dit zijn de voorlopige ideeën, die worden uiteraard verder uitgewerkt. In het volgende clubblad hopen we 
die wat uitgebreider te kunnen presenteren.  
We gaan er vooralsnog vanuit dat ondanks de huidige coronacrisis de festiviteiten in die periode wel 
gehouden kunnen worden. 
 
 

Oproep  Oproep  Oproep 
 

Stel dat half januari (of later) de kantine weer beperkt open kan en we kunnen dan ook onze grote tent 

opzetten dan blijven naar we verwachten zitplaatsen verplicht. Voor het creëren van zitplaatsen komen we 

vooral tafels tekort. Mogelijk zijn er nog mensen die een 2e tuintafel hebben die ze eigenlijk maar nu en dan 

gebruiken en die we tot medio april kunnen lenen. Dit graag even aangeven aan Arie Verwoerdt (06-

12095101). Mocht het zo zijn dat we de tent gaan opzetten en we de tafels ook echt nodig hebben dan nemen 

we contact op met degenen die gemeld hebben een tafel beschikbaar te hebben en halen die bij u op. 

Arie  
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Verlotingen 
 

2020 wordt een jaar dat we in de verre toekomst zullen herinneren als het jaar met de 
coronabeperkingen. Maanden geen voetbal, beperkt trainen en een groot deel van het 
jaar de kantine dicht. Weinig inkomsten dus en dat brengt ons gelijk bij de gehouden 
acties van dit jaar.  
 
Superverloting 
Net voor de corona-uitbraak zijn we gestart met onze jaarlijkse Superverloting. Op 11 
april 2020 zou de trekking zijn met een competitiethuiswedstrijd van het 1e elftal. Toen 

kwam de lockdown en hebben we alles moeten uitstellen. Uiteindelijk is de superverloting op 17 oktober 
getrokken door onze wijkagent Job van Breugel. Van de 328 uitgegeven boekjes met zijn er slecht 156 
verkocht door 132 verkopers, veel leden hebben het boekje zelf gekocht. Chapeau!  Teleurstellend is dat 172 
leden geen enkel lot hebben ver- of gekocht. Dit ervaren we als een gemiste kans om juist in deze coronatijd 
nog wat extra inkomsten binnen te halen.  
Hoe deden onze seniorenteams het? 
6e elftal  22 boekjes (waarvan 12 door René van Haaften) Hier kunnen we ook wel een  

paar kannetjes bier aan wagen (zie hieronder). 
2e elftal  9 boekjes 
4e elftal  8 boekjes 
3e elftal  5 boekjes 
VR1 elftal 4 boekjes 
5e elftal  3 boekjes 
1e elftal  3 boekjes 
De netto-opbrengst was €1800, voorgaande jaren was dit minimaal het dubbele. Volgend jaar hopen we op 
een beter resultaat. Degenen die zich hebben ingezet voor de lotenverkoop, hartelijk dank.  
 
Grote Clubactie 
De door onze voorzitter uitgezette Grote Clubactie heeft gelukkig nog wat goedgemaakt. Dit jaar de werd de 
verkoop geheel digitaal uitgevoerd. Dat heeft, ondanks de korte looptijd, toch geleid tot een goed resultaat. 
Vooral de seniorenteams hebben zich hiervoor ingezet. Er was een beloning per team aan verbonden in de 
vorm van een kannetje bier voor elke 20 verkochte loten per team.  Als de kantine weer open gaat zullen 
deze worden uitgereikt.   
Het eindresultaat: 
4e elftal  141 loten  = 7 kannetjes + een bonus kannetje 
5e elftal  102 loten  = 5 kannetjes 
VR1   89 loten = 4 kannetjes 
2e elftal  80 loten   = 4 kannetjes 
1e elftal  76 loten   = 3 kannetjes 
3e  elftal   71 loten   = 3 kannetjes 
Totaal zijn 877 loten verkocht, goed voor een opbrengst van € 2100.       
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Je suis Noar Vurre, een kerstboodschap 
 

Het was jarenlang een goed gebruik om in het kerstnummer een kerstverhaal te publiceren. Hier zagen wij 

als (deels) nieuwe redactie een mooie uitdaging in. 

Hét Kerstverhaal staat natuurlijk in de Bijbel. Om een connectie met onze sport te zoeken heb ik het dikke 

boek maar ‘ns opengeslagen om te kijken wat daarin staat over voetbal, hoewel ik me weinig kon herinneren 

over voetbaluitslagen tijdens de godsdienstlessen op school, of over één van de eerste WK’s vanaf de 

preekstoel. In de Bijbel wordt wel gesproken over “het gele gevaar uit het oosten”. Ik heb maar even 

aangenomen dat niet Sparta ’30 bedoeld wordt, maar de Chinezen. Wellicht een aanknopingspunt, want op 

internet las ik dat de Chinezen 3 eeuwen voor Chr. al een spel speelden dat op voetbal leek, dus dat gaf hoop. 

Maar helaas, niet veel tekenen van voetbal in het Boek der boeken. Googelen in de online Bijbel op “bal” 

levert niks op en met “spel” kom je uit op snarenspel. In Genesis wordt wel gesproken over schoppen, maar 

dat blijkt te gaan over “iemand schoppen” en om nu gelijk te beginnen met een rode kaart, dat leek me niks. 

Even dacht ik gevonden te hebben dat vrouwenvoetbal al eerder bestond dan herenvoetbal, toen ik 

meerdere hits kreeg op “overspelende vrouwen”, maar dat bleek over een heel andere sport te gaan. 

Wel héél veel hits op “beker”, maar nergens te vinden hoe je die kon winnen. Wel waar bekers eigenlijk voor 

bedoeld zijn, namelijk er uit nippen. Kijk, de eerst connectie is gevonden! De derde helft leek toen ook al 

populair. 

Een sport die wel voorkomt in de Bijbel is hardlopen. Zo schrijft Paulus in één van zijn brieven: “Van atleten 

die in een stadion een wedloop lopen kan er maar één de prijs winnen. Loop als de atleet die wint.” Dus er 

werd wel gesport, een 1-2-3-podium hadden ze niet en er was maar één prijs. Op het laatst ook nog een 

goeie tip over hoe je moest winnen. 

Ik hoop niet dat, na deze toch wel enigszins lichte benadering, heel christelijk Almkerk achter de redactie 

aankomt, enige dagen later gevolgd door een protestbeweging met spandoeken en T-shirts met de tekst “Je 

suis Noar Vurre”. Voor de landelijke bekendheid misschien wel goed, maar waarschijnlijk niet voor ons als 

redactieleden…… 

 

Om voetbal te linken aan de kerstgedachte moeten we het dus meer zoeken op geestelijk vlak. “Sport 

verbroedert” hoor je vaak. Daarmee vinden we ook een grote link, want de hele Bijbel (en overigens ook de 

Koran) staat vol met “broeders en zusters”. 

Tijdens kerst vieren we de geboorte van Jezus, voor christenen de Messias, 

voor islamieten en joden een profeet. Hij bracht de boodschap van liefde 

voor elkaar. Dat wil niet zeggen dat we elkaar de hele dag moeten knuffelen 

(momenteel sowieso niet zo’n goed idee), maar dat we er voor elkaar 

moeten zijn en elkaar moeten respecteren. 

Dat is waar we, ook bij het voetballen, het verschil kunnen maken. Een potje 

voetbal spelen of winnen, is maar bijzaak. Elkaar ontmoeten, vrienden zijn 

of worden, iedereen respecteren; dát is waar het om gaat! 

Dat kunnen we bij de vereniging heel goed in de praktijk brengen. Naar 

elkaar omzien binnen en buiten het veld. Iedereen, ook de tegenstander, 

heeft dezelfde belangen: sportief bezig zijn en sociale contacten hebben. 

Dat is onlosmakelijk verbonden met respect en tolerantie. 

Een vereniging waar we zo’n sfeer kunnen vinden, is wat we als redactie iedereen toewensen. 

Ook wensen we iedereen, ondanks de onzekere omstandigheden waarin we leven, hele fijne en gezegende 

feestdagen toe. 

 

Nico  
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Twee burgemeesters aan het woord 
 

Burgemeester Van Splunder 

 
 

Gesprek met burgemeester Egbert Lichtenberg 
 

In de eerste jaargang van het clubblad in 1967 schreef de toenmalige 

burgemeester van de gemeente Almkerk bovenstaand stukje. 

Het leek de redactie een leuk idee om in dit jubileumjaar ook een stukje 

over/van de huidige burgemeester te plaatsen, dus maar eens een verzoek 

voor een gesprek met de eerste burger naar het hoofdkwartier van de 

gemeente gemaild. 

Een spontane reactie volgde, we waren meer dan welkom. Ik kreeg een 

grondige oppoetsbeurt en werd als afgevaardigde van Noar Vurre naar 

Sportlaan 170 gestuurd. 

 

Uiteraard nam de burgemeester ruim de tijd voor het gesprek met de 

vertegenwoordiger van dit gerenommeerde voetbalblad. Wellicht heeft 

het feit dat de hij in deze coronatijd veelal het contact met z’n parochianen 

moet ontberen ook een rol gespeeld: eindelijk, een gemeentelid! Een fijn 

en ontspannen gesprek volgde. 

 

Als aftrap vroeg ik de burgemeester of hij nog wist waar hij was toen bekend gemaakt werd dat v.v. Almkerk 

een clubblad lanceerde. Geheel tegen de verwachtingen in was dat niet het geval. Als excuus voerde hij aan 

dat hij in 1967 voor de eerste keer over de rand van z’n wiegje keek.  
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De burgemeester blijkt net zo oud te zijn als onze koning, Mark Rutte, Aron Winter, Kurt Cobain, Julio Granda 

Zuniga, Barney, Henk Angenent en het clubblad. De club van ’67; wie kent ze niet? 

De burgemeester voelt zich 53 jaar jong en dat gevoel wenst hij ook Noar Vurre toe. Daarbij onderschrijft hij 

het belang van een clubblad voor een vereniging. 

