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Van de redactie
Beste lezers,

Voor u ligt de eerste editie van Noar Vurre van ons bonus-jubileumjaar 2021. Alweer 
de 43e jaargang, waarmee we diverse glossy’s en andere tijdschriften hebben overleefd. 
We zijn weer de boer op geweest op zoek naar mooie verhalen achter onze leden. We 
horen graag uw mening over deze editie op noarvurre@vvalmkerk.nl.
Veel leesplezier toegewenst!

Arie, Hendri en Nico

Een coronaproof 
redactie- 
vergadering op 20 
februari

1

mailto:noarvurre@vvalmkerk.nl


In memoriam Piet Vink

Mijn eerste herinnering aan Piet? Dat gaat al best ver terug. De tijd van de Katten- en 
de Bokkenschool. Denk dat ik in de 2e klas zat en Piet in de 6e van de Bokkenschool. 
(De Bokkenschool is nu het gebouw van de Soos) ’t Was winter. Een paar centimeter 
ijs in het slootje langs de Achtersteeg. Er werd “gebroekst”. Bij een paar centimeter ijs 
in het slootje met gang naar de overkant sprinten en proberen een wak te trappen. Dan 
was het natuurlijk de kunst om niet nat te worden. In meerdere opzichten een hachelijk 
avontuur. Alleen de durfallen, de stoere knapen uit de 6e klas, deden daar aan mee. Je 
mag het raden, Piet deed mee…. Waarom ik dit vertel? Het zat er toen al in, denk ik. 
Dat rebelse, de natuur, het polderland… vrij zijn in doen en laten.

Van Piet z’n actieve voetbalcarrière is in 
onze analen weinig te achterhalen. Wel 
vanaf 1954 lid van onze vereniging. Z’n 
jeugdjaren ongetwijfeld doorgebracht op 
het veld aan de Uppelsendijk. Maar geen 
heroïsche verhalen over z’n senioren 
loopbaan. Dat kan ook bijna niet als je 
naar Piet z’n levensverhaal kijkt. Het 
buitenleven trok aan Piet. Niet zo vreemd.
Met vader Cor groeide Piet op met en in 
de natuur. Als jong ventje samen met 
vrienden ondeugend vissen in de polder. 
Een fuikje zetten en een reepje leggen, 
hoorden daar bij. Onder begeleiding 
mocht je op 16-jarige leeftijd al omgaan 
met een jachtgeweer. Piet kon er niet op 
wachten. Het is z’n passie gebleven, z’n 
hele leven lang.
Al vroeg ging Piet “buiten-af” werken. In
de waterbouw. 42 jaar werkte Piet voor 
het, van oorsprong Werkendamse bedrijf 
Van Oord/ACZ. Gezien op z’n werk, een 
mannetjesputter. Dikwijls maanden van 
huis. Van Ivoorkust tot Indonesië, van 
Frankrijk tot Neeltje Jans.

Jagen en voetballen. Dat gaat moeilijk 
samen. Maar lid zijn van een 
voetbalvereniging gecombineerd met 
jagen kan goed. Piet vulde dat prachtig in. 
We zien bij Piet twee voetballevens. 
Eentje van voor z’n pensioen en een 
voetballeven er na.
Voor z’n pensionering was het, als Piet
thuis was, woekeren met de tijd. Om zoon 
Cor de voetbalkneepjes bij te brengen, 
was er geen tijd. (Dat maakte hij later wel 
goed bij kleinzoon Shane. “Dieje klène 
doe’ gut goed hè” zei opa Piet dan vol 
trots) Maar als het effe kon, was hij wel 
present bij de wedstrijden van het eerste 
elftal. Al was het maar, met jachtvrienden 
voor de derde helft.
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Piet en Nel waren graag geziene gasten 
op onze draaiavonden. Niet zonder reden. 
Ze ondersteunden de club op een 
geweldige manier. Ook hier werd weer 
wel de link met de jacht gelegd. Ik zie ze 
nog binnen komen. Piet en Rino Geerts, 
jachtvrienden. Strak in het groen. Pet op 
de kop. Modder aan de laarzen. Ieder een 
haas op de schouder.
“En die is voor over het rad” en ze 
kwakten de hazen op het podium. Dat 
bracht geld op. Niet iedereen was 
gecharmeerd van een haas als prijs. 
Kerstbout wel ja, maar dat ding moest 
ook nog schoon gemaakt worden….
’t Hangt me nog bij, die ene keer. Het was
in ons clubhuis aan de Voorstraat. Vriend 
haas was al twee keer over het rad 
gegaan. De tweede winnaar was er, aan 
het gezicht te zien, niet echt mee in z’n 
nopjes…. Roept Piet “ ‘k Wil h’m kope vur 
vijfentwintig gulde…” De koop was snel 
gesloten. Piet pakt de haas en gooit hem 
weer bij mij op het podium. “En nou op 
z’n Amerikoans….” De opbrengst? Ruim 
vijfhonderd gulden!

In relatie tot de voetbalvereniging zijn z’n
jaren na zijn pensionering
gezichtsbepalender geweest. Logisch. Hij 
had meer tijd. Was meer in het clubhuis. 
Ging meer met het eerste mee. Keek bij 
de jeugd. Met meer tijd werden jacht en 
voetbal een prima combi. Vierde, in de 
beginjaren, na z’n pensionering de derde 
helft met jachtvrienden bij ons in het 
clubhuis. Wat was hij er trots op dat hij 
één van z’n jachtvrienden helemaal gek 
van onze club wist te maken. Jan 
Zonneveld met z’n bouwbedrijf werd onze 
eerste shirtsponsor. Piet was hiervoor de 
aangever.



Kwam je naar de voetbal dan wist je altijd
of Piet er was. Hoezo? Het groene
autootje….. Ik weet het niet. Misschien
had hij het ding wel gekocht voor de 
schutkleur. Maar, het verraadde hem 
overal… bij de voetbal en in de polder. Bij

de voetbal, eigenzinnig zoals Piet was, 
steevast naast de poort. Nooit op het 
parkeerterrein. We hebben er wel eens 
iets over gezegd. Onbegonnen zaak. “Dr 
hèt niemand last van, behalve Jan 
Straver, maar ik zij toch altijd eerst…”
Of hij er in de polder ooit harder dan 30
km mee heeft gereden, waag ik te 
betwijfelen. Met uitzondering van de 
laatste jaren, altijd vergezeld van z’n
trouwe viervoeter, met een
slakkengangetje door de polder.
Inhoudend of stilstaand bij elk 
watergangetje. Met of zonder verrekijker 
turend naar wat er in de sloot zat. Hij wist 
precies hoeveel eenden er zaten en 
hoeveel jongen ze hadden.
Het zal, schat ik, twee jaar, misschien al 
wel langer, geleden zijn. Ik ontmoette 
hem bij de molens in Uppel. Hij was, 
dacht ik, zijn hond aan het uitlaten. Piet
corrigeerde mij. “ ’t Is niet mijn hond. ’t
Is de hond van Cor.” Een half uur lang
heeft hij mij verhalen over “zijn honden”
verteld. Het werd me duidelijk. Het waren 
zijn “kinderen”…ze hoorden bij hem. Het 
was ook een triest gesprek. “k Ga de boel 
inleveren, het gaat niet meer..”

Laten we niet vergeten dat de periode na 
z’n pensionering een lange tijd is 
geweest.

3

Ruim 20 jaar. Jaren waarin hij best heeft 
genoten. Vaste ondersteuner van onze 
club. Kritisch. Maar dat mag toch? Vaste 
bezoeker van het clubhuis. Z’n stem 
roerend als de bierprijs omhoog ging. Ook 
daar is niets mis mee, toch? Maar 

hondstrouw aan zijn
cluppie. Als we
straks, na de Covid- 
periode, weer in een
goed gevulde
kantine zitten, zullen
we toch even
moeten slikken bij 
het zien van die lege 
barkruk…..
Jarenlang trouwe
supporter van het
eerste elftal. Zowel 
uit als thuis. Naar 

uitwedstrijden, 
samen met Rino, in 
“de koets van de
Peli” (Gerard

Pelikaan) zoals Piet het noemde. Als Rino
dan eens aan een voetbaltechnisch 
verhaal wilde beginnen, was hun 
vriendschap ineens ver te zoeken… Piet 
was er wars van. “Als ze er maar voor 
knokken” was zijn devies. En of dat nu in 
de 1e – 2e – of 3e klasse is….. Piet lag daar 
niet wakker van.

Z’n vitaliteit kreeg een knauw toen de 
suikerziekte zich aandiende en de 
gevolgen van een beroerte zichtbaar 
bleven. Hij moest z’n levenswijze 
aanpassen. Daar had Piet het moeilijk 
mee. Stapje voor stapje leverde hij in. 
Piet kwam op een glijdende schaal 
terecht. Naast suikerziekte diende zich 
nog een ziekte aan….dementie. Dat heeft 
hem gesloopt. Nel, 53 jaar waren ze 
samen, merkte het als eerste op. Het zal 
toch niet…? ’t Was wel zo. Ook op de 
vereniging werd het merkbaar. Piet 
vergat dingen. Kon je heel ongelovig 
aankijken. Ging in de verkeerde jas naar 
huis…. Beetje, bij beetje raakten we Piet 
kwijt. Wat moet dat voor Nel, de kinderen 
en voor Piet zelf een trieste periode zijn 
geweest.
Zo maar een ongelukje……met grote 
gevolgen. Piet wilde gaan zitten maar 
gleed uit z’n stoel. Kwam verkeerd terecht 
en brak z’n heup. De operatie was goed



gelukt, maar er kwam iets bij. Het was 
kennelijk niet genoeg. Het Corona- 
virus….. Dat kon het lichaam niet meer 
aan. Piet overleed op 22 december, hij 
werd 75 jaar.

Beste Nel, Jolanda, Cor, Antonette en 
kleinkinderen. Mogen wij, bestuur en 
leden van de Voetbalvereniging Almkerk, 
Piet gedenken en jullie steun en sterkte 
toe wensen door aan te sluiten op het 
mooie gedicht wat jullie op de rouwkaart 
hadden staan.

Als je mij nog iets wilt geven
dan zou ik vragen
sterf niet met mij 

maar omhels het leven
Je mag bedroefd zijn
maar wanhoop niet

verdrink niet in te groot verdriet.