 

Zelf is de burgemeester ook actief geweest als voetballer. Hij startte zijn sportieve loopbaan in de E2 van 

Beuningse Boys met een kampioenschap. Je kunt ook te vroeg toppen, want later bleek helaas dat dit het 

hoogtepunt van zijn voetbalcarrière was. In Beuningen speelde hij daarna nog in de D- en C-jeugd. Als gevolg 

van een verhuizing vond vervolgens een transfer plaats naar MVV’18 (Millingen aan de Rijn), waar hij de rest 

van de jeugdelftallen doorliep en korte tijd in de selectie speelde. Hier maakte hij kennis met de HHW-taktiek 

(Hoog, Hard en Wied), welke paralellen vertoont met het Almkerkse Noar-Vurre-principe. Gedurende zijn 

studententijd in Enschede speelde hij nog enkele jaren recreatief voetbal, maar daar ontstond ook interesse 

voor volleybal. Een carrièreswitch volgde en tot op de dag van vandaag speelt hij volleybal in de positie van 

spelverdeler. 

 

Naast andere sporten heeft voetbal heeft nog steeds de warme belangstelling van de burgemeester. Hij 

bezocht al een uitwedstrijd van Almkerk 1 in Papendrecht en kijkt uit naar derby’s van verenigingen uit de 

gemeente. 

 

Nico 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Julio_Granda_Zuniga
https://nl.wikipedia.org/wiki/Julio_Granda_Zuniga
https://nl.wikipedia.org/wiki/Henk_Angenent_(schaatser)
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Hoe is het om pal naast het veld van VV Almkerk te wonen en te trainen en te 

spelen in Nieuwendijk? We vroegen het René van Haaften en zijn zoon Tim. 
 

Nou, zeggen jullie het maar……. 

“Maakt mij niks uit hoor”, aldus Tim. Zijn vader René: “Tsja, één van de redenen om er te gaan wonen was 

dat het lekker dichtbij de voetbal was, maar om dan nu te verhuizen naar Nieuwendijk gaat toch net iets te 

ver….” 

 
 

Vanaf de JO12 tot en met de MO19 spelen de jeugdteams van Almkerk en Altena in een 

samenwerkingsverband. Ongeveer de helft traint en speelt in Nieuwendijk, de andere helft in Almkerk. Hoe 

lang loopt deze samenwerking al?                                                                                        

René: “Voor de jongens is het nu het derde jaar dat er een samenwerking is. Het is ooit begonnen bij het 

meidenvoetbal, voor die groepen is het nog lastiger om als zelfstandige vereniging per leeftijdscategorie een 

elftal op de been te brengen. Door de samenwerking met Altena lukt dat uiteraard veel beter. Met name bij 

de ploegen die 11x11 spelen werd het steeds lastiger om de teams samen te stellen. Teveel spelers voor 1 

team of juist net te weinig waren redenen om elkaar ook bij de jongens op te zoeken. Het streven is om per 

leeftijdscategorie minimaal 2 teams op de been te brengen, zodat je zoveel mogelijk spelers op hun eigen 

niveau kunt laten spelen.” 

 

Hoe bevalt deze wederzijds?  

“Voor mij is het nu het 2e seizoen met een samenwerkingsteam en het bevalt mij uitstekend! We zijn in 

Nieuwendijk prima ontvangen. Vorig seizoen deed ik de trainingen nog met Almkerker Teunis Pruijsen, dit 

jaar met Nieuwendijker Ardy de Ruijter. Ook daar is het (kunst)gras groen en zijn de ballen rond, dus zoveel 

verschillen zijn er nou ook weer niet. Van oudsher klikken Nieuwendijkers en Almkerkers goed. Ik zie er zeker 
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de voordelen van in. En als je eenmaal gewend bent om voor de trainingen en wedstrijden naar Nieuwendijk 

te rijden, maakt die afstand helemaal niet uit. Als ik eind van de middag de auto start, geeft m’n telefoon 

“Rijksweg 202 te Nieuwendijk” al aan als geadviseerd reisdoel……”  

 

Ardy vertelt desgevraagd: “In eerste instantie moest ik er niets van hebben. Ik ben nu 39 jaar en al 34 jaar lid 

van Altena, waarvan de laatste 15 jaar ook trainer. De teams waarin mijn zoon Guus uitkwam, train ik nu 6 

jaar, waarvan nu dus voor het eerst samen met René. Mijn visie was dat als je zelf genoeg spelers hebt voor 

een elftal, je het daar dan ook mee gaat doen. Maar al snel bleek dat dus niet altijd goed mogelijk. Dit is het 

eerste jaar samen met Almkerk voor mij en ik kan wel zeggen dat het heel goed bevalt. Er staat een prachtig 

team dat ontzettend leuk voetbal speelt en de sfeer onderling is erg goed. Die jongens zijn zo snel op elkaar 

ingespeeld en ook buiten de trainingen om wordt er met elkaar gevoetbald. De klik met René is ook goed. 

We delen samen dezelfde visie, we willen allebei winnen en zijn bloedfanatiek. Kortom: het is een goede 

keus geweest en van mij mag het zo blijven!” 

 

Je bent nu trainer van JO13-1, met Tim daarin als betrouwbare doelman. Hoe lang ben je al “verbannen” naar 

Nieuwendijk? Je hebt trouwens wel een leuke voetballende ploeg (dat heb ik van dichtbij mogen 

aanschouwen). Is dat geluk, of hebben jullie daarin als trainers een groot aandeel?   

“Dit is het 2e seizoen dat ik ‘verbannen’ ben naar het mooie Nieuwendijk….. haha. Bedankt voor het 

compliment! Als trainer heb je daar wel invloed op inderdaad. Als trainers zijn we ook betrokken bij het 

maken van de teamindelingen. Dat het uiteindelijk lukt om er een leuk voetballende ploeg van te maken, is 

natuurlijk ook afhankelijk van het talent en inzet van de jongens zelf. Door goede trainingen proberen wij 

dan om er een team van te maken en om iedereen het beste uit zichzelf te laten halen. Dat is eigenlijk wel 

het mooiste doel als trainer!” 

 

René, wat wil je kwijt over Tim? Als keeper bedoel ik. Welke zijn de sterke punten en welke de zwakkere? Zie 

je hem later als selectiekeeper?                                                                                                    

“Al vanaf de JO9 is Tim keeper. In het begin was ik niet helemaal enthousiast, maar in die tijd was hij helemaal 

fan van Stefan Wildhagen, waardoor ie (ook letterlijk, red.) maar één doel had: keeper worden! In de loop 

der jaren heeft ie zich er aardig in 

ontwikkeld. Uiteraard door de aparte 

keeperstrainingen en hij heeft ook nog 

een periode meegedaan met een 

aparte keepersschool. In de basis lijkt 

het heel simpel: gewoon de bal 

tegenhouden, maar ik heb wel 

gemerkt dat er best veel techniek bij 

komt kijken. Tim heeft zijn lengte wel 

als voordeel. Een ander pluspunt is dat 

ie totaal niet bang is, met het 

uitkomen is dat natuurlijk best 

meegenomen. Vanaf vorig seizoen al 

proberen wij ook om het 

meevoetballen te versterken. Soms 

moet ie nog iets meer de rust hebben, maar hij is op de goede weg. Ook z’n uittrap en reactievermogen zijn 

best aardig. Zijn verbeterpunten zijn met name het coachen van zijn ploeggenoten en het goed inschatten 

van hoge ballen. Of hij ooit een selectiekeeper zal worden vind ik een lastige vraag, dat hangt van zoveel 

factoren af. Ik zou het wel heel gaaf vinden als ie ooit onder de lat bij Almkerk 1 zou komen! Z’n opa is 
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natuurlijk nu al trots op hem, maar als trouwe supporter van Almkerk 1 zou dat voor z’n opa wel een heel 

bijzonder moment zijn. Wie weet…….” 

 

Tim, vind je het fijn, of juist vervelend dat je vader de trainer is van jouw team? Is hij extra streng voor jou, of 

heb je een streepje voor? Krijg je ook nog extra keeperstraining en zo ja van wie?                        

“Ik vind het wel fijn dat m’n vader trainer is van mijn team, ik vind hem wel een goede trainer, hij probeert 

het beste uit de ploeg te halen. Nadeel voor mij is wel dat hij juist voor mij extra streng is!! Tegen mij zegt hij 

dingen die hij tegen de andere jongens niet zal zeggen, daarom ben ik ook blij dat er altijd nog een 2e trainer 

bij is (sorry pap). Op donderdagavond krijg ik keeperstraining van Jacco Pellekaan.” 

 

Horen jullie ook van anderen meningen over het spelen en trainen in Nieuwendijk? Jullie missen natuurlijk wel 

het eigen publiek en de vertrouwde omgeving in Almkerk? Is het niet gek om Altena aan te moedigen (ik 

hoorde je als coach vanaf de bank gewoon “Hup Altena” roepen)? Daarnaast missen we natuurlijk ook de 

onderlinge derby’s in deze leeftijdsgroepen. Is het contact met de Altenajongens in het team hetzelfde als met 

de Almkerkse jongens? Vinden deze laatste het niet gek om ’s ochtends een oranje shirtje aan te trekken?  