Namens bestuur en leden van de 
Voetbalvereniging Almkerk, 
Gerrit van Drunen

Van de voorzitter

Beste leden,

Een stukje over 
voetbal schrijven als 
er niet gevoetbald 
wordt, valt niet mee. 
Op het moment van 
schrijven is het 13 
maart.

De laatste gespeelde wedstrijden dateren
van 10 oktober. Dat betekent dat voor
veel seniorenleden hun kicksen inmiddels
al meer dan 5 maanden stof staan te
happen in de kast, of liggen te 
verschimmelen in de voetbaltas. 
Inmiddels is duidelijk dat de diverse 
competities in het seizoen 2020/2021 
niet uitgespeeld zullen worden. Helaas 
dus weer een jaar zonder kampioenen. 
Gelukkig heeft onze overheid inmiddels 
wel ingezien dat sporten erg belangrijk is 
voor onze gezondheid en ons welzijn. 
Sporters tot 27 jaar mogen weer gewoon 
trainen. Oudere sporters met een aantal 
beperkende voorwaarden binnenkort 
ook. Ik blijf het onbegrijpelijk vinden dat 
je in een gezondheidscrisis besluit om het 
mensen praktisch onmogelijk te maken 
hun sport te beoefenen. Wat mij betreft 
gaan we dan ook zo snel mogelijk weer 
normaal trainen met alle leeftijden. En 
laten we hopen dat we, als de grootste 
risicogroepen zijn gevaccineerd, ook 
weer wedstrijden mogen spelen en de 
kantine mogen openen.

Tot zover het coronajournaal. Gisteren 
heeft de Algemene Ledenvergadering
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plaatsgevonden. Deze zou normaal in
november plaatsgevonden hebben. Toen 
hebben we besloten de ALV uit te stellen 
in de hoop deze op een later moment 
gewoon fysiek te kunnen organiseren. Dit 
moest dan wel binnen 4 maanden 
gebeuren. Uiteindelijk hebben we nu dus
toch de eerste digitale ALV uit de
geschiedenis van de V.V. Almkerk 
gehouden. Voor ons als bestuur was het 
wat zoeken hoe dat allemaal te 
organiseren.
Uiteindelijk is alles prima verlopen. Met
zo’n 20 digitale bezoekers was de ALV 
beter bezocht dan de meeste edities van 
de afgelopen jaren.  Maar op een 
vereniging van ongeveer 500 leden is 20 
deelnemers natuurlijk een schamel
aantal. We hebben een heel actieve 
vereniging met vele vrijwilligers. Maar op 
de ALV laten we het al jarenlang massaal 
afweten. Dit terwijl de ALV toch het 
podium is waar de leden richting kunnen 
geven aan het beleid van de vereniging. 
Een opkomst van tenminste 10% van de 
leden lijkt me dan ook wel het minimale 
waar we in de toekomst naar moeten 
streven. Ik hoop dan ook dat iedereen de 
betrokkenheid, die er zeker is, in de 
toekomst ook laat zien op de 
ledenvergadering. Wij zullen ons best 
doen om het ook een beetje interessant 
en leuk te maken voor de aanwezigen. 
De volgende ALV zal overigens niet lang 
op zich laten wachten. Omdat er minder 
dan twee derde van de leden aanwezig 
was, zijn de nieuwe statuten nog niet 
vastgesteld. Hiervoor dient een nieuwe



ALV georganiseerd te worden. Deze vindt 
plaats op vrijdag 9 april. Hierbij is de 
aanwezigheid van tenminste twee derde 
van de leden niet vereist om een besluit 
te nemen over de gewijzigde statuten.

Dat er al maanden niet gevoetbald wordt, 
betekent niet dat er niks wordt gedaan. 
Door diverse commissies wordt nog
steeds hard gewerkt. De
activiteitencommissie bijvoorbeeld heeft 
met ‘The Masked Almkerker’ weer een 
geweldig idee op een mooie manier in de 
praktijk gebracht. De sponsorcommissie

weet ook in deze tijd nog nieuwe
sponsoren vast te leggen. De
terreinploeg is bijna dagelijks aanwezig
om ons complex spic en span te houden. 
En natuurlijk wordt er achter de 
schermen hard gewerkt om de elftallen 
voor volgend jaar samen te stellen. Ook
de voetbalschool wordt weer
georganiseerd. Een grote pluim voor 
iedereen die zich ook in deze tijd blijft 
inzetten!

Met sportieve groet,
Hans Keller

Bestuur en commissies

Secretariaat
Nieuwe leden:
- Kick Monster (4 jaar)
- Boaz Wortel (6jaar)
- Wies Versteeg (3 jaar)
- Suze van Wijk (13 jaar)
- Tess Verduijn (13 jaar)
Opgezegd per 30 juni 2021:
- Patrick Roubos
- Maike Bongers
- Elfred Boogaard
- Tycho Dominicus
- Bram van Helden
Verhuisd:
- Gert, Diana en Niels Hofstede zijn

verhuisd naar Waardhuizen
- Stefan Wildhagen naar Breda
secretaris@vvalmkerk.nl

Wedstrijdsecretariaat
Verloop coronabeperkingen

Het is nog steeds een zeer
onzekere tijd wat het
voetballen betreft. Alle
plannen die nog in het
kerstnummer stonden zijn

alweer van tafel geveegd. Het aantal
“gewone” corona-virusbesmettingen leek
terug te lopen, komt daar ineens de 
Britse variant op de proppen, daarnaast 
ook nog een Zuid- Afrikaanse en 
vervolgens ook nog een Braziliaanse. 
Vooral de Britse mutatie jaagt schrik aan, 
deze is besmettelijker dan de originele 
versie. Angst van de overheid op het snel 
weer toestromen van patiënten naar de 
ziekenhuizen en met name de Intensive 
Careafdelingen bepaalt op dat moment
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het beleid. Alle gemaakte afspraken om 
zo mogelijk in januari oefenwedstrijden
te spelen zijn opgeschoven naar nog later
te bepalen data. Het aantal personen dat 
op bezoek mag komen is 2 per dag. 
Alleen tijdens de kerstdagen mogen er 3 
op bezoek komen. Vanaf 20 januari mag 
er maar 1 persoon per dag meer op 
bezoek komen. Vanaf 14 december 
worden de trainingen van senioren en 
jeugd boven de 18 jaar verder beperkt. 
Het in blokjes van 4 personen trainen
wordt weer teruggebracht naar
trainingen in blokjes van 2. Diverse 
teams trainen om deze redenen al weken 
niet meer. De jeugd tot 18 jaar mag 
gelukkig in groepsverband blijven 
trainen, kleedlokalen moeten gesloten 
blijven. Alleen de toiletten mogen 
gebruikt worden.
Op 23 januari gaat de avondklok in. 
Iedereen die niet voor werk of andere 
geldige reden naar buiten moet wordt 
gesommeerd om tussen 21.00 uur ‘s- 
avonds en half 5 ’s-ochtends binnen te 
blijven. De hond uitlaten mag dan nog 
wel. Dit betekent het trainingsschema 
aanpassen. De selectie traint nog en 
moet naar een vroeger tijdstip. Ook 
enkele jeugdteams moeten daardoor 
vroeger gaan trainen.

Versoepelingen
Met ingang van 3 maart treden enkele 
versoepelingen op. De leeftijdsgrens van 
het in groepsverband trainen wordt 
verhoogd van 17 naar 26 jaar. Tot die 
leeftijd mogen er weer partijtjes gedaan
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worden. Alleen het 5e elftal is in zijn 
geheel onder de 27 jaar. Teams die nog 
spelers hebben van 27 jaar en ouder 
moeten toch nog met aanpassingen 
trainen. Verder mogen 3 maart de 
kappers weer open en mag er op 
afspraak gewinkeld worden. 4 uur van 
tevoren afspreken en 10 minuten met 2 
mensen tegelijk winkelen. Niet teveel 
broeken passen dus want daar is geen 
tijd voor. Voorlopig blijven deze 
maatregelen tot 15 maart. Maandag 8 
maart komt er een kleine versoepeling 
van de maatregelen. Er mag dan door de 
senioren die 27 jaar en ouder zijn weer in 
blokjes van 4 getraind worden. De 
verwachting dat 15 maart de avondklok 
zou worden ingetrokken wordt niet 
bewaarheid, deze blijft in elk geval tot
eind maart. Ook de overige maatregelen
blijven tot eind maart staan. Het aantal 
besmettingen en ziekenhuisopnames zijn 
een tijd stabiel geweest maar de cijfers 
lopen 2e helft maart weer op.  Na de 
verkiezingen van 17 maart komt er nog 
een tussentijdse persconferentie met
hopelijk nog wat tussentijdse
versoepelingen. In april verwachten we 
echte grotere versoepelingen. Er wordt 
nu gesteld dat de meesten boven de 18 
jaar in juli de eerste prik met het vaccin 
hebben gehad en dat geeft perspectief 
voor de nieuwe competitie. Hoewel, het 
vaccineren met Astra Zeneca ligt 
voorlopig 2 weken stil i.v.m. mogelijke
bijwerkingen. Dit wordt eerst
onderzocht.
Een mogelijke derde besmettingsgolf 
wordt nog steeds gevreesd, dus het blijft 
allemaal erg onzeker.

Competitie verloop
Voor de B-categorie wordt het uitspelen 
van de competitie al in december 
afgeblazen.
Hier gaat de KNVB een Regio Cup voor 
opzetten: regionale competities zonder 
promotie of degradatie. Nadat het 
kabinet dinsdag 23 februari de bestaande 
maatregelen in de strijd tegen het 
coronavirus grotendeels verlengde, komt 
de KNVB de dag erna met de gevolgen 
daarvan voor de routekaart voor het 
amateurvoetbal. Door de verlengde 
maatregelen kunnen in ieder geval de 
seniorencompetities veldvoetbal in de
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categorie A (eerste elftallen Tweede 
Divisie tot en met Vijfde Klasse) ook niet 
worden hervat. Hierdoor zal er geen 
promotie en degradatie plaatsvinden. De 
indeling voor het seizoen 2021/’22 zal 
worden gebaseerd op de indeling van het 
seizoen 2020/’21.