René: “De meningen zijn natuurlijk altijd verdeeld, maar de meeste mensen zijn positief. In eerste instantie 

is men wat sceptisch, maar later ziet eigenlijk iedereen wel de voordelen ervan in. Het is ook gewoon een 

kwestie van eraan wennen. Natuurlijk missen wij Almkerk, maar dat maken we zaterdagmiddag wel weer 

goed hoor. Ad Maat was in Almkerk altijd al een regelmatige supporter van onze ploeg en hij vond het maar 

niks dat we in Nieuwendijk gingen spelen. Het heeft toen even geduurd, maar uiteindelijk kwam Ad ook naar 

Nieuwendijk om onze ploeg aan het werk te zien, mooi toch? In het begin ben je inderdaad erg geneigd om 

Almkerk te roepen, maar ook het roepen van Come on Altena went vanzelf hoor. Ik heb er oprecht geen 

moeite mee. De derby’s met Altena missen we uiteraard, maar met tegenstanders als GRC’14, Sleeuwijk, 

Kozakken Boys en Be Ready blijven er nog genoeg derby’s over hoor. Het onderlinge contact tussen de 

Almkerkse en Nieuwendijkse jongens is zeer goed. Je staat ervan te kijken hoe snel die jongens het goed met 

elkaar kunnen vinden. Ook buiten de trainingen en wedstrijden om zoeken ze elkaar op. Vorig seizoen 

speelde Almkerk 1 uit en Almkerk 2 thuis en vroeg ik aan Tim waar we die middag zouden gaan kijken. Zijn 

antwoord luidde dat ie lekker naar Nieuwendijk naar de N-side zou gaan…... Tsja, dat was nou eigenlijk ook 

niet helemaal de bedoeling, maar het geeft maar aan hoe makkelijk die jongens ermee omgaan. Uiteindelijk 

willen ze niet meer dan met een leuke ploeg een potje voetbal spelen, voor hun maakt het echt niet uit welk 

shirt ze daarbij moeten aantrekken.” 

 
René, jij bent naast trainer ook coördinator van JO7 t/m J013. Wat houdt dat precies in en wat brengt dat 
voor (extra) werkzaamheden met zich mee? 
“Heel letterlijk gezien ben ik verantwoordelijk voor de organisatie rondom die teams. Op dit moment zijn dat 
8 teams. Ik ga dus op zoek naar trainers en leiders voor die ploegen, meestal zijn dat ouders die een rol willen 
spelen in het team van hun kind. Soms kost het veel tijd om de begeleiding rond te krijgen. Middels een 
groepsapp met al die trainers en leiders probeer ik iedereen te voorzien van  informatie. Voor de begeleiding 
ben ik het aanspreekpunt voor de meest uiteenlopende zaken. Samen met de begeleiding van de JO7 
proberen we tussendoor ook nieuwe leden te werven. 
Het minst leuke onderdeel is het maken van teamindelingen voor deze ploegen. Hier beginnen we vaak al in 
maart mee en na het nodige overleg maken we dan eind juni de indelingen bekend. Samen met de andere 
coördinatoren en alle betrokken trainers proberen we om dit zo objectief mogelijk te doen. Helaas zijn er 
ieder jaar wel ouders of spelers die teleurgesteld zijn. Tot slot ben je als coördinator automatisch lid van de 
jeugdcommissie. Iedere 6 weken komen we bij elkaar om lopende zaken te bespreken.” 
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Hoe zien jullie tot slot de toekomstige samenwerking? Denken jullie dat die zo blijft, nog wordt uitgebreid, of 

een keer gaat stoppen? 

René: “Zowel bij de meidenteams als bij de jongensteams (11x11) kunnen we volgens mij niet meer terug. 

Als zelfstandige verenigingen kunnen we dit eigenlijk niet meer op een goede manier voor elkaar krijgen. Tot 

en met de JO11 (teams die 6x6 of 8x8 spelen) is die noodzaak een stuk minder. Voor kinderen van die leeftijd 

(basisschool) is het prettiger om in het eigen dorp te blijven voetballen. Dit seizoen zijn bij de jongens de 

JO12, JO13-2, JO13-1, JO14, JO15-2, JO15-1 en de JO17 al combinatieteams. Voor volgend seizoen gaan we 

nog wel proberen om het aantal samenwerkingsteams verder uit te breiden. Wat er verder in de toekomst 

nog gaat gebeuren is van vele factoren afhankelijk, maar ik verwacht (en hoop) niet dat de samenwerking in 

deze vorm nog een keer zal stoppen. Ook wat Tim betreft mag de samenwerking zeker door blijven gaan!” 

 

Hendri 
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Interview met oud-secretaris Jan van Drunen 

 
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 reisde ik af naar Werkendam 

(Tja, alles voor de club, hè). 

Jan van Drunen? Jazeker, “Manneke bij” was niet de eerste met die 

naam in het bestuur van de VVA. 

Deze Jan van Drunen nam in 1966 het secretariaat over van de eerste 

secretaris Adriaan de Graaf en bekleedde het ambt tot 1972. 

Jan was daarnaast ook mede-oprichter van het clubblad, destijds nog 

“De Voetbalpanorama”, iets wat z’n leven totaal veranderde, maar 

daarover later meer. 

Jan heeft zelf nooit tegen een bal geschopt. Hij raakte betrokken bij de 

vereniging doordat hij sportverslagen schreef voor Het Heusdens 

Nieuwsblad. In eerste instantie verslagen van ACKC, maar na een jaar 

bij de buren stapte hij over naar VVA, waar hij 5 seizoenen de 

verrichtingen van Almkerk 1 versloeg. In 1966 werd hem gevraagd de 

vacature van wedstrijdsecretaris in te vullen, waaraan hij gehoor gaf.  

Secretaris was destijds niet alleen bestuurssecretaris, maar omvatte 

ook het wedstrijdseretariaat voor alle jeugd- en seniorenelftallen. De club bestond toen uit 4 of 5 

seniorenelftallen, A-, B- en C-jeugd. Een hele klus dus. Andere bestuursleden uit die periode waren o.a. Gijs 

Werther (vz), Piet van de Water (pm), Jo Kant en Rien van den Boezem. 

Jan woonde nog in zijn ouderlijk huis in de Brugdam. Destijds had niet iedereen telefoon, ook de familie van 

Drunen niet, waardoor Jan afhankelijk was van zijn oom, die tegenover hen woonde. Als de telefoon voor de 

voetbalvereniging rinkelde, dan kwam deze oom Jan roepen. 

In 1967 richtte Jan samen met Gerrit van Drunen en Erich Landman het clubblad op. Er werd besloten om de 

eerste editie huis-aan-huis te verspreiden. 

Kort daarvoor bezochten Jan en Gerrit de jaarlijkse draaiavond van Fanfare Nooit Gedacht. Daar was ook 

aanwezig Janny Groen, dochter van Frans Groen, de uitbater van de eerste zelfbedienings-supermarkt van 

het dorp, later uitgegroeid tot de huidige AH. Janny bezorgde wekelijks de huis-aan-huis-folder van de Fa 

Groen. Kijk, daar was een gezamenlijk belang! Er werd een deal gesloten: Janny ging het eerste nummer van 

het clubblad tegelijk met de folders bezorgen. Maar dat was niet de enige deal. Er was direct een klik tussen 

Jan en Janny, iets moois bloeide op. Op mijn (behoorlijk vrijpostige) vraag of er die avond direct gezoend 

werd, was het antwoord ontkennend, maar niet erg overtuigend. Hoe dan ook, inmiddels zijn Jan en Janny 

bijna 48 jaar getrouwd en de ouders van een zoon en een dochter. Zo zie je maar, hoe lidmaatschap van de 

redactie je hele leven kan veranderen. Jammer dat Nooit Gedacht gestopt is met die draaiavonden. 

Jan en Janny zijn in 1972 getrouwd en omdat Jan in Werkendam op de Rabobank werkte, verhuisden ze 

daarheen. Het bleek een goede keus want ze zijn er nooit meer weggegaan. 

De verhuizing betekende wel het einde van de periode als secretaris. Mede omdat Jan’s oom het te ver lopen 

vond naar Werkendam, droeg Jan aan het einde van het seizoen zijn functie over aan Gerrit van Drunen. Eén 

ding is niet veranderd: Jan en Janny doen nog steeds hun boodschappen in Almkerk, op vrijdagochtend zijn 

ze te bezichtigen in de Appie.  

Inmiddels geniet Jan al geruime tijd van zijn pensioen, er is dus tijd genoeg voor zijn hobby’s tuinieren, 

wandelen en fietsen. 
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Corona heeft ook zo z’n voordelen: We rekken het jubileumjaar een “beetje” op, totdat we een fatsoenlijk 

feest kunnen houden. D.w.z. dat er ook in 2021 nog enkele jubileumnummers zullen volgen en er dus ruimte 

ontstaat voor nog enkele interviews met oude rakkers van weleer. 

 

Nico 

 

 

Doelpuntenmaker Jonathan van Eerd: “Wees een beetje lief voor elkaar” 
 

Hij is inmiddels anderhalf jaar de aanvalsleider van de VV Almkerk. Buiten het veld een rustige en aimabele 

jongeman, maar binnen de lijnen een terriër die er alles aan doet om de punten voor zijn team binnen te 

halen. We stellen Bredanaar Jonathan van Eerd graag nader aan jullie voor. 

 

Je bent 26 jaar, woont in Breda en speelt vanaf 2019 bij 

Almkerk. Wat mogen de lezers nog meer van je weten? 

“Ik ben geboren en getogen in Breda als jongste van vier 

broers. Een mannenhuishouden waar je moest vechten 

voor je plekje, dus ik werd al vroeg klaargestoomd voor 

de concurrentiestrijd in Almkerk, haha. Voetbal is al op 

jonge leeftijd een passie van me geworden. Uren, 

dagen, maanden heb ik doorgebracht op trapveldjes 

met vrienden. Met een ondergaande zon samen buiten 

zijn, terwijl je éigenlijk allang thuis had moeten zijn.. het 

zijn mijn meest dierbare jeugdherinneringen. Zo’n 3 

jaar geleden heb ik in Breda een opknapper gekocht en 

die volledig gerenoveerd. In combinatie met werk en 

voetbal was dat nogal afzien, maar uiteindelijk ben ik 

heel blij met het resultaat. Breda is in mijn optiek een 

van de leukste steden van Nederland dus ik zal hier niet 

snel meer vertrekken. Vanwege het stuklopen van een 

relatie woon ik hier overigens alleen, dus sollicitaties 

zijn welkom. Haha, geintjuh natuurlijk ;). Verder werk ik 

als projectmanager voor de gemeente Breda. Ik hou me 

specifiek bezig met het thema digitale veiligheid. Simpel 

gezegd probeer ik namens de gemeente hackers buiten de deur te houden. Leuk en uitdagend werk!” 