De KNVB hanteerde voor de senioren 
veldcompetities in de categorie A een 
uiterste startdatum van 10 en 11 april en 
een minimale voorbereidingsperiode 
waarin zonder beperkingen getraind kon 
worden (vanaf risiconiveau ‘ernstig’) van 
4-5 weken. Trainen zonder beperkingen 
zou in dat geval mogelijk moeten zijn 
vanaf 10 maart. Doordat de maatregelen 
van het kabinet zijn verlengd tot en met 
15 maart, vervalt de optie om deze 
competities te hervatten en de eerste 
seizoenshelft uit te spelen. Naast de 
categorie B organiseert de KNVB ook 
voor deze teams in de A categorie de 
KNVB Regio Cup: regionale competities 
zonder promotie of degradatie. Dit 
aanbod start vanaf het moment dat het 
kabinet dit toelaat. Begin maart start de 
KNVB met een inventarisatie onder alle 
teams in de categorie A over mogelijke 
deelname aan de KNVB Regio Cup.

Alternatieve wedstrijden.
Daar deze beslissing al min of meer
verwacht werd is er door Johan van der 
Werff, trainer van Altena al een
alternatieve regio minicompetitie
opgezet. Hierin zitten alleen teams uit de 
gemeente Altena, dus op zich een mooi 
initiatief met enkele streekderby’s. Dit 
gaat van eind mei tot begin juli plaats 
vinden. Ook Almkerk 1 gaat hieraan 
deelnemen. Zie hieronder bij het 
oefenprogramma welke tegenstanders 
Almkerk 1 gaat tegenkomen.
Door de wedstrijdsecretaris Marcel Mans
van Wilhelmina ’26 is er voor de 2e

elftallen, de JO19-1 en de VR1 teams ook 
een dergelijke minicompetitie opgezet 
die ook in juni gaat plaats vinden. 
Hiervan is op het moment van dit 
schrijven nog niet bekend wie zich hier 
allemaal voor hebben opgegeven. Als dat 
op het moment van uitkomen van dit 
blad nog niet definitief is zal dit als
voorlopig programma worden
aangegeven. Hoewel, ook voor de 1e



elftallen is het voorlopig omdat we nog 
niet weten wat er eind mei/begin juni 
weer mogelijk is in verband met de 
coronabesmettingen. Almkerk heeft zich 
in elk geval ook opgegeven met het 2e, 
JO19-1 en de VR1.
Alle wedstrijden van deze
minicompetities -dus ook het schema
opgezet door Johan van der Werff- 
worden gecoördineerd door Marcel Mans. 
Die treedt op als contactpersoon met de 
KNVB, die deze programma’s gaan 
overnemen. De minicompetities worden 
dus onder auspiciën van de KNVB 
gespeeld. Voor de A-categorie zal de 
KNVB, waar mogelijk, scheidsrechters 
aanwijzen, deze wedstrijden komen ook 
in het KNVB-programma te staan.

Aanvang bekerwedstrijden en
competitie 2021-2022
De bekerwedstrijden en aansluitend de
competitie starten een week later dan 
afgelopen jaar. De voorrondes van de 
bekerwedstrijden worden gespeeld op 4, 
11 en 18 september. Op 25 september 
starten de meeste competities. Zie 
hieronder de speeldagenkalender voor 
Zuid 1.

Arie Verwoerdt

Gebouwen en Terreinen
De dug-outs zijn geplaatst op het B veld. 

Bij wedstrijden
en regen
heerlijk droog 
en lekker zitten 
op de bankjes.

De terreinploeg is alweer volop bezig om 
de grasvelden in orde te maken voor het 
nieuwe seizoen.
Het kunstgras wordt met regelmaat 
geborsteld, wat de bespeel-baarheid van 
het veld ten goede komt.

In de singels rondom de velden zijn veel 
bomen gekapt. Reden, de essenbomen 
waren ziek of dood.
Gelukkig zijn er de afgelopen tijd geen 
ongelukken gebeurd door het
omwaaien van bomen of het afbreken
van takken. Gemeente Altena bedankt 
voor het werk!

Het ziet er nu langs de Doornse weg, 
erg kaal uit, maar de gemeente plant 
nieuwe bomen terug.

Inmiddels hebben wij ook een 
glasvezelaansluiting laten monteren, 
zodat we op de toekomst zijn voorbereid. 
Verder zullen aan het hoofdgebouw 
enkele klapraampjes en dubbelglas 
ruiten worden vervangen.

Super Jan !

Uitzonderlijke
dank aan Jan
Snijders, die 
deze dug-outs 
helemaal zelf 
heeft gemaakt.

Chris en Rinus testen de dug-out.

Kantinecommissie
Jaap Manschot stopt met de financiële 
administratie van de kantinecommissie, 
daarom zijn we op zoek naar iemand om 
zijn taak over te nemen. Heb je interesse 
of wil je meer informatie? Neem dan 
contact op met Jaap, tel 06 2500 7904.
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Nieuwspagina

Hoofdtrainer Ad van Seeters en assistent 
Frank Jongbloets blijven ook vanaf juli  - 
in een hopelijk coronavrij seizoen– aan 
de club verbonden. Ook de trainer van 
het 2e elftal, Nicki Beekwilder heeft 
bijgetekend. Trainer Huib Apituley gaat 
door bij de JO-19 (straks samen met 
Altena). Voorts is, ook samen met 
Altena, voorzien in de vacature hoofd 
jeugdopleiding.
Gerard van Helden uit Wijk en Aalburg zal
deze functie op zich gaan nemen. De bij
ons nog bekende Roger d’Hollosy uit 
Meerkerk gaat bij het ambitieuze 
Elinkwijk zijn vierde seizoen in als 
hoofdtrainer.
Jelle Strijtveen gaat –na liefst 10 
seizoenen– Almkerk verlaten. De uiterst 
betrouwbare centrale verdediger groeide 
hier uit tot een ijzersterke clubspeler en 
een door de fans zeer gewaardeerde 
meerwaarde voor het team.
Wilco van Oord zal komend seizoen zeker
niet de opengevallen plaats innemen; hij
verkast naar Sparta’30 om daar in een 
vacature te voorzien. Overigens toonde 
Dylan den Exter zich al eerder goed thuis 
te voelen op die positie, maar ook Erwin 
Verbruggen en Jelle Stalenhoef zouden 
daar goed uit de voeten kunnen. De
trainer zal er vast wel uitkomen (wij
zullen ons er verder niet mee bemoeien). 
P.S.: Inmiddels is er wel voor aanvulling 
gezorgd met het aantrekken van 
Sleeuwijker en centrale verdediger 
Danilo Kros, die is overgehaald om 
GRC’14 te verruilen voor V.V. Almkerk 
(overigens hem niet vreemd, want zijn 
charmante vriendin is door de redactie al 
gespot op het Prof. De Quayplein).

De door Jan Snijders vervaardigde dug- 
outs voor het B-veld zijn vele malen 
mooier geworden dan de redactie had 
verwacht. Van oude en gekregen
materialen maakte Jan echte
kunststukjes. Complimenten hoor! En 
bovendien al gauw € 3.500 verdiend voor 
de club met deze zelfwerkzaamheid in 
coronatijd.
De terreinploeg gaat gewaardeerde
kracht Hans Bouwman verliezen. Eind 
april gaat Hans verhuizen naar Maassluis,
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waar hij met Eveline een gezamenlijke 
woning zal betrekken. De redactie wenst 
hun daar veel geluk. Hans wil daar wel de 
Noar Vurre blijven lezen, zo heeft hij 
verzekerd.

Dave en Inge van der Westen wisten in 
korte tijd met “Van Alles Wat” de titel 
Beste Lunchroom van Noord-Brabant in 
de wacht te slepen. Nu komt er 
uitbreiding met “Brasserie De Laegt”, 
welke in plaats van de voormalige 
“Theetuin” (“Le Grand Jardin”) een 
aantrekkelijk restaurant met terras, 
speeltuin en kinderboerderij moet gaan 
worden. Let op: dat gaat ook een hit 
worden!

De activiteitencommissie van de V.V. 
Almkerk heeft zich in de coronatijd goed 
in de kijker weten te plaatsen. Vooral de
uitzendingen van “The Masked
Almkerker” trokken veel bekijks en
scoorden goed.

De (uitgestelde) jaarlijkse Algemene 
Leden Vergadering werd pal voor de 
inleverdatum voor artikelen voor dit 
clubblad in een digitale omgeving 
gehouden, een unieke gebeurtenis in de
75-jarige historie.

Aanvoerder van het 1e, Jelle Stalenhoef 
gaat binnenkort samen met Marlies Kant
-mede vanwege de komende
gezinsuitbreiding- een andere woning
betrekken in Almkerk. De aanvoerder 
van het 2e, Corné Kant is blijkens een 
spandoek aan de gevel onlangs in het 
huwelijk getreden. Wij feliciteren alle 
direct betrokkenen.

Laatste transfernieuws: Sjors Maas 
(Roda Boys) en Sharog Susani (Pelikaan, 
eerder ook Roda Boys) zullen komend 
seizoen voor Almkerk uitkomen.
Vanuit het talentvolle 2e gaan drie
jonkies uitvliegen. Ze blijven deze keer
boven het “eigen nest”, want zij
promoveren naar de eerste selectie. 
Gefeliciteerd Jorg Kant, Andres Kwetters 
en Toon van Drunen.



Ad van Seeters wil voetbalritme het liefst weer snel oppakken

Vanaf 3 maart werd het door de regering weer toegestaan om met een grote groep te 
trainen, in ieder geval met de jongens t/m 26 jaar. Wij vroegen hoofdtrainer Ad van 
Seeters naar zijn gevoel van opluchting.

“Ik ben ontzettend blij dat we weer om het 
echie mogen gaan trainen, al blijft het wel 
zuur voor de ‘oud-volwassenen’ dat ze nog 
aangepast moeten trainen. Dit gaan we 
onderling goed regelen en hopelijk komt er 
dan ook voor deze ‘ouderen’ snel groen 
licht om volledig aan te sluiten bij de rest 
van de selectie.”

Hoe zijn jullie de voorbije maanden 
doorgekomen? Hoe heb je de jongens 
gemotiveerd kunnen houden (en jezelf)? 
“Gedurende deze tijd hebben we eerst met 
viertallen getraind en vervolgens zelfs met 
tweetallen. Dit alles hebben we steeds in 
circuitvorm uitgevoerd met diverse 
onderdelen, zoals voetvolley, kopvolley, 
bankenspel, tafelvoetbal, afwerkvormen, 
dribbelen en drijven, alles met de bal en 
zoveel mogelijk in wedstrijdvorm. Dit 
vooral met als doel de spelers 2x in de 
week naast hun studie, relatie en
werkzaamheden voldoende afleiding,
plezier, techniek en conditie aan te bieden. 
Gezien de zeer goede opkomst en het 
enthousiasme waarmee de spelers zich 
vermaakten, gaf dat de staf ontzettend 
veel energie in deze zware coronatijd!!”

Kunnen we binnenkort al onderlinge 
wedstrijden verwachten van de O27?
“Wat mij betreft gaan we zo snel mogelijk
op de zaterdagen eindelijk weer 
voetbalwedstrijden spelen, daarom zijn we 
tenslotte ooit op voetbal gegaan toch?! Dan 
kunnen we weer snel ons voetbalritme 
oppakken.”

De competitie wordt niet meer hervat, wat 
wil je hierover zeggen? “Ontzettend 
jammer. maar wel heel begrijpelijk. Er zijn 
op dit moment wel belangrijkere zaken dan 
voetbal!! Met name de vele overledenen en 
zieken, mensen die er geestelijk en 
financieel erg slecht voorstaan. Wij wensen

al die mensen heel veel kracht, sterkte en 
licht in de duisternis toe in deze voor hun 
zware tijden.”

Wat zijn je verwachtingen voor de rest van 
het seizoen?
“Laten we het koesteren dat wij weer
mogen gaan trainen en voetballen, hopelijk
snel weer met ‘n voltallige selectie, ‘oud en 
jong’ weer samen als dartele koeien in de 
wei (kunstgras). Laten we hopen dat we zo 
snel als mogelijk weer met de supporters 
kunnen praten over het voetbal en alles 
wat er ter tafel komt; lekker discussiëren, 
dat alles hebben wij als voetbalmensen 
ontzettend gemist! Lekker met een biertje, 
wat fris of overheerlijke koffie. Ik hoop dat 
we eind maart, begin april weer ‘los 
kunnen’, het clubhuis weer open mag, 
vooral voor het sociale samenzijn en - 
natuurlijk niet te vergeten  - dat we de 
inkomsten voor de vereniging weer wat op 
kunnen krikken.”

Gaat Almkerk definitief meedoen met de 
Regiocup? Of verwacht je nog iets van de 
KNVB?
“Zoals het er nu voorstaat gaan we zeker
meedoen met de Regiocup, het programma 
is al bekend. We spelen op dinsdag en 
zaterdag uit- en thuiswedstrijden, mooi 
verdeeld over alle deelnemende clubs en 
we hopen natuurlijk op vele supporters/ 
toeschouwers. De KNVB laat alle regio’s vrij 
in het organiseren van diverse toernooien.” 
“Tenslotte hoop ik voor iedereen dat we 
snel naar het ‘nieuwe normaal’ kunnen, 
waarbinnen  een ieder zich veilig, stabiel en 
comfortabel voelt. Blijf gezond en geef 
elkaar het goede gevoel van warmte en 
respect. Hopelijk tot snel op ons 
mooie  sportpark.”

Met vriendelijke sportgroet,
Ad van Seeters,
trainer/coach V.V. Almkerk
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Speeldagenkalender seizoen 2021-2022

Opmerking: voor categorie B jeugd de 1e ronde beker - bij wijze van proef - knock-out. Hierdoor kan najaarsreeks uit 11 wedstrijddagen bestaan
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Jeugdspeler in beeld

In deze editie brengt de redactie een jeugdspeler van de vereniging in beeld. Deze 
eer is te beurt gevallen aan Rowan Eijkhout. Bij de onderlinge
(corona)wedstrijden van JO13-1 viel hij op als één van de beste spelers van zijn team, 
een goede “nummer tien”, met een goed inzicht, een fijne techniek en een sterke 
pass.

Wie is Rowan Eijkhout?                               O p   ee  n    geg  e ve  n   m o m  e nt   be  n  ik   d aa r
“Ik ben  net 13 jaar geworden en samen 
met mijn vader en moeder woon ik in 
Dussen. Ik heb geen broers of zussen .. 
en heel eerlijk vind ik dat ook wel fijn zo. 
Ik zit op school op het Altenacollege in 
Sleeuwijk en ik zit daar nu in VWO 2. 
School hoort er natuurlijk bij maar liever 
ben ik aan het sporten, want dat vind ik 
echt ontspanning. Als ik vrije tijd heb, ga 
ik graag gamen, dat is een echte hobby. 
Naast het voetballen speel ik nog een 
andere sport en dat is schaken. Wekelijks 
krijg ik les bij een schaakvereniging in 
Made en als er geen corona is spelen we 
elke maand een schaaktoernooi. Dit is 
een hele andere sport natuurlijk, maar 
juist de afwisseling vind ik leuk”.

Wanneer en waar ben je begonnen met 
voetballen?
“Toen ik 4 jaar oud was ben ik begonnen
bij de voetbalvereniging Dussense Boys.
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gestopt omdat ik er niet meer met plezier 
voetbalde en ik mijn vertrouwen in de 
vereniging was kwijt geraakt. Helemaal 
stoppen met voetbal was voor mij geen 
optie en samen met mijn ouders zocht ik 
naar een andere voetbalvereniging. Zo 
kwamen we na een telefoongesprek met 
René van Haaften uit bij V.V. Almkerk. 
Het eerste moment daar zal ik nooit meer 
vergeten, we komen aan bij de 
parkeerplaats en er loopt een jongen 
(Tim v Haaften bleek later) en hij roept: 
‘Jij bent Rowan zeker? Kom dan gaan we 
voetballen!’ En vanaf dat moment voelde 
het goed, ik trainde eerst vier keer mee 
bij René en Peter Neeleman en toen 
besloten we  met elkaar dat ik ging 
voetballen bij de JO9-1 van V.V. 
Almkerk”.



Inmiddels speel je in Altena/Almkerk 
JO13-1. Hoe gaat dat?
“We hebben een sterk team, het is 
gezellig onder elkaar, we maken plezier 
en het draait ook echt lekker. Jammer 
dat we geen competitie kunnen spelen nu 
met corona, maar we trainen gelukkig 2x 
per week en op zaterdag hebben we 
eigenlijk altijd wel een wedstrijd of een 
toernooi onderling met andere teams van 
de vereniging. Dit is natuurlijk alleen 
maar mogelijk als je trainers hebt zoals 
René van Haaften en Ardy de Ruijter. 
Allebei zijn ze enthousiaste, fanatieke en 
gedreven trainers en daar word ik blij 
van. Ze zijn er altijd, leren je veel, geven 
je complimenten en zeggen op een 
opbouwende manier wat er beter kan”.

En zelf, kun je je vinden in de genoemde 
kwalificaties als speler?
“Mijn sterke punten met voetballen zijn 
inderdaad wel mijn inzicht en mijn 
steekpasses, maar ik kan nog zeker mijn

schot verbeteren en dat is iets waar ik 
aan blijf werken. Graag zou ik uiteindelijk 
in het eerste van Almkerk willen 
voetballen maar zover is het nog lang 
niet”.

Hoe staan je ouders tegenover het 
voetballen?
“Mijn vader heeft zelf vroeger in zijn 
jeugd gevoetbald en mijn beide ouders 
vinden voetbal echt leuk om naar te 
kijken. Ze gaan dan ook vaak mee naar 
de wedstrijden. Maar mijn grootste 
supporters zijn mijn opa en oma, ze 
komen alle thuiswedstrijden kijken en 
soms gaat oma mee naar de 
uitwedstrijden. Als ze niet mee kunnen 
gaan, dan appen ze nog om succes te 
wensen voor de wedstrijd”.

Rowan, bedankt voor het interview en 
veel succes in een hopelijk fijne 
toekomst.

Hendri
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GIRL POWER!

In dit artikel zetten we het oudste en het jongste lid van V.V. Almkerk in het zonnetje. 
Na bestudering van de ledenlijst bleek dat we 9 leden van 80+
hebben: 8 mannen en 1 vrouw.

Hoewel enkele mannen wel langer lid
zijn, bleek die ene
vrouw, Adrie van
Helden, het oudste 
verenigingslid te 
zijn. Adrie van 
Helden is 86 jaar 
en sinds de 70-er
jaren lid van
Almkerk. Wel
bijzonder dat het

oudste lid een vrouw is, want niet veel
vrouwen van Adrie’s generatie zullen lid
zijn van een voetbalvereniging.
Dat maakt ons nieuwsgierig naar het
verhaal erachter, dus ging ik op bezoek
bij Adrie die in de Klimroos in Sleeuwijk
woont, een mooi wooncomplex waar
voornamelijk ouderen zelfstandig
wonen.

Ik werd warm onthaald door Adrie, die 
ondanks haar leeftijd nog goed uit de 
voeten kan. Wel hapert haar geheugen
af en toe een beetje en heeft ze haar
auto op moeten ruimen omdat ze aan
één oog blind geworden is.
Adrie is in Almkerk geboren en getogen
in een huisje naast de Gereformeerde
school (het huidige soosgebouw), met
een onderbreking van enkele jaren, toen 
woonde het gezin in Muiden, onder de 
rook van Amsterdam. Adrie’s vader 
werkte er voor de gebroeders Verschoor 
die daar landbouwgrond pachtten. In de 
oorlog, kort voor de hongerwinter, 
keerde het gezin terug naar Almkerk. 
Daar maakte Adrie de lagere school af, 
om vervolgens te gaan werken in de 
landbouw. Er moest hard gewerkt 
worden, maar het was ook een mooie 
tijd met veel saamhorigheid.