 

Waar en op welke leeftijd ben je begonnen met voetballen? Spitspositie?  Je kwam bij Almkerk van UVV’40 

uit Ulvenhout, dat weet ik nog, want ik floot toen de eerste bekerwedstrijd daar tegen Baronie, net na jouw 

vertrek (als topscorer). Ze verloren toen met 1-4, doelpunten maken was meteen een probleem. “Rond mijn 

6e begon ik met voetballen bij VV Baronie. Daar heb ik de selectie-elftallen doorlopen en speelde ik meestal 

op linksbuiten. Naarmate ik wat groter en sterker werd, mocht ik steeds vaker op 9 spelen. Toch wel mijn 

lievelingspositie. Tot mijn 15e heb ik met veel plezier bij Baronie gespeeld, maar toen was ik even klaar met 

voetballen. School, meisjes en uitgaan vond ik belangrijker.. het klassieke verhaal. Wel een mooie tijd gehad 

gelukkig.  
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Zo rond mijn 19e verloor ik op tragische en onverwachte wijze mijn moeder, waarna mijn wereld op z’n kop 

kwam te staan. Niet lang daarna besloot ik weer te gaan voetballen. Ik ben altijd blij geweest met die 

beslissing, aangezien het voetbal mij door een hele moeilijke periode heen heeft gesleept.  

Ik heb dan ook veel aan het voetbal en de mensen er omheen te danken. Bij UVV’40 in Ulvenhout sloot ik 

aan bij het eerste elftal dat destijds onderin de 4e klasse speelde. Het verdriet van het verliezen van mijn 

moeder kon ik omzetten in motivatie en ik begon bij UVV’40 mijn oude vorm terug te vinden. M’n eerste 

seizoen werden we kampioen en werd ik topscorer van de competitie. Ook een klasse hoger bleven we goed 

presteren. Na drie seizoenen en 60 goals bij UVV’40 belde VV Almkerk.” 

 

Wat heeft je doen besluiten de overstap te maken? Wat waren op dat moment je doelstellingen/ambities? 

En nu, is daar nog iets in veranderd? Is het tegengevallen, of juist niet? 

“Almkerk nam destijds contact met me op naar aanleiding van een artikel dat werd geschreven door de 

website voetbalinbreda.nl.”  De redactie van Noar Vurre keek voor u nog even in het bewuste artikel en las 

daarin onder meer: ”In de Gemeente Breda vind je geen enkele spits die beter kan koppen dan hij en de 

mouwen opstropen zit bij hem standaard in het pakket. Als JEKA hem haalt, schiet hij ze zo naar de eerste 

klasse!”  

“Het leek mij een mooie uitdaging om in de eerste klasse te spelen en heb ja gezegd tegen Almkerk. Mijn 

ambitie is om het maximale uit mezelf te halen, ongeacht welk niveau dat is. Ik moet het vooral hebben van 

hard werken en strijdlust, dus we zullen wel zien hoe ver je op karakter kunt komen in het voetbal. Mijn tijd 

bij Almkerk heb ik tot nu toe ervaren als een warm bad. En dat zeg ik niet om te scoren, maar dat meen ik 

echt. Ik moest met name aan het begin wennen aan het niveau, maar ben door spelers, staf en iedereen rond 

de club met open armen ontvangen. Daar ben ik zeer dankbaar voor. Uiteraard is het jammer dat ik door de 

coronaperikelen nog geen volledig seizoen heb mogen meemaken. Maar daar hebben we helaas allemaal 

mee te dealen. Na regen komt uiteindelijk weer zonneschijn.” 

 

Ben je in Almkerk ook de topscorer? Hoe heb je het momenteel naar je zin? 

“Technisch gezien ben ik momenteel topscorer inderdaad, maar aangezien we net zijn begonnen zegt dat 

nog weinig. We zitten ruim in de aanvallers dus ik moet blijven werken om m’n basisplaats vast te houden. 

Zoals ik zei ben ik heel warm ontvangen en heb ik het bij Almkerk zeer goed naar mijn zin.”  

 

Met wie trek je het meeste op binnen de club? Luc van Dongen (eerste keeper momenteel) door jou 

binnengekomen? Wat valt je het meeste op bij Almkerk qua sfeer, beleving, organisatie, supporters, etc.? 

“Het team is hecht en de sfeer is gemoedelijk. Uiteraard  draagt de goede seizoenstart daar ook aan bij. Er is 

een mooie balans tussen presteren en gezelligheid. En iedereen is bereid om voor elkaar te werken. Dat 

laatste vind ik persoonlijk erg belangrijk. De een heeft meer voetbalkwaliteiten dan de ander, maar 100% 

inzet leveren kan iedereen. Zolang we dat met z’n allen blijven doen, kunnen we nog ver komen in de eerste 

klasse. Verder kan ik eigenlijk met iedereen uit het team goed overweg. De balans tussen ervaren krachten 

(zoals Strijtveen, Stalenhoef, Blankers, Roodenburg en Den Besten) en jongere jongens is ook mooi om te 

zien. Die diversiteit maakt Almkerk 1 een hele leuke en dynamische groep om mee te mogen voetballen. 

Nieuwe keeper Luc van Dongen is niet door mij binnengekomen, maar uiteraard is me gevraagd of hij in de 

groep zou passen. Bij UVV’40 had ik al een goede band met Luc dus ik vind het leuk dat hij erbij is gekomen. 

Hij heeft zich knap in de basis gespeeld, maar ook zijn concurrent Martijn is een topper. Ze hebben beiden 

specifieke kwaliteiten en het is mooi hoe zij elkaar scherp houden. Wat mij verder opvalt bij Almkerk is 

hoeveel betrokkenheid er is vanuit het dorp en de leden. Van de supporters tot de vrijwilligers. De kantine 

zit regelmatig vol en de sfeer is eigenlijk altijd goed. Die betrokkenheid en clubliefde is de sleutel tot het 

succes van een club, daar geloof ik heilig in.” 

  



 

 Noar Vurre 42e jaargang nr. 4, december 2020   23 

 

Je komt bij mij over als een rustige, bescheiden, vriendelijke en correcte persoon. Klopt dat, of typeer je jezelf 

anders? Hoe zou je jezelf als voetballer omschrijven? “Buiten het veld ben ik inderdaad vrij rustig. Binnen de 

lijnen eigenlijk het tegenovergestelde. Ik ben extreem competitief ingesteld en doe dan ook alles om te 

winnen. Mijn hele weekend is beter als we die 3 punten weten te pakken. Dus zodra die bal gaat rollen, komt 

er een bepaalde strijdlust in me los. Ik ga graag stevig de duels in, maar probeer wel altijd fair te blijven 

voetballen.” 

 

Wat zijn je hobby’s naast het voetballen? Beoefen je nog andere sporten? Hoe heb je jezelf in de Coronatijd 

fit gehouden? Hoe kijk je (we schrijven derde week oktober) aan tegen de huidige golf? Hoe zie je de nabije 

toekomst? 

“Naast voetbal fitness ik regelmatig en ga graag met vrienden op stap. Heel erg balen dat dat nu door corona 

even niet kan, maar dat hoort er helaas bij. Het fitnessen kan gelukkig nog wel, dus zo probeer ik fit te blijven. 

Momenteel zitten we in de tweede golf en is het voetbal wederom stopgezet. Als team balen we daar 

natuurlijk van, aangezien we in een goede flow zitten. Maar in dit soort tijden is voetbal toch echt bijzaak. 

Zeker wanneer je aan de volle IC’s met coronaslachtoffers denkt. Voor ons is het nu zaak om zo fit mogelijk 

te blijven, zodat we hopelijk straks weer door kunnen met de competitie. Ik ben benieuwd hoe het gaat 

lopen.” 

 

Wat wil je met voetballen nog meemaken/bereiken? “Vooral heel veel plezier hebben en het maximale uit 

mezelf én mijn teamgenoten halen. Prestaties komen dan vanzelf. Ik heb verder geen specifieke ambities, 

maar hoop nog lang te mogen voetballen. Samen strijden om zo hoog mogelijk te eindigen, daar haal ik mijn 

plezier uit. Sowieso de sociale contacten die je opdoet rondom het voetbal. Die zijn mij het meeste waard.” 

 

Wat ben ik nog vergeten te vragen c.q. wat wil je nog meer kwijt? “Zonder de dominee uit te willen hangen, 

wil ik toch nog graag even aanstippen hoe belangrijk het is dat we in deze tijden oog voor elkaar blijven 

houden. Door corona is veel van ons sociale contact veranderd en dat heeft helaas impact op ons 

levensplezier. Laten we daarom vooral een beetje aardig voor elkaar zijn, zodat we gezamenlijk door deze 

moeilijke tijd heen komen. Dan kunnen we snel weer genieten van ons favoriete spelletje.” 

 

Jonathan, hartelijk dank voor je medewerking aan dit interview. Fijn dat je het in Almkerk zo goed naar je zin 

hebt. Hopelijk kunnen onze supporters dit seizoen (langs de lijn) nog genieten van vele doelpunten. Je oproep 

om aandacht voor elkaar te blijven houden is veel waard en geldt zeker ook in deze Kersttijd, alsmede in de 

daarna ongetwijfeld weer komende “normale” tijd. 

 

Hendri 
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              Spelersmakelaar Jurre van Laarhoven mist de contacten 
 
Begin vorig seizoen stopte hij plotseling met 
voetballen in de selectie van de VV Almkerk om zijn 
maatschappelijke carrière voorrang te geven. Hoe 
gaat het ondertussen met Bredanaar Jurre van 
Laarhoven? De redactie van Noar Vurre legde hem 
die vraag voor.  
 
Wanneer vertrok je bij Almkerk? Hoe lang heb je 
hier gevoetbald?  
“In september vorig jaar - en tevens het begin van 
afgelopen seizoen - heeft mijn werkgever Key 
Sports Management mij de ruimte gegeven om me 
te verbeteren, in mezelf te investeren en te 
ontwikkelen. Dat is uiteindelijk ook wat ik heel graag wilde. Hierdoor was ik - tot mijn spijt - wel genoodzaakt 
om een punt achter het voetballen bij Almkerk te zetten. In totaal heb ik vier seizoenen lang het shirt van 
Almkerk mogen dragen. Het laatste seizoen had het seizoen moeten worden waarin ik volwaardig basisspeler 
zou worden, maar soms zijn er andere prioriteiten die je voorrang moet geven; in dit geval was dat de kans 
die Key Sports Management mij bood.” 
 
Wat voor werk ben je precies gaan doen? Is daar nog iets in veranderd ondertussen (behoudens Corona)?  
“Via mijn studie kwam ik ruim twee jaar geleden terecht bij Key Sports Management, een makelaarskantoor 
gevestigd in Dordrecht. Samen met mijn collega’s ben ik verantwoordelijk voor de begeleiding - en het 
behartigen van de belangen - van ongeveer 50 spelers in zowel Nederland als in het buitenland. Hierbij kun je 
denken aan onder anderen Jeroen Zoet (AC Spezia), Eljero Elia (FC Utrecht), Sepp van den Berg (Liverpool FC) 
en de huidige Eredivisie-topscorer Henk Veerman (SC Heerenveen). De keuze om te stoppen met voetballen 
bracht meer tijd en ruimte met zich mee om mezelf in deze voetbalwereld vast te bijten en te ontwikkelen. 
Afgelopen jaar is een investeringsjaar geweest voor mij als persoon, waarin ik veel (jeugd)wedstrijden heb 
bekeken om meer kennis van de markt te krijgen en mensen te leren kennen. Dit heeft al geresulteerd in drie 
spelers en één contractonderhandeling, waar je als 22-jarige toch trots op mag zijn. En niet te vergeten: een 
vast contract bij Key Sports Management, waardoor ik nu volwaardig spelersmakelaar ben. De onzekere tijd 
waarin wij allen momenteel verkeren heeft wel degelijk invloed op onze branche. Wij kunnen bijvoorbeeld - 
net als vele anderen - geen wedstrijden meer bezoeken én het gehele jeugdvoetbal ligt stil, wat op langere 
termijn fataal kan zijn voor de ontwikkeling van een speler.” 
 
Hoe zag normaal gesproken je weekindeling eruit?  
“Afgelopen jaren waren alle pijlen gericht op het behalen van mijn opleiding SPECO Sportmarketing, in 
combinatie met het werken voor Key Sports Management en waarbij je op de dinsdag- en donderdagavond 
op de club bent om als team naar de wedstrijd van zaterdag toe te werken. Inmiddels is de gehele 
weekindeling omgegooid, omdat mijn diploma gelukkig op zak is en er een punt achter Almkerk - en voetbal 
- is gezet. Ik richt mezelf momenteel dus volledig op de makelaarswereld.” 
 
Had of heb je ook nog tijd om te sporten? Hoe houd je jezelf fit?  
“Het is toch apart om niet meer te sporten als je zestien jaar lang gevoetbald hebt; van Utrecht naar 
Raamsdonk naar Almkerk. Dus probeer ik momenteel wel in beweging te blijven door een aantal keer in de 
week naar de sportschool te gaan en/of een rondje hard te lopen. Hier haal ik wel plezier uit, maar voetballen 
blijft toch absoluut het leukste wat er is.” 
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Welke invloed heeft Corona gehad (eerste golf) op je werkzaamheden? En nu (tweede golf)? 
“Zoals ik al aangaf bij de vorige vraag, kunnen wij momenteel - net als vele anderen - geen wedstrijden 
bezoeken. Hierdoor loop je veel kennis van de markt- en ontmoetingen met andere mensen binnen de 
makelaarswereld mis. Daarnaast zijn alle afspraken die je hebt met clubs of spelers veelal online. Dit is toch 
een andere manier van communiceren die de nodige aanpassingen met zich meebrengt.” 
 
Wat verwacht en hoop je voor de komende tijd? 
“Ik heb geen verwachtingen voor de komende tijd. Het is simpelweg hopen - en er samen voor zorgen - dat 
er betere tijden aankomen voor iedereen. Tevens is het hopen dat we weer snel langs de zijlijn kunnen staan 
om het geweldige spelletje te bekijken of uit te oefenen. Ik hoop ook snel weer een keer langs de lijn van 
Almkerk te staan, om het vlaggenschip te zien winnen en bij te praten met zoveel mogelijk mensen binnen 
de club. Nogmaals dank dat jullie aan mij denken en het ga jullie goed.” 
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                       Clubbladhistorie: het  laatste deel (2005 t/m 2020) 
 

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 medio 

2005 tot heden. Hopelijk herkent de lezer hierin zichzelf, een ander clublid, of een bijzondere gebeurtenis. 

Veel leesplezier! 
 

De ledenvergadering 2005 werd traditioneel slecht bezocht. Hoogtepunt was de benoeming van Hannie de 

Vries-Vink tot bestuurslid kantinebeheer en activiteiten. In het clubblad stelt zij zich openhartig voor. Zij 

voetbalde zelf 22 jaar, stond 15 jaar achter de bar en zat voorts in het bestuur van de VV Brakel. De VV 

Almkerk roept bij haar een sterk “wij-gevoel” op en als toekomstverwachtingen gaf zij op: dat het 1e een keer 

promoveert, dat het plezier in het voetbal centraal blijft staan, dat de club vooral zijn eigen identiteit zal 

behouden en nog meer zal gaan betekenen voor de jeugd in Almkerk. 
 

Rond de 60-jarige verjaardag van de vereniging, welke tot in de late uurtjes werd gevierd, werd een zeer 

succesvolle Voetbalschool gehouden met 90 deelnemende kinderen. Bekende voetballers als Anouar Diba, 

David Mendes da Silva, John Karelse en Jean-Paul van Gastel verleenden hun medewerking. 

Eind 2005 wordt vervroegd afscheid genomen van selectietrainer Ton Heijstek, waarna Ad Bakker terugkomt 

en voor anderhalf jaar tekent. 
 

Begin 2006 draait het nieuwe project “Scheidsrechters winnen!” van de VV Almkerk meteen als een tierelier. 

Er slaagden 11 cursisten van de club voor de opleiding pupillenscheidsrechter en onder leiding van captain 

Hendri ’t Lam plaatste een team van vijf leden zich voor de spelregelfinale in Gorinchem. In de jury zaten 

onder meer Cees Bakker, Femke Klomp en Kevin Blom. Onze Lisa Verwoerdt liet de zaal ontploffen toen zij 5 

x een tien scoorde van de jury. Bij de quizronde behaalde Jelle Stalenhoef tweemaal de hoogste score. De 

andere finalisten waren namens Almkerk Dyonne van Helden, Niels van Maastrigt en Remon Hofstede. 

Voor de rustende leden werd op de donderdagavonden het 7 tegen 7 voetbal opgezet. Arjan Kant was de 

initiator. Helaas ontstonden er regelmatig flinke blessures, maar desondanks was het enkele jaren een 

geslaagd experiment. 

Op 18 mei 2006 speelde een Groot Woudrichem Combinatie in Almkerk tegen Feijenoord 1. Voor ruim 2500 

toeschouwers leed het streekteam een ruime 1-18 nederlaag. Pierre van Hooijdonk scoorde zeven keer. 

Govert van Tilborg redde de eer. 

Aan het einde van het seizoen 2005/2006 bleek Almkerk als laatste geëindigd en gedegradeerd naar de derde 

klasse. Schelluinen werd kampioen. 

Eind 2006 gaat Hannie binnen het bestuur PR & Activiteiten doen; Wilbert van Steenis neemt de post 

kantinezaken over. Almkerk 1 staat met de Kerst ruim bovenaan. 
 

In april 2007 wordt Almkerk al kampioen, met 11 punten voorsprong. Ad Bakker roemde het collectief en de 

sterke bank. Keeperstrainer Dik van Beek had voor topfitte keepers gezorgd en verzorgster Tanja van Mierlo 

deed de rest. Van der Meijden en Schouten stelden een 13.60 meter lange trailer ter beschikking, die door 

Michel Huisman van Sleeuwijk (1-2 winst) via Uppel (de bakermat van de vereniging) naar de kantine in 

Almkerk werd gereden, alles onder de luide klanken van het door Kees Verlee geschreven kampioenslied. 

Trainer Ad Bakker wordt opgevolgd door Arjan de Vries, die doorschuift van het tweede team. 

Mandy Ouwerkerk blijkt inmiddels na elf jaren toch teruggekomen op haar verzuchting “Nu weet ik zeker dat 

ik geen kinderen wil”, na het fluiten van een wedstrijdje van de F3 pupillen. 
 

Medio 2010 wordt afscheid genomen van trainer Arjan de Vries, die 2 jaar het tweede en 3 jaar het eerste 

elftal onder zijn hoede heeft gehad, een gedreven en passievol trainer volgens de TC. Het 1e is dichter bij de 

eerste klasse gekomen, denk nog maar aan de (verloren) nacompetitiefinale in Dinteloord tegen Zaamslag. 
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Assistent-trainer Arno Maat en leider Dick van Daal kregen ook hun afscheid, evenals Nico Vink, die een jaar 

als leider van het 2e was ingesprongen. Pieter Tuns wordt de opvolger van Arjan en Paul Faas treedt toe tot 

de begeleidingsstaf. 

Op 30 oktober 2010 kreeg Jan van Drunen (deze keer wel “manneke-bij”) in een volle kantine de gouden 

speld van de KNVB uitgereikt. In het clubblad staat ongeveer een A4-tje vol met de door hem voor de club 

verrichte activiteiten in de voorgaande dertig jaren. 
 

In 2011 vierde Almkerk de promotie van het 1e naar de eerste klasse! Everstein werd kampioen, maar in de 

nacompetitie wonnen de blauwwitten 2x van Pelikaan en 2x van Schelluinen. Het 2e speelde ook 

nacompetitie voor promotie, maar haalde het net niet door verlies na strafschoppen tegen Groote Lindt 2. 