Adrie werd en is een echte 
voetbalvrouw, zij is één van de 
Almkerkse voetbalvrouwen van het 
eerste uur. Onze vereniging kent een 
lange traditie van vrouwenvoetbal, die 
begon in 1972 en Adrie (toen pas 37 jaar 
oud) was erbij! Ze was op alle posities
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inzetbaar en hield wel van een stevig 
potje voetbal. Flink erin gaan, dan heb 
je zelf de minste blessures!
Na haar tijd als actief voetbalster heeft 
Adrie nog jaren F-pupillen getraind. O.a. 
“die van d’n bakker die later nog in het 
eerste speulde” heeft ze de eerste
beginselen van het voetballen
bijgebracht. Dat verklaart gelijk waarom 
de vroegere tegenstanders van Gerbe
tegenwoordig zo slecht lopen.

Ook daarna bleef Adrie actief. Jarenlang 
was ze gastvrouw in de bestuurskamer. 
Van zaterdagochtend 8 uur tot na de 
laatste wedstrijd ontving ze elftalleiders, 
scheidsrechters en bestuursleden en 
zorgde voor een hapje en een drankje. 
Ook waste Adrie tot zo’n 10 jaar geleden 
de tenues van Almkerk 2.
Ze genoot al die jaren van de gezellige 
sfeer bij Almkerk en eigenlijk mist ze dat 
nog steeds.

Aangekomen bij de onderkant van de 
ledenlijst, blijkt ook het jongste lid van 
V.V. Almkerk een vrouw te zijn: Iva van 
Driel, 1 jaar oud en al bijna haar hele 
leven lid van Almkerk.
Iva is de dochter van Carlo van Driel en 
Suzanne Colijn, allebei opgegroeid in 
Nieuwendijk, maar nu woonachtig in 
Almkerk.
Carlo speelde enkele seizoenen bij
Almkerk, maar is weer teruggekeerd 
naar zijn eerste liefde: Altena.
En ja, Suzanne……wie kan zich het
Almkerkse vrouwenvoetbal nog
voorstellen zonder Suus? Niemand toch?
Ja, misschien Adrie.



Suus speelt al sinds haar 13e in de
Almkerkse hoofdmacht en hoopt ooit
samen met Iva in de vrouwen 1 te
spelen (dat zal tegen die tijd wel v.v.
Almtena zijn).

Een echt voetbalgezinnetje dus. Er bleek
voor de geboorte wel enige discussie te
zijn geweest, over waar de nieuwe spruit
lid moest worden. Uiteindelijk werd er
een compromis gesloten: is het jongen,
dan wordt het Altena; is het een meisje,
dan wordt het Almkerk. Op 26-02-2020
werd de uitslag bekend; Almkerk-
Altena: 1-0!
In juni vorig jaar dacht Suus: “We
kunnen om de club te steunen in
coronatijd een paar kratten bier kopen
die bijna over de datum zijn, maar dan
zitten we met al dat bier, da’s niet
handig nu je geen visite mag
ontvangen.” Daarom werd in juni
besloten om geen bier te kopen, maar
om Iva, toen 4 maanden oud, al Almkerk
-lid te maken. Op die manier is de
vereniging ook gesteund. Top idee,
Suus!
Toch bijzonder dat zowel het oudste als het jongste lid een vrouw blijkt te zijn. Dat 
geeft aan dat het met de gendergelijkheid wel goed zit bij Almkerk.
Of moeten wij mannen ons nu achtergesteld voelen en moeten we, voor het te laat is,
eens nadenken over de oprichting van een evrouwcipatiebeweging?

Nico
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Interview met oud-voetballer Gerrit Romijn

In het kader van het 75-jarig bestaan van onze vereniging publiceren wij in Noar 
Vurre interviews met clubiconen van weleer.
Voor dit interview meldde ik me 18 februari op het kasteel van Almkerk, waar ik 
hartelijk werd ontvangen door de kasteelheer van dienst, Gerrit Romijn.
De afspraak was een week later dan gepland, eigenlijk zouden we elkaar 11 februari 
spreken, maar dat kon niet doorgaan, want de Bakkerskil lag
dicht………

De meeste leden onder de 50 jaar zullen 
Gerrit waarschijnlijk niet kennen, maar 
voor de 50-plussers is hij een legende. Hij 
speelde 20 jaar in Almkerk 1, da’s lang, 
héél lang. Lang hoort bij Gerrit, hij is 
weliswaar niet lang, maar hij doet alles 
lang. Om dat uit te leggen gaan we naar 
zijn levensverhaal.

Gerrit, 74 jaar oud, is geboren in 1946 en 
groeide op in het laatste huis van Almkerk 
aan De Korn. In 1957, toen de noppen 
nog van hout met spijkers waren, meldde 
de 11-jarige Gerrit zich aan als lid van de 
voetbalvereniging. Omdat je destijds pas 
met 12 jaar speelgerechtigd was, kon hij 
het eerste jaar alleen maar trainen. Drie 
jaar later debuteerde hij als 14-jarige in 
het eerste van Almkerk, om vervolgens 
20 jaar lang de hoofdmacht te versterken. 
Eerst als spits, rechtsbinnen of 
rechtsbuiten en later als centrale
middenvelder. Toen hij afscheid nam had
hij bijna 700 wedstrijden in het eerste 
gespeeld, ongeveer 300 goals gescoord 
en 4 kampioenschappen behaald (van 2e 

klas onderafdeling tot 3e klas KNVB). Dat 
zijn nog eens statistieken! Tegenwoordig 
kom je al in de krant als je 250 
wedstrijden hebt gespeeld….duhhhu. 
Medespelers van Gerrit waren o.a. Gerrit 
van Drunen, Gerard Roubos, Hans Kant,
Jan van Helden, Jo Kant, Jo van Gils, Lens
van Wijk, Adriaan van den Oven en Jan 
Vink, maar ook “groentjes” als Rick van 
Straten, Anton van der Meijden en Gerard 
Pellikaan. Ook speelde Gerrit een aantal 
toernooien op landelijk niveau met de 
Dordtse selectie. Deze prestaties bleven 
natuurlijk in een naburig dorp, waar ze in 
het rood met wit spelen, niet 
onopgemerkt. Een aanbod volgde, maar 
Gerrit bleef de blauwwitten trouw en heeft 
daar nooit spijt van gehad.

In de zestiger jaren heeft Gerrit ook nog 
enkele jaren als penningmeester in het 
bestuur gezeten.
Op mijn vraag welke bijzondere 
gebeurtenissen hij zich herinnerde uit zijn 
tijd bij Almkerk, noemde Gerrit niet als 
eerste de 4 kampioenschappen, maar
-nog steeds zichtbaar geraakt- het
overlijden van Ad van de Oven 
(medespeler) en Adam van Straten 
(trainer). Beide kwamen bij een 
verkeersongeval om het leven.

In het dagelijkse leven was Gerrit 
ondertussen de Nieuwendijkse Adrie 
tegen gekomen, met haar is hij al 48 jaar 
getrouwd en samen hebben ze 3 dochters 
en 3 kleindochters. Tot zijn (pre)pensioen 
in 2009 werkte Gerrit als controller bij de 
Rabobank.
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Het gezin woonde lange tijd in Dussen, 
maar in 2016 verhuisden Gerrit en Adrie 
naar een appartement in “het kasteel” 
aan de Sportlaan in Almkerk.

Naast het voetballen en het gezin had 
Gerrit nóg 2 passies: schaatsen en 
fietsen. Bij de V.V. Almkerk ontstond nog 
wel eens discussie als Gerrit een 
schaatstraining liet prevaleren boven een 
voetbaltraining.
In 1981 stopte Gerrit met voetballen, om
zich volledig toe te leggen op het
schaatsen en fietsen. Hij is nog een 
handvol keren op het voetbalveld 
geweest, waaronder 3 keer voor een
voetbalwedstrijd met oud-Almkerk.
Mensen vragen hem wel ‘ns: “Waarom
zien we jou nooit meer bij de voetbal?” 
Buiten het feit dat Gerrit helemaal geen 
zin heeft in die vragen, is het antwoord 
duidelijk: “Ik voel me altijd wel een beetje 
schuldig bij die vraag, maar ik heb er 
helemaal geen tijd voor, ik ben altijd druk 
met schaatsen of fietsen. Bovendien kan 
ik niet langs de lijn toekijken......is niet 
goed voor me….. ik kan nog altijd net zo 
slecht tegen verlies als toen der tijd...” 
Heeft V.V. Almkerk dan helemaal de 
belangstelling van Gerrit verloren? In 
tegendeel! Hij volgt de verrichtingen van 
Almkerk nog steeds met grote 
belangstelling. Iedere zaterdag belt Gerrit 
nog met Gerard Roubos of Gerrit van 
Drunen over hoe het is gegaan. En 
eigenlijk is hij ook nog steeds een beetje 
chagrijnig als er verloren is. Eens een 
blauwwit hart, …………………

Berichtje van Nico aan Gerrit: “Tja Gerrit, 
het is niet zo vreemd dat mensen 
belangstelling hebben voor een clubicoon 
als jij. En schaatsers hebben af en toe ook 
een rustdag nodig. Misschien toch nog ‘ns 
proberen……? Mensen zijn gewoon blij om 
jou te zien, dat vragen is alleen de eerste 
2 keer. En we winnen ook wel ‘ns, 
misschien valt ’t allemaal wel mee.”

Dat ff tussendoor. Waar waren we? Oh ja, 
Gerrit ging schaatsen en fietsen.
En dat deed hij niet onverdienstelijk, ook
hier zette hij een lange en imposante lijst 
met lange prestaties neer, o.a.: meerdere 
keren deelname aan het NK Wintertriatlon 
(halve marathon hardlopen, 100 km
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fietsen en 40 km schaatsen op de
schaatsbaan), Drie Alternatieve
Elfstedentochten: Polen (12e), Finland
(34e) en Oostenrijk en drie échte 
Elfstedentochten (’85, ’86 en ’97). 
Twintig jaar (1985-2005) schaatste Gerrit 
marathons, o.a bij de landelijke masters. 
Een overvolle prijzenkast in Gerrit z’n 
mancave in de catacomben van het 
kasteel vertelt dat hij niet alleen 
schaatste en fietste onder de olympische 
gedachte, er werden ook prijzen 
binnengesleept.
Naast de onvergetelijke Elfstedentochten 
heeft Gerrit mooie herinneringen aan zijn 
1e plaatsen  junioren bij het 
Kampioenschap Land van Heusden en
Altena en het Vijf Rivieren
Kampioenschap in de strenge winter van 
1963 op de gracht in Woudrichem, zijn 2e 
plaats op het Nederlands Kampioenschap 
Militairen/Landmacht in 1968 in Deventer
en zijn 1e plaats bij het
clubkampioenschap 1989 van De
IJsvrienden in Eindhoven.

Enkele mooie anekdotes uit die periode: 
Voor de alternatieve Elfstedentocht in 
Polen op 22 februari 1986 moesten de 
deelnemers met de bus De Berlijnse Muur 
passeren. Enkele inzittenden lachten de 
douaniers uit, maar die zagen er de lol 
niet zo van in, met als gevolg dat de 
paspoortcontrole de hele nacht duurde. 
Terwijl de tocht in Polen werd verreden 
begon het kwik te dalen in Fryslân. Vier 
dagen later galmde het startschot in
Leeuwarden. Gerrit reed 2
Elfstedentochten in 4 dagen!

Nog steeds is Gerrit vrijwel dagelijks op 
de fiets of het (kunst)ijs te vinden. 
Ondanks z’n 74 jaar is hij nog topfit en 
kan hij haast niet wachten op het 
startschot van de 16e Tocht der Tochten. 
Zelfs de vakanties zijn sportief. Een 
Rijnreisje is aan Gerrit en Adrie niet 
besteed. Liever stapt Gerrit op de fiets om 
de Alpen, Pyreneeën of Dolomieten te 
bedwingen.
Zo gingen legendarische cols als Galibier, 
Ventoux, Alpe d'Huez, Tourmalet, 
Aubisque, Croix-de Fer en d'Izoard onder
zijn wielen door en reed hij
“cyclosportiven” als de Dolomieten
Marathon in Italië en de Marmotte in



Frankrijk, evenals alle bekende Belgische
klassiekers in de Ardennen en
Parijs Roubaix.
Wekelijks, als hij even niet op de fiets of 
het ijs te vinden is, maakt Gerrit zich met 
veel plezier verdienstelijk als vrijwilliger 
bij Stichting Duyls Bos van de familie Van 
Mersbergen. Missie: Het in stand houden 
en verder ontwikkelen van het Duyls Bos 
als natuurhistorisch erfgoed.

Ook Adrie staat haar “mannetje”. Wat 
voor Gerrit het schaatsen is, is voor Adrie 
het snelwandelen. Al 3 keer kwam zij als 
snelste vrouw over de finish bij de 80 van 
de Langstraat. En waar Gerrit z’n 3 
Elfstedenkruisjes heeft, mag Adrie sinds 
2019 de titel Centurion dragen. Deze titel 
krijg je als je de internationale klassieker 
“Isle of Man 100 Miles Walk” binnen 24 
uur snelwandelt (dat is ruim 161km!). 
Hierbij zit Gerrit dan in de verzorging, 
want wandelend houdt hij Adrie bij lange 
na niet bij. In plaats van samen wandelen
langs de Moezel, deden ze
“trekkings”, hoog in de bergen van o.a.
Nepal (6000m), IJsland, Alaska,
Kameroen en Spitsbergen.

Na deze verhalen uit de oude doos 
hebben we ook een recent wapenfeit:

Gerrit had vorig jaar jeugdvriend Jan Vink 
op bezoek en Jan had geen bedenktijd 
nodig toen Gerrit na de koffie vroeg: “Ik 
heb beneje een bal liggen, zullen we nog 
effe net as vroeger…? Weinig minuten 
later lagen er naast het kasteel 2 jassen 
op straat, Jan Vink op goal en Gerrit 
Romijn achter de bal. Oude tijden 
herleefden, want zo ging het vroeger dag- 
in-dag-uit. Twee partijen zetten, goals 
van 2 hoopjes jassen op straat of in een 
weiland en voetballen! Iedere dag was de 
inzet hetzelfde, er werd altijd gespeeld 
om het wereldkampioenschap!
Helaas zijn er vorig jaar geen foto’s
gemaakt, dus misschien moeten we maar 
‘ns een 70+ penaltybokaal organiseren 
om de cracks van weleer op de gevoelige 
plaat vast te leggen.

“De humor ligt op straat, meneer 
Sonneberg!” Het kwartje van deze 
legendarische uitspraak van Wim 
Sonneveld uit 1973 valt nu pas bij mij. De 
humor ligt op straat en de prachtigste 
verhalen om de hoek……

Ik heb weer genoten van deze ontmoeting 
met een clubgenoot van het eerste uur. 
Met dit sportieve koppel was het zelfs 
twee voor de prijs van één.

Nico
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Hoe gaat het toch met de familie Rost?

Een groot deel van onze lezers herinnert zich vast nog wel 
Koos, Elly en hun zoon Maurits Rost. Na 20 jaar in Almkerk 
te hebben gewoond verhuisden zij in 1995 naar Putten op 
de Veluwe. Koos is nog altijd lid van de vereniging en de 
“Noar Vurre” wordt met graagte en van A tot Z gelezen. Ze 
noemen het beiden een uitstekend blad (“waar heb je dat 
nog in dit digitale tijdperk?”) en blijven daarmee goed op 
de hoogte van het reilen en zeilen van de V.V. Almkerk.

Wat herinneren jullie je vooral nog uit de
tijd in Almkerk en jullie activiteiten in en
om de vereniging?
“In 1975 kwamen wij vanuit Schiedam
in Almkerk wonen in de Magnolialaan en
werden buren van de familie Landman. 
Een klein dorp trok ons erg aan en wij 
hebben daar nooit spijt van gehad. De 
Almkerkers waren heel gastvrij en wij 
vonden het fijn om alles te ontdekken in 
het dorp.”
Koos: “Ik werkte in die tijd bij de
Gemeente Rotterdam als
maatschappelijk werker en
stagebegeleider voor aankomende
maatschappelijk werkers. Dat was goed
te doen want er waren nog bijna geen
files in die tijd. In 35 minuten was ik
vanuit Almkerk in Rotterdam. Al vrij snel 
ben ik lid geworden van de V.V. Almkerk 
en speelde daar in het legendarische 6e 

elftal van Arie Verwoerdt met o.a. 
Adriaan en Cees Verwoerdt, Erich 
Landman, Hans op ’t Hof, Jan Roubos, 
Elfred Boogaard, Piet Teuling en vele 
anderen. Met het 6e elftal gingen we 
regelmatig voetballen in het buitenland, 
o.a. tegen Germania in Wuppertal. Ook 
kregen we bezoek van een Engelse ploeg
waarvan de spelers werden
ondergebracht bij de spelers van het 6e.
Met de bus gingen we ook eens naar
België om te gaan spelen met de kano op 
een wildwaterbaan. Dat hebben we 
geweten en gelachen dat we hebben. Elly 
en ik sloegen bijna om en Piet en Ciska 
Teuling lagen dubbel van het lachen en 
zagen niet dat zij tegen de oever 
aangingen – toen konden wij lachen!! 
Het was op de dag dat het Nederlands 
Elftal tegen Ierland speelde in 1988 met 
het bijzondere doelpunt van Wim Kieft. 
We hebben menig gezellig uurtje met
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elkaar gehad en ook de 3e helft in de 
kantine was altijd fantastisch.”
En de activiteiten buiten het zesde?
“Ik ben een paar jaar jeugdtrainer 
geweest en tevens leider van een E- 
elftal. Prachtig hoe enthousiast de 
jongens en meisje waren!! Plezier maken 
stond voorop en af en toe een lekker 
frietje in de kantine! Smullen geblazen!! 
Als verrassing voor het elftal hebben ze 
een keer tegen hun moeders gespeeld 
die verkleed waren en zich MOPUPI 
(moeders pupillen) noemden. Vooraf in 
de kleedkamer zeiden de kids tegen 
elkaar: Die ploeg kennen we helemaal 
niet, waar komen die vandaan?

Almkerk E3 in juni 1990
Staand: Leider Koos Rost, Leendert Romijn, Ferry
’t Lam, Maurits Rost, Ben Schermers, trainer 
Martin Verhoeven
Zittend: Peter Teuling, Roger van Olst, Corné van
der Geld, Levi Verschoor en Bianca Hoogervorst

In de Magnolialaan woonden veel 
voetballers en wij deden mee aan het 
Stratenvoetbal, wij wonnen zelfs een 
keer de beker na in de finale de 
Blokstraat te hebben verslagen (wrijf het 
er nog maar een keer in, Hendri). Onze 
zoon Maurits speelde al vanaf zijn zesde 
jaar bij de pupillen. Dat waren hartstikke 
leuke ochtenden. Het kwam zomaar voor 
dat ze tijdens de wedstrijdjes een



helikopter hoorden en allemaal (ook de 
tegenpartij) stil stonden en omhoog 
keken. Ook werden er tijdens de 
wedstrijd bloemetjes geplukt en aan de 
moeders gegeven die langs de lijn 
stonden. Dat zijn momenten om nooit te 
vergeten!!!”

Elly, jij was vooral actief als EHBO’er.

ik was toen 8 jaar – met een niet te 
vergeten intocht in Schiedam! SVV won 
met 3-1 van Heerenveen (met Abe 
Lenstra) in het Feijenoord Stadion. Vanaf 
die tijd ben ik alles (krantenartikelen, 
foto’s) gaan sparen. Later werd ik 
gevraagd om clubarchivaris te worden. 
SVV was in die tijd een grote club. Ik heb 
samen met een vriend een jubileumboek

Ook binnen de club?                               ge m  a ak t   bi j   he  t  9 0 -ja  ri g jubileum: ‘Van
“In de jaren dat we in Almkerk woonden 
ben ik actief geweest op de kleuterschool 
en de lagere school als leesmoeder, 
begeleidster schoolreisjes e.d. Ook kwam
de EHBO in beeld en op de
woensdagmiddag werd de Jeugd-EHBO 
verzorgd in de kantine van V.V. Almkerk. 
Als secretaris en voorzitter heb ik actieve 
en gezellige jaren meegemaakt. Ik heb 
heel goede herinneringen aan onze 
penningmeester Cees Dekker die op de 
Provinciale Weg Noord woonde in zijn 
boerderij met z’n twee zussen. Ook nam 
ik altijd mijn EHBO spulletjes mee als we 
met het elftal op pad gingen en dat kwam 
best weleens van pas. Ook op de 
pupillenkampen van Almkerk vanaf 1988 
was ik actief als leidster van een groepje 
– zelfs 1 x gewonnen!!  Het was in de 
eerste jaren dat de kinderen in tenten 
sliepen (nou ja sliepen!) en wij als leiders 
de wacht hielden. Het waren gezellige 
uurtjes met elkaar. Later werden de 
kleedkamers in gebruik genomen ‘s 
nachts. Op zaterdagmiddag rond drie uur 
was het afgelopen en ging iedereen met 
kleine oogjes naar huis.”