Bij de aanvang van het seizoen 2012/2013 wordt het nieuwe kunstgrasveld in gebruik genomen. 
 

In 2013 handhaaft het 1e zich voor het tweede achtereenvolgende jaar in de eerste klasse. Het 2e schrijft in 

dat jaar historie en promoveert naar de reserve hoofdklasse. Onder de technische leiding van Gert-Jan 

Potters en met assistentie van Peter van Drunen en Leon Bouman werd een prachtig kampioenschap 

behaald. 
 

Rond Kerstmis 2013 staat het 1e op een gedeelde voorlaatste plaats, in een “Utrechtse” klasse. Er is dan al 

bekend dat Pieter Tuns, na vier fijne jaren, aan het einde van het seizoen zal worden opgevolgd door Frans 

van Wijk. Almkerk 2 doet het geweldig als promovendus in de reserve hoofdklasse. Eind 2013 zijn van de tien 

wedstrijden er 6 gewonnen, drie gelijkgespeeld en maar 1 verloren! Eén van de spelers liet in het clubblad 

optekenen: “Als we nou gewoon de periode pakken, spelen we volgend seizoen in het bekertoernooi voor 

eerste elftallen. Halen we dan de halve finale, spelen we het jaar daarop voor de KNVB-beker. Winnen we 

die, dan mogen we het seizoen 2016/2017 uitkomen in de Europa League.” 

Einde van het seizoen blijkt het 2e een keurige vijfde plaats te hebben behaald. De Europese droom is echter 

vervlogen. Het 1e handhaafde zich wederom, nu middels nacompetitie, in de eerste klasse. 
 

Op het Sportgala 2014 van de gemeente Woudrichem werd onze toenmalige wedstrijdsecretaris voor de 

jeugd Marina Nieuwenhuizen gekozen tot sportvrijwilliger van het jaar. 

Na vier seizoenen eerste klasse degradeerde het 1e op 6 juni 2015. In de nacompetitie werd in Amsterdam 

met 2-1 verloren van DVVA. Hierna ontstond een vertrouwensbreuk met trainer Frans van Wijk. In de 

thuiswedstrijd tegen DVV stonden Gert-Jan Potters en Roger D’Hollosy voor de groep en werd met een 3-0 

overwinning de volgende ronde bereikt. Na een 2-1 thuisoverwinning op Woudenberg ging het in de return 

toch nog mis en was de degradatie naar de tweede klasse een feit. Aanvoerder Mark van Noorloos, die trouw 

aardige stukjes aanleverde voor Noar Vurre, nam na acht jaar afscheid van Almkerk, evenals overigens Koos 

Monster, die liefst 13 jaar in het eerste uitkwam. Mark tenslotte: “Ik ga nu een trainerscursus volgen, wie 

weet brengt me dat ooit terug bij Almkerk, de tijd zal het leren.” 
 

John Vink werd medio 2015 aangesteld als nieuwe hoofdtrainer, met Edwin de Leeuw als zijn assistent. Ger 

Klop ging het 2e trainen. Op 30 april 2016 volgde een fantastisch kampioenschap met een 3-0 overwinning 

op Meerkerk, waarna ook de resterende wedstrijden tegen Tricht en Leerdam Sport ook nog werden 

gewonnen. Walter Pellekaan nam na 16 jaren in het 1e welverdiend afscheid, evenals overigens vader Wout, 

die als grensrechter tot zijn verbazing werd gewisseld.  

Het 2e verzekerde zich via de nacompetitie van wederom een jaar reserve hoofdklasse. 

Een jaar later zouden beide elftallen via de nacompetitie degraderen. Robert Roest en Erwin Verheij worden 

de nieuwe trainers. Na één seizoen keert het 1e echter al weer terug in de eerste klasse. Het 2e moet nog een 

jaar langer wachten voor het weer kampioen wordt. 
 

Tijdens de vrijwilligersavond op 5 oktober 2018 arriveert voor vele aanwezigen onverwachts burgemeester 

Noordergraaf in de kantine. Een unieke gebeurtenis vindt vervolgens plaats. Drie broers ontvangen 
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tegelijkertijd een Koninklijke onderscheiding! De supervrijwilligers Adriaan, Arie en Kees Verwoerdt worden 

elk benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 

Onder leiding van Paul van der Donk wordt het 2e in mei 2019 glansrijk kampioen en promoveert het 

wederom naar de reserve hoofdklasse. 
 

Met ingang van het tweede nummer van 2019 treedt Nico Vink toe tot de redactie van Noar Vurre. Een editie 

later gevolgd door Hendri ’t Lam. Nico start met een mooi interview met Ad van Seeters en Frank Jongbloets; 

in latere bladen voelt hij met veel plezier enkele “oude knarren” aan de tand. 
 

Het jaar 2020 staat vooral in het teken van het Coronavirus. Het voetbal ligt lange tijd stil en na de hervatting 

zijn supporters niet altijd meer welkom. Begin oktober komt wederom een eind aan de competities. Het 75-

jarige jubileum kan evenmin worden gevierd. Op moment van schrijven heerst nog altijd grote onzekerheid. 

Laten we hopen na de winterstop weer te mogen beginnen. 
 

De redactie heeft voor u met veel plezier de clubbladhistorie uitgeplozen en hiervan enkele opvallende zaken 

in de vier edities van het jubileumjaar 2020 weergegeven. Wat in de clubbladen vanaf 2005 tot heden nog 

meer opvalt, is het grote aantal leden dat de vereniging in die periode is ontvallen. Een imponerende lijst 

met namen van leden die hun steentje meer dan hebben bijgedragen. Personen welke de historie van de VV 

Almkerk mede hebben bepaald. De lijst overziende strijden koude rillingen en warme gevoelens om de 

overhand. We denken er in het kader van achterom zien, zowel aan het einde van dit jubileumjaar als in deze 

kerstperiode, goed aan te doen deze lijst hierna voor u te publiceren. Ongetwijfeld zal dat emoties oproepen, 

maar aan de andere kant ook fijne herinneringen welke met de VV Almkerk  - als middelpunt en bindende 

factor - met elkaar zijn gedeeld. 
 

We beginnen het navolgende overzicht met een gedicht van Toon Hermans, eerder geplaatst in één van de 

voorgaande clubbladen: 

“Soms zijn dingen niet te begrijpen, zijn er geen woorden voor het gevoel. Soms mist alles in het leven voor 

even elk en ieder doel. Vele harten diep geraakt door zoveel intens verdriet. Door alles wat men hoort en ziet, 

echt beseffen lukt nog niet. En alle woorden die men vindt lijken zinloos en te klein, om wat te doen aan het 

verdriet, de onmacht en de pijn. Zoveel geliefde naasten weggenomen uit hun bestaan. Heel veel sterkte aan 

iedereen die zonder hen moeten verdergaan.” 

 

In oprechte herinnering, uit de laatste serie van de clubbladhistorie vanaf het jaar 

2005:Erich Landman (2005), Frank Sturm (2006), Gijs van Boheemen (2007), Wout Swart 

(2009), Gerrit Teuling en Henk van As (2010), Cees Fasen (2011), Zeger Kant (2012), Celis 

Dekker, Jo Kant, Henk Pasman en Bas de Peuter (allen 2013), Hubert Sagt, Jaap van der 

Plas, Anja Doff en Jolanda van Olst (allen 2014), Lens van Wijk, Annie Teuling, Remco 

Demmer, Henk de Graaff, Jan-Geert Roubos, Gerrit de Ruiter, Jan Pruijsen en Simone ’t 

Lam (allen 2016), Bram van Es, Jo van Gils, Joop van der Geld (allen 2017), Jan Schmidt en 

Adriaan de Graaf (2018), Adriaan Verwoerdt, Niek Swart, Jaap van Olst en Jan van Es (allen 

2019), Ad Maat (2020). 

Herinneringen gaan ook uit naar de overleden echtgenotes van onze leden, waarbij we 

denken aan: Jan Straver, Piet Teuling, Kees Geerts, Ger Klop, Gerrit Teuling jr., Rien 

Geerts, Arie Verwoerdt en Gerrit van Drunen.  

 

 

 

 

 



 

 Noar Vurre 42e jaargang nr. 4, december 2020   29 

 

    

Corona, we zijn er voorlopig nog niet vanaf 
 

In het vorige clubblad heb ik ook over Corona geschreven. 

Alles kwam toen net weer op gang. De kantine mocht 1 juli 

weer open, daar mochten er met inachtneming van de 

anderhalve meter tussenruimte 74 in. De rest moest op het 

terras plaatsnemen, onder de tent en de parasols. Gelukkig 

hadden we telkens nog goed weer, dus iedereen had na de 

training en de wedstrijden gelegenheid de derde helft weer 

ouderwets in te vullen. De bekerwedstrijden mochten volgens de normale speeldagenkalender gespeeld 

gaan worden, 29 augustus, 5 en 12 september. Daarvóór waren oefenwedstrijden gepland en ook die konden 

gespeeld worden, zij het met gelimiteerd publiek. Maar er werd in elk geval weer gevoetbald. We hadden 

een regel ingesteld dat de tegenstanders met totaal 50 personen inclusief staf en spelers mochten komen. 

Het totale aantal bezoekers was op 250 gesteld, zodat het eigen publiek in elk geval de gelegenheid werd 

geboden om de thuiswedstrijden bij te wonen. Zo begon 19 september de competitie met een thuiswedstrijd 

tegen Breukelen. De week erop uit naar Montfoort, ook daar mocht maar een beperkt aantal Almkerk 

supporters mee naar toe. Dan komt de gevreesde 2e coronagolf onstuitbaar opzetten. Het kabinet komt met 

nieuwe maatregelen. Het voetballen mag doorgaan maar zonder publiek. Ook de kantines moeten weer 

dicht. Op 2 oktober zouden we de nieuw aangeschafte tent op gaan zetten om zodoende bijna het gehele 

terras te kunnen overdekken. De tent zit helaas nog in de verpakking. Op 3 oktober moesten we thuis tegen 

De Zuidvogels. Donderdag een filmteam van Walter van der Stelt benaderd, of zij een livestreamuitzending 

konden verzorgen van die wedstrijd. Prijs afgesproken, maar zaterdag 3 oktober was voor hen te kort dag. 