Koos, je wordt komend jaar 80, maar je

Gorzen tot Harga’. Ik ben ook nu nog 
steeds clubarchivaris en heb daar veel 
plezier in.”

En hoe vergaat het jullie tenslotte in 
Putten?
Elly: “In augustus 1995 zijn we verhuisd.
Mijn ouders woonden in Garderen en
hadden mantelzorg nodig. Dit hebben 
Koos en ik jarenlang gedaan. Koos is hier 
in Putten actief geweest als leider van 
een juniorenteam van SDC Putten en ik 
ben 22 jaar docente geweest in de EHBO 
en speciaal Jeugd-EHBO. Met een team 
vrijwilligers van 20 mensen gaven we les 
op 17 scholen in Putten. Dat was 
intensief, maar heel leuk. Wij maken 
iedere dag een goede wandeling in het 
bos en daarbuiten houdt Koos het archief 
van SVV bij en hij heeft nu veel 
telefonische contacten door het hele land 
met andere archivarissen. Verder zijn er 
in onze vriendenkring veel mensen alleen 
en wij hebben met hen regelmatig 
telefonisch contact. We hebben eigenlijk 
zoveel dingen te doen en we vinden dat 
de dagen snel voorbij gaan maar 
……….we houden ook in spanning de 
Corona-ontwikkelingen bij en hopen dat

bent nog altijd een echte voetbalman?        h et  l ic h t  a an  h  et ei n d e  v a n  d  e  tunnel toch
“Vanaf mijn jeugd ben ik opgegroeid in 
de wijk De Gorzen (de SVV wijk) in 
Schiedam en ben altijd op straat met 
voetballen bezig geweest. En toen werd
SVV in 1949 Kampioen van Nederland –

dichterbij komt. Lieve mensen van 
Almkerk: het allerbeste en tot gauw ziens 
– hopelijk ook tijdens de viering van het 
jubileum!!!!”

Koos en Elly: bedankt voor jullie bijdrage aan dit clubblad. Fijn om te horen dat het 
jullie goed gaat en voorts dat jullie steeds weer uitkijken naar de komst van “Noar 
Vurre”. Mooi dat er ook ruim 25 jaar later nog een warme belangstelling bestaat voor 
het (voetbal)leven in Almkerk.

Hendri
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Aandacht voor en door onze adverteerders

Van der Stelt Wonen & Mode

In deze editie aandacht voor een “centrale” onderneming in Almkerk, gerund door de 
gebroeders Zeger en Gerard van der Stelt. De historie gaat terug naar 1967, toen 
vader Gerrit en moeder Sijke in de Graaf van Nieuwenaarstraat
begonnen met een houten winkel.

Zeger vertelt: “Ons vader heeft vroeger 
gewerkt bij A. Rombout in het pand 
waarin nu het Thomashuis is gevestigd. 
Toen die zaak werd overgenomen door 
Van Toor is hij naar Van Tilborg gegaan
in Veen, waar hij de
woninginrichtingsafdeling ging runnen.
Toen die zaak in 1967 stopte, kreeg ons
vader de gelegenheid om de
werkzaamheden over te nemen en te
beginnen in Almkerk.” In 1976 verhuisde
de onderneming naar de huidige locatie
aan de Dirk van Clevestraat. Gerard ging
toen al samenwerken met zijn vader. 
Zeger nam in 1988 de plek van zijn vader 
over. De echtgenotes Corné en Liesbeth 
werken mee in de zaak; zij runnen de 
modeafdeling en doen gezamenlijk de 
inkoop.

Wat zijn de gevolgen (geweest) van 
Corona? Veel of weinig invloed op de 
zaak? Welke maatregelen hebben jullie 
moeten of kunnen treffen?
“De afdeling MODE heeft natuurlijk flink
last van de pandemie. De lockdown met 
winkelsluiting hakt er flink in. We 
proberen wel zo veel mogelijk klanten te
bedienen door ‘pastassen’ aan huis te
brengen. De mensen kunnen  dan op hun
gemak thuis passen en we komen dan zo 
nodig de tas weer ophalen of aanvullen. 
Voor wat betreft de woninginrichting blijft 
het aardig ‘doorlopen’. We gaan vaak

2 2

naar de klanten toe met o.a. stalen en zo 
kunnen we in deze moeilijke tijd toch nog 
iets nieuws bij de klanten installeren.”

Waar ligt jullie aandacht/belangstelling 
voor de voetbal? Naast een advertentie 
in het clubblad hebben jullie ook een 
reclamebord staan. Verder nog meer?
“Ook zijn we lid van de club van honderd 
menen we…ja toch? We zijn natuurlijk 6 
dagen in de week open en op zaterdag is 
vaak iemand van ons in de winkel 
aanwezig, terwijl de ander op locatie gaat 
om bij klanten te gaan inmeten. 
Natuurlijk volgen we de verrichtingen 
van de voetbalclub en we zijn ook trots 
dat we mede met de voetbal zoveel 
mooie sportclubs en andere verenigingen 
in ons actieve dorp hebben.” Gerard 
voegt toe: “Onze zoon Twan is keeper bij 
het 2e elftal. Wanneer het werk het op 
zaterdag toelaat, probeer ik bij een 
thuiswedstrijd toch even snel te gaan 
kijken. Maar bij belangrijke wedstrijden,
zoals twee jaar geleden het
kampioenschap en promotie naar de 
hoofdklasse, dan ga ik zeker kijken. Dit 
was schitterend om mee te maken ( het 
feest daarna in de kantine was ook super 
en goed georganiseerd). Wanneer er een
activiteit (na de wedstrijd) op
zaterdagmiddag is willen wij (Gerard en
Liesbeth) nog weleens naar de kantine 
gaan. Dit is dan altijd leuk en gezellig.”

Eigen sportcarrières liggen meer bij 
ACKC? Wat willen jullie daarover kwijt? 
Zeger: “Zelf ben ik al vanaf mijn 8ste lid 
van ACKC (en nog steeds dus) en ik heb
daar tot mijn 40ste nog actief
meegespeeld.  Momenteel doe ik niet 
meer zoveel aan sport alhoewel ik de 
laatste tijd wat meer ga wandelen, maar 
omdat ons werk behoorlijke fysieke 
belasting vergt, zorgt dat er natuurlijk 
ook voor dat je fit blijft.”



En verder?

“In 2017 (het jaar dat ik 60 werd) ben ik 
na 42 jaar gestopt bij de brandweer. 
Momenteel zit ik nog in een werkgroep 
van de Dorpsraad Almkerk en ben ik 
voorzitter van de Ambtsgroep Missie en 
Diaconaat van de Gereformeerde Kerk.” 
Gerard daarentegen was van jongs af 
aan lid van de V.V. Almkerk. “Ik heb de 
gehele jeugd hier doorlopen. Het ging er 
toen wel iets anders aan toe dan nu. Mijn 
1e trainer was Cees Geerts, maar Cees 
was ook leider, grensrechter en 
chauffeur! Voordat ons elftal in de 
werkbus van Cees kon om naar een 
uitwedstrijd te gaan, moesten wij altijd 
eerst alle verfbussen aan de kant zetten. 
Wij trainden toen maar 1x per week. Wel 
waren wij altijd aan het voetballen op 
straat tot het donker werd. Wanneer de 
bal lek was, gingen wij gewoon door met 
een tennisbal. Wij hadden indertijd een 
goeie lichting en wonnen bijna altijd. Het 
was niet zo van, zullen wij winnen of 
verliezen……..Maar met hoeveel zullen 
wij winnen (tegen Giessen was het 
minimaal 20-0). Zelf stond ik op het 
middenveld en ik had de opdracht bij 
balbezit te passen op Anton van der 
Meijden of Leo Romijn. Wanneer dit 
lukte, dan wist je al dat het doelnet ging 
bollen! In die tijd wonnen wij ook een 
groot regionaal toernooi in Wijk en 
Aalburg. De foto daarvan heeft zelfs het 
plaatjesalbum ‘Reis door de tijd’ van AH 
gehaald (op de foto en op plaatje 
nummer 68 zie je mij staand 3e van links 
en Anton en Leo zittend 5e en 7e van 
links).

Op het laatst in de junioren speelden wij 
zelfs regionaal. In de senioren heb ik nog 
even geroken aan het 1e maar doordat ik 
bij mijn vader in de zaak ging werken, 
was ik op zaterdag niet meer beschikbaar 
en was mijn carrière op voetbalgebied 
voorbij. Ik ben toen gaan tennissen bij 
LTV Almkerk en gaan wielrennen bij WTC 
Biesbosch. Later heb ik met vrienden nog 
eens gekorfbald bij ACKC, maar dat was 
meer voor de gezelligheid na het trainen. 
Momenteel loop ik hard (2x per week) en 
doe ik aan wielrennen op de weg en 
mountainbiken in de bossen.”

Hoe zien jullie de toekomst (ten aanzien 
van de winkel c.q. de woninginrichting)? 
Is er een opvolger binnen de familie? 
Stopt “Van der Stelt” te zijner tijd bij 
gebrek aan opvolging? Of blijft de naam 
zeker, als begrip in Almkerk?
“We hebben helaas geen opvolgers.”
Zeger: “Corné en ik hebben twee 
dochters - Sanne, 26 jaar, vroeger altijd 
fanatiek gezwommen bij Den Doorn en 
Marleen, 23 jaar. Marleen heeft zo’n 8 
jaar gekorfbald bij ACKC.” Gerard: “Onze 
dochter Anne (22) heeft 10 jaar 
gekorfbald  bij ACKC, momenteel heeft 
zij ook het hardloopvirus…..En Twan(21) 
speelt van jongs af aan bij V.V. Almkerk. 
Hij heeft eerst gevoetbald en heeft 3 jaar 
geleden de switch naar het keepen 
gemaakt, toen hij in het 2e elftal kwam. 
Geen van onze vier kinderen zal de zaak 
te zijner tijd overnemen, dus we hopen 
iemand te vinden die dat eventueel wel 
wil en kan. We hopen dus dat de naam 
Van der Stelt Wonen & Mode nog lang 
een begrip zal blijven in Almkerk.”

Bij deze laatste wens wil de redactie van 
Noar Vurre zich graag aansluiten. Veel 
succes verder met de zaak, hopelijk 
kunnen we met zijn allen snel terug naar 
een tijd zonder coronamaatregelen. Bij 
het volgende gezellige feestje in de 
kantine zijn, naast Gerard en Liesbeth, 
dan natuurlijk ook Zeger en Corné van 
harte welkom.

Hendri
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Puzzelpagina

Deze editie weer een woordzoeker en een Sudoku. Onder degenen die de goede 
oplossingen van de woordzoeker én de Sudoku inzenden wordt een prijs van 10
consumptiebonnen verloot.

Stuur een foto van je oplossing van de 
woordzoeker én de Sudoku vóór 1 mei 
2021 naar noarvurre@vvalmkerk.nl, of 
geef deze af (in de kantine) aan een van 
de redactieleden.

De juiste oplossing van de kersteditie 
was: VIJFENZEVENTIG JAAR VOETBAL 
VERENIGING ALMKERK, de Sudoku- 
oplossing:

Hans en Willie Teuling, Bert Keller, Jan 
Bongers en Peter Herwig zonden de 
juiste oplossingen in. Peter werd de
gelukkige winnaar van de

consumptiebonnen, deze worden
uitgereikt zodra de kantine weer open
mag.

SUDOKU: 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.
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Lentewoordzoeker: 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. De letters die overblijven zet je in de hokjes onder de 
puzzel, deze vormen een spreuk over de lente.

In het volgende clubblad staan de oplossingen en de prijswinnaars.
Veel plezier bij het oplossen van de beide puzzels.
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Spelregelvragen

1. Bij een inworp blijft de inwerper zodanig lang met de bal in zijn handen staan, dat 
de scheidsrechter besluit om te fluiten en hem een gele kaart te tonen wegens 
tijdrekken. Hoe moet het spel hierna worden hervat?
a. Met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de zijlijn.
b. Met een directe vrije schop voor de tegenpartij op de zijlijn.
c. Met een inworp voor dezelfde partij.
d. Met een inworp voor de tegenpartij.

2. Een paar meter voor het doel kopt een verdediger de bal veel te laag weg op het 
moment dat een aanvaller de bal in het lege doel wil schieten. Wat moet de 
scheidsrechter beslissen als de bal daardoor over de doellijn naast het doel gaat?
a. Hij kent een hoekschop toe.
b. Hij toont de verdediger een gele kaart en laat het spel hervatten met een indirecte
vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de verdediger zich schuldig maakte 
aan gevaarlijk spel.
c. Hij toont de verdediger een rode kaart en laat het spel hervatten met een strafschop
wegens het voorkomen van een duidelijke scoringskans.
d. Hij toont de verdediger een rode kaart wegens het voorkomen van een duidelijke
scoringskans en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor de 
tegenpartij.

3. Na een beslissingswedstrijd moeten er strafschoppen worden genomen. De 
thuisspelende partij beëindigt de wedstrijd door blessures en een veldverwijdering met 
9 spelers. Hoeveel spelers in totaal moeten zich nu tijdens het nemen van een 
strafschop ten minste in de middencirkel bevinden?
a. 15 spelers.
b. 17 spelers.
c. 18 spelers.
d. 19 spelers.

4. Een aanvaller passeert twee verdedigers en schiet hard op het doel. De bal komt op 
de paal en gaat vervolgens via de scheidsrechter - die in het strafschopgebied staat - 
het doel in. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
a. Aftrap na geldig doelpunt.
b. Scheidsrechtersbal voor de doelverdediger, andere spelers moeten op tenminste 4
meter afstand staan.
c. Scheidsrechtersbal voor de aanvaller die op doel schoot, andere spelers moeten op
tenminste 4 meter afstand staan.
d. Scheidsrechtersbal waarbij van beide partijen één speler aanwezig is.

5. Welk team mag na rust de aftrap nemen?
a. Het team dat de toss heeft gewonnen.
b. Het team dat de toss heeft verloren.
c. Het team dat na de toss heeft bepaald welk doel werd verdedigd.
d. Het team dat achter staat.

De antwoorden (a, b, c, d) en de bijbehorende nummers van de vragen kunt u 
doorgeven aan de redactie via noarvurre@vvalmkerk.nl.
Ook onder de goede inzendingen van de spelregelvragen wordt een prijs van 10 
consumptiebonnen verloot. De antwoorden en de winnaars volgen in het volgende 
nummer.
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Notulen Algemene ledenvergadering V.V. Almkerk,
12 maart 2021 (online)

1. Opening:
Hans Keller, voorzitter heet iedereen van
harte welkom op de Algemene
Ledenvergadering (verder ALV genoemd), 
die eerder gepland stond voor november
2020, maar vanwege de
coronamaatregelen 4 maanden is
uitgesteld. Voor het eerst in de historie 
wordt de ALV een digitale vergadering. 
Naast de 7 bestuursleden, nemen 15 leden 
deel aan de vergadering. De ALV van 2021 
staat gepland voor november.

2. Vaststellen notulen ALV 2019:
Er zijn geen opmerkingen en de notulen 
worden vastgesteld.

3. Terugblik op periode sinds laatste
ALV door de voorzitter:

2020 is een bijzonder jaar geweest. Helaas 
hebben we de competitie niet af kunnen 
maken en hebben we de laatste wedstrijden 
op 7 maart 2020 gespeeld. De kantine ging 
op slot en er waren geen trainingen meer. 
Ook de feestweek ter ere van het 75 jarig 
bestaan kon niet doorgaan en is 
opgeschoven met een jaar. In mei mocht de 
jeugd weer gaan trainen en begin juni ook 
de senioren. In juli mocht de kantine weer 
beperkt open en werd op 19 september de 
1e competitiewedstrijd van seizoen 2020- 
2021 gespeeld. Helaas ging op 12 oktober 
weer alles op slot, geen kantine, geen 
wedstrijden en beperkt trainen in kleine 
groepjes.
We waarderen de coöperatieve opstelling
van onze medewerkers in deze moeilijke 
tijden en willen alle vrijwilligers die ons 
blijven steunen een dikke pluim geven. 
Ook herdenken we onze leden Piet Vink en 
Ad Maat en Willemien van Drunen, de 
vrouw van Gerrit van Drunen, die ons 
ontvallen zijn.

4. Ingekomen stukken:
Er is een mail binnengekomen met de vraag 
waarom de commissies niet worden 
benoemd in de agenda. Deze zijn niet 
expliciet genoemd, maar worden door de 
diverse bestuursleden besproken.

5. Financiën:
2020 was op financieel gebied ook een 
bijzonder jaar. In het seizoen 2019/2020 is 
er € 10.000 verlies geleden. We zijn € 
40.000 lager uitgekomen dan begroot, 
mede door de sluiting van de kantine. Wel 
hebben we € 30.000 kunnen besparen,  wat 
een uiteindelijk verlies van € 10.000 geeft. 
Ook voor 2021 zijn alle mogelijke 
besparingen doorgevoerd en ook alle 
mogelijke subsidies zijn aangevraagd.
De kascommissie bestaande uit Erno
Kwetters en Cees Ambachtsheer verlenen 
decharge aan de penningmeester. Wel is er 
is een aandachtspunt: het kleding fonds 
graag volgende keer meenemen in het 
jaarverslag.
De leden wordt gevraagd of ze het er mee
eens zijn dat Erno Kwetters en Cees 
Ambachtsheer volgend jaar weer de 
kascommissie vormen. Dit is akkoord 
bevonden.

6. Algemene zaken:
We willen de komende tijd iedereen een 
formulier toesturen, waarop de bij ons 
bekende gegevens zoals adres, email of 
telefoonnummer staan . Mochten deze 
gegevens niet kloppen dan kan men de 
wijziging doorgeven.
Helma van Eijl heeft aangegeven per 1 juli
2021 te willen stoppen met het 
kantinebeheer. Mocht je interesse hebben 
of iemand kennen die mogelijk interesse 
heeft, dan horen wij dat graag. Er zal op de 
website een oproep worden gedaan.

7. Voetbalzaken Jeugd:
Sinds 2015 werken  we samen met V.V. 
Altena. Eerst met de meisjesteams, later 
ook met de jongens 12-17 jaar. Volgend 
seizoen gaan we met de volledige 
jeugdteams samenwerken, dus ook de 
JO19. De doorstromers vanuit de JO19 
blijven binnen de eigen vereniging. Huib 
Apituley hebben we bereid gevonden het 
samenwerkingsteam JO19 te gaan trainen.
Ook hebben we een Hoofd
Jeugdopleidingen aangetrokken in de 
persoon van Gerard van Helden.

2 7



Vorig jaar zijn we gestart met de Voetbal 
Academie, mogelijk gemaakt door de 
jeugdvrienden van Almkerk . De eerste 
editie was een groot succes, 100 kinderen 
hadden zich aangemeld. In het najaar was 
er  de 2e editie met een 50-tal kinderen uit 
de regio. In mei/juni 2021 hopen we weer 
een Voetbal Academie op te starten.

Voetbalzaken Senioren:
Theo vd Stelt heeft na vele jaren zijn functie 
binnen de TC neergelegd.. Ook Mark v/d 
Meijden heeft zijn functie binnen de TC 
neergelegd We danken Theo en Mark voor 
hun inzet. Dave v/d Westen en Hans Keller 
zijn toegetreden.
De trainers en staf van het  1e en 2e elftal
hebben aangegeven ook komend seizoen 
zich weer aan de club te verbinden. De 
selectie voor het 1e elftal is bijna rond.
De trainingsschema’s zijn door de
coronamogelijkheden vele malen
aangepast. We hopen dat er in april verdere 
versoepelingen komen