De week erop ging wel lukken dus in elk geval die afspraak gemaakt. Vrijdag word ik gebeld door Adriaan 

Hakkers. Die had via VV Sleeuwijk een naam gekregen van iemand die het mogelijk wel voor elkaar kon 

krijgen. Er moest snel een Youtube-account komen. Dat had Walter van der Stelt in gang gezet maar dat ging 

24 uur duren. Kon dus net wel/net niet gebruikt worden. Maar Sam van Vugt kon dat wel verzorgen, die had 

een Youtube-account account en die gebruikt 

worden. Lex Roubos plaatste de link op onze site en 

alles werd in gang gezet om zaterdag op te bouwen. 

Bart Monster leverde een steiger, Kees Verwoerdt 

een partytent en Sam zorgde voor de rest. Met 

Arjan Dol als commentator startte de uitzending om 

14.00 uur. Fantastisch dat dit alles in zo’n korte 

periode was geregeld. Naar verluid werd er op 300 

locaties gekeken, ook de tegenpartij was er zeer 

content mee. Omdat een partytent windgevoelig is 

werd de vrijdag erna met hulp van Ad van der Plas, 

Rino Geerts, Jan van Drunen, Nico Vink, Kees 

Verwoerdt en mijzelf een steiger met dak geplaatst. 

‘s Zaterdags maakte Walter van der Stelt  proefopnames van de JO19-1 en het 2e (het 1e speelde uit deze 

dag). Dat liep prima en daar is ook door het thuispubliek dankbaar gebruik van gemaakt.  
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Dat was de laatste uitzending, want de groei van het 

aantal coronapatiënten was zo explosief geworden 

dat het gehele amateurvoetbal werd stilgelegd. 

Junioren tot 18 jaar en pupillen mochten blijven 

trainen en onderling partijtjes doen en senioren 

alleen nog in blokjes van 4 met onderling de 

anderhalve meter afstand. De kleedlokalen werden 

gesloten, alleen de toiletten mochten gebruikt 

worden.  

Op 3 november werden er verscherpte maatregelen 

afgekondigd voor tenminste 2 weken. De trainingen 

van boven de 18 jaar mochten enkel nog in blokjes 

van 2.  

Op 17 november werden de regels weer wat versoepeld. De senioren mochten weer in blokjes van 4 trainen 

met inachtneming van de anderhalve meter afstand. De eerste week van december werd besloten de 

beperkingen te handhaven.  

 

 
 

De KNVB komt met een plan B voor het vervolg van de competitie, ervan uitgaande dat de competitie in het 

weekeinde van 16/17 januari 2021 vervolgd kan gaan worden. De bekerwedstrijden en de nacompetitie 

komen dan te vervallen en de lopende competities kunnen dan uitlopen in juni. Overschrijvingen mogen 2 

weken langer, tot eind juni 2021. Stel dat de ingezette daling van het aantal coronapatiënten en het aantal 

ziekenhuisopnames doorzet, dan zou dit één van de mogelijkheden zijn. Er wordt dan wel verondersteld dat 

we vanaf 2e helft december weer normaal mogen trainen en dat we in januari 2021 voor 16 januari enkele 

oefenwedstrijden kunnen spelen. Hopelijk mag dan ook 16 januari de kantine weer (beperkt) open. We zullen 

dan ook onze tent opzetten en hopelijk mogen er dan weer 74 terug in de kantine net als voorheen en kunnen 

we ook op het terras ca 75 personen in de tent plaatsen. Dit alles zijn aannames en dus onder voorbehoud.  

Voor begin januari zijn op voorhand al oefenwedstrijden vastgelegd (zie programma elders in dit clubblad). 

Mocht plan B doorgang kunnen vinden dan is dat in elk geval alvast geregeld. Mocht op dat moment nog niet 

gespeeld mogen worden dan is alles ook weer snel afgezegd op opgeschoven. Er kunnen ook nog alternatieve 

oplossingen komen als we 16 januari de competitie niet kunnen voortzetten. Zie onderstaand artikel uit het 

AD van 1 december 
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Met de persconferentie van 8 december wordt duidelijk dat ook plan B niet haalbaar is. Wat is wel haalbaar? 

Misschien toch naar een halve competitie. De wedstrijden die gepland staan in het oefenprogramma zullen 

we, zoals het er nu voorstaat, op moeten gaan schuiven, of er moet voor de kerst nog een gunstige omslag 

komen. Aangezien we het clubblad drukken voor we het besluit kennen, blijft het speculeren hoe we verder 

gaan of beter gezegd verder mogen. 

Zoals de kop van dit artikel aangeeft: “Corona, we zijn er voorlopig nog niet vanaf” kan dus nog een lange 

nasleep hebben. Er is een vaccin wat in het eerste kwartaal 2021 beschikbaar komt. Het is helaas dan nog 

niet zo dat iedereen gelijk ingeënt kan worden en dat dan in april alle coronazorgen voorbij zijn. Zoals nu 

bekend is, zijn er niet direct voldoende vaccins beschikbaar om de gehele Nederlandse bevolking in te enten. 

Dat gaat nog een looptijd krijgen van een klein jaar. En niet iedereen vertrouwt een vaccin dat in zo’n korte 

tijd ontwikkeld is, dus niet iedereen zal zich laten inenten. Het wordt ook niet verplicht dat te doen. Verder 

is nog niet bekend hoelang het vaccin bescherming biedt. Dus voorlopig zullen we met beperkingen blijven 

zitten en het valt nog maar te bezien of we in juli al maatregelenvrij zijn. Verder is gebleken dat degenen die 

corona gehad hebben geen blijvende immuniteit hebben. Het komt voor dat mensen een tweede keer corona 

krijgen. We zullen dus nog geruime tijd de coronaregels moeten handhaven.  

Wellicht ten overvloede nog de belangrijkste regels: 

- Bij klachten: blijf thuis en laat je testen. 

- Heeft een gezinslid corona, ga dan minimaal 7 dagen in quarantaine. 

- Houd anderhalve meter afstand! Dat is bij de VV Almkerk in de afgelopen periode niet door iedereen 

gedaan zoals zou moeten. Indien de kantine weer open mag, zal hier beter op toegezien worden.  

- Respecteer degenen die je hier op wijzen (bestuur en kantinepersoneel, eventuele stewards).  
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Aandacht door en voor onze adverteerders 

Van de Water Brandbeveiliging 
 

In de vorige editie begonnen we deze nieuwe rubriek met het voorstellen van de heren van Blankers & Van 

Vark. Deze keer is het oog gevallen op een Almkerks bedrijf dat al bijzonder lang actief is in verschillende 

disciplines, waarvan de laatste 35 jaar in de huidige bedrijfsactiviteit, “Van de Water Brandbeveiliging”.  

De lijntjes met het genoemde 

kantoor zijn overigens kort, 

want Elibert van Vark is zowel 

de buurman van Arie van de 

Water als de broer van een 

zwager van Frank van Vuuren, 

de huidige eigenaar van het 

brandbeveiligingsbedrijf.  

In de jaren zeventig heeft Arie 

van de Water (Altena’s 

Laantje) het bedrijf van zijn 

vader overgenomen. In die 

tijd was Arie al vrijwilliger bij 

de brandweer. Dit was echt 

zijn passie en hij heeft die 

functie dan ook meer dan 40 

jaar op voortreffelijke wijze uitgeoefend en volgehouden. De stap naar de brandbeveiliging was vervolgens 

een logische. Op dit gebied is hij nu al 35 jaar actief en mag daarin gerust een nestor worden genoemd. In 

2017 heeft hij het bedrijf overgedaan aan zijn schoonzoon Frank van Vuuren.  

 

Frank, wat is jouw achtergrond en hoe ben je in de brandbeveiliging terechtgekomen?                    

“Begin 2000 ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met de brandbeveiliging. Daarvoor heb ik allerlei 

banen gehad in de bouw; die ervaringen komen me nu wel van pas. Onderwijl hielp ik Arie als er veel werk 

te verzetten was. In 2004 haalde ik de benodigde papieren om zelfstandig inspecties uit te kunnen voeren, 

praktijkervaring kon ik bij Arie opdoen. Arie helpen heb ik enkele jaren volgehouden, toen kreeg ik een mooie 

andere mogelijkheid bij mijn toenmalige werkgever en ben ik daarvoor gegaan. Pas in 2014 ben ik weer in de 

brandbeveiliging gaan werken, voor een grote landelijke speler. Ik had het daar bijzonder goed naar mijn zin, 

maar vier jaar geleden kreeg ik de mogelijkheid om het bedrijf van Arie over te nemen. Van werknemer naar 

voor mezelf beginnen, dat is toch even iets anders, maar na enig beraad  ben ik de uitdaging aangegaan.” 

 

Vertel eens iets meer over het bedrijf en de werkzaamheden. Wat doen jullie in het bijzonder?                     

“Dagelijks ga ik het veld in om inspecties uit te voeren, daarbij kan ik zo nodig gelukkig terugvallen op de 

kunde van Arie, zoals voor de werkzaamheden in de werkplaats. Er is één klant voor wie Arie nog voor een 

groot deel de controles op zich neemt. Er staat voor hem niet echt een tijdsdruk op, dat is natuurlijk heel fijn 

als je de memorabele leeftijd van 75 hebt mogen bereiken. Ons specialisme is echt het onderhouden van 

brandblusmiddelen, daarmee zijn we gekomen waar we nu staan. Vaak wordt er in eerste instantie alleen 

gekeken naar de prijs. Als je een goedkope brandblusser koopt is het vaak niet mogelijk om de blusstof ervan 

te vervangen, dan zou je om de vijf jaar een nieuwe brandblusser moeten aanschaffen. Dan gooi je om de 

vijf jaar allerlei mooie grondstoffen weg, terwijl die van een betere kwaliteit misschien wel 20 jaar mee 

hadden gekund. Wij gaan voor duurzaam en milieubewust en voor kwaliteit,  dat is onze doelstelling. In onze 
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werkplaats kunnen we alles in eigen beheer uitvoeren, dat blijft onze specialiteit. Daarnaast onderhouden 

we droge blusleidingen, hydranten en noodverlichtingen en kleinschalig verzorgen we voor onze klanten de 

verbandtrommels.” Naast zakelijke ook particuliere klanten? “ De verhoudingen van de zakelijke en 

particuliere klanten weet ik niet exact. Gevoelsmatig denk ik dat de verhouding 95% zakelijke klanten en 5% 

particulieren bedraagt. Voor een groot deel zijn we regionaal actief, maar met enige regelmaat verlaten we 

het Land van Heusden en Altena om elders werkzaamheden uit te voeren.“ 

 

Jullie bedrijf adverteert al lang in het clubblad. Doen jullie verder nog iets aan bijv. sponsoring bij de VV 

Almkerk? Wat is persoonlijk jouw band met de vereniging? Kom je er wel eens? Wat is (mogelijk van wat 

verderaf) je oordeel of gevoel bij de club? Volg je het wel en wee van de VV Almkerk?                                                                                  

“Adverteren in Noar Vurre, dat heeft Arie jaren geleden al ingezet. Ik ben dat ook blijven doen. Het is 

natuurlijk mooi om de plaatselijke vereniging(en) te ondersteunen. Het heeft niet mijn voorkeur om alleen 

een advertentie te plaatsen. Ik heb al weleens gesproken met een klant van mij, die lid is van jullie 

businessclub, daar ben je fysiek aanwezig en is het mogelijk om contacten te leggen en op te doen. Mijn 

voorkeur gaat daar in de toekomst meer naar uit. Zelf kom ik nu zelden op het sportveld, dat heeft niet te 

maken met corona, maar omdat geen van mijn kinderen nog op de voetbal zit. Mijn oudste zoon (Stefan) 

heeft enkele jaren gevoetbald, dan is het natuurlijk mooi om aan de lijn te staan en te kijken hoe het de 

mannen vergaat. Ook heb ik toen regelmatig gereden voor de uitwedstrijden. Stefan is inmiddels gestopt, 

waardoor mijn bezoek aan de club gedaald is naar nihil.  Ik heb echt geen idee op welk niveau jullie spelen, 

maar het gevoel bij de club is goed. Ik heb daarin veel bewondering voor de mensen die daar veel tijd in 

steken om de velden in topconditie te houden en de trainingen te verzorgen. Ik kom natuurlijk met enige 

regelmaat langs de club gereden en er zijn daar altijd wel mensen bezig. Respect daarvoor.“ 

 

Van de familie zijn best wat neefjes en nichtjes (en kleinkinderen van Arie) lid van de voetbal (geweest), denk 

aan de families Van Vark en Van Brink. Wat doen de kinderen van jou en je vrouw Angeline? “ 

 Stefan heeft zoals al gezegd vele jaren tot grote tevredenheid bij VV Almkerk gespeeld, maar hij had ook 

interesse in een andere uitdaging en dan moet je keuzes maken. De jeugd-brandweer was lange tijd ook zijn 

grote hobby. De andere kinderen (Femke, Sanne en Jeroen) zitten alle drie op de korfbal, de keuze is aan de 

kinderen, ze hebben daar veel plezier in. Mocht het in de toekomst veranderen, dan zijn ze uiteraard vrij om 

voor de voetbal te kiezen. Als ze er zelf maar plezier aan beleven.” 

 

Heb jij zelf gesport, zo ja wat en wat doe je momenteel daaraan, of qua fitheid?  

 “Zelf sporten, ja daar zeg je me wat. Ik heb zelf nog nooit echt op een sport gezeten. Ik heb een 

mountainbike, daar ben ik regelmatig mee de duinen in geweest. Ik heb een tijdje met een maat getennist. 

Meestal als ik alles netjes voor elkaar heb, dan stop ik er alweer mee. Ik moet mezelf er meer op toeleggen.” 

 

Frank, dankjewel voor je bijdrage aan ons clubblad. Onze leden weten nu (nog) beter waarvoor ze jou kunnen 

benaderen. Daarnaast toon je zelf al enige bereidheid om, naast adverteren, je band met de club iets uit te 

breiden. We wensen je verder veel succes met je onderneming en we gaan je hopelijk af en toe ontmoeten op 

onze accommodatie. 

Hendri 
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Nieuwspagina 

 
Nieuwesteeg belangrijk voor Sliedrecht  

De regionale kranten en Regiovoetbal meldden in september en begin oktober goed nieuws over voormalig 

Almkerkspeler Niels Nieuwesteeg. Na zijn blessure en een lange revalidatie was de aanvaller voor zijn nieuwe 

club Sliedrecht met enkele doelpunten weer nadrukkelijk aanwezig. 

Als je dan toch een rapport opmaakt …………  

Dan maar goed ook, moet rapporteur en begeleider Jos Halmans van de KNVB hebben gedacht. Onze jonge 

en ambitieuze arbiter Glenn Stevens was pal voor de tweede Coronabreak – boven zijn pakket en buiten het 

district (in Berkel en Rodenrijs) – aangesteld bij de wedstrijd in de 4e divisie tussen TOGB JO17-1 tegen OJC 

Rosmalen JO17-1. Het rapport bestond uit liefst 12 pagina’s tekst en nog eens 13 pagina’s met foto’s van 

Glenns posities in de wedstrijd (een fotograaf vergezelde de rapporteur). De vooral in de tweede helft pittige 

wedstrijd eindigde in 2-3 en met vijf gele kaarten. Het rapport kwalificeerde overigens als goed tot zeer goed 

en de rapporteur toonde zich onder de indruk van het optreden van de Almkerker. 

Jan van Beers overleden  

Op 17 oktober overleed op 70-jarige leeftijd Jan van Beers, oud-grensrechter van Almkerk 1. Wij wensen zijn 

vrouw Annie, kinderen, kleinkinderen, overige familie en vrienden veel sterkte met dit verlies. 

Rien Kant overleden  

Op 29 november overleed Rien Kant, broer van Jo (al weer zeven jaar terug overleden), vader van ons lid 

Gerbert en opa van de tot dit seizoen nog voetballende Ronald van Eijk. Rien bereikte de gezegende leeftijd 

van 94 jaar. Wij wensen kinderen, kleinkinderen en verdere familie veel sterkte met dit verlies. 

Voorzitter  

In navolging van de VV Almkerk heeft ook buurvereniging ACKC het vertrouwen gegeven aan een nieuwe en 

jonge voorzitter. De 30-jarige Koen de Peuter is sinds eind oktober voorzitter van de korfbalvereniging. 

Kledingcontract  

Voor tenminste de twee komende seizoenen heeft de VV Almkerk een sportkledingcontract gesloten met 

Voetbalshop.nl uit Gorinchem. Hummel blijft het merk van de wedstrijdkleding. Namens Voetbalshop heeft 

Jakko Bouman (voorheen eigenaar van Jakko Sport) het contract ondertekend. 

Onderlinge partijtjes 

Nu het competitievoetbal ook voor de jeugdploegen van de VV Almkerk werd stilgelegd, was het nog wel 

toegestaan om onderlinge wedstrijdjes te spelen. Vele ploegen maakten hiervan gretig gebruik. Zo ook de 

JO13-1; zij speelden in de coronabreak in oktober/november tegen meerdere teams van de vereniging en 

dat was absoluut genieten! Ook voor mij (Hendri, red.) als scheidsrechter, hiertoe uitgenodigd door trainer 

René van Haaften. In de eerste partij werd - zeker niet geflatteerd - met 2-1 gewonnen van JO14-1, een leuke 

start. Vervolgens een nog iets grotere tegenstander, JO15-2. Die ploeg werd ook spectaculair aan de zegekar 

gebonden, uitslag 7-5. Dan nog maar verder hogerop kijken. MO17-1 was de volgende tegenstander (met 

deze keer Glenn als scheids), maar onze JO13-1 bleek ook in dit geval te sterk en won met liefst 8-0. Dan op 

naar de finale tegen JO15-1; dat belooft andere koek worden. En dat werd het ook: Jan-Willem van Gils bracht 

een fysiek sterk en gretig team op de been en liet de jonkies niet in hun spel komen (0-15).  
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Even puzzelen 
 

We hebben jarenlang puzzels in ons clubblad gehad, die werden destijds verzorgd door Adriaan Verwoerdt. 

Er was altijd een prijs aan verbonden van 10 consumptie bonnen, te besteden in onze kantine (m.u.v. speciaal 

bieren). We willen de draad hiervan weer op gaan pakken en we hebben voor jullie een Sudoku en op de 

volgende pagina een woordzoeker met woorden die allemaal met onze vereniging te maken hebben.  

Streep de gevraagde woorden door waarbij de letters meerdere keren gebruikt kunnen worden. Woorden 

staan van links naar rechts maar ook van rechts naar links en diagonaal. Van de letters die overblijven kun je 

de hokjes onder de puzzel invullen en die hebben met ons jubileum te maken.  

Stuur foto’s van je oplossingen van de woordzoeker en de onderstaande Sudoku voor eind januari 2021 naar:  

noarvurre@vvalmkerk.nl of geef deze af in de kantine aan een van de redactieleden. Bij meerdere goede 

inzendingen wordt er geloot.  

In het volgende clubblad komen de oplossingen en de prijswinnaars te staan. 

Veel plezier bij het oplossen van de beide puzzels. 

 

 
Bij het oplossen van de Sudoku moeten in alle blokken, op de horizontale en de verticale rijen de cijfers van 

1 t/m. 9 worden ingevuld.  

 

mailto:noarvurre@vvalmkerk.nl
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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
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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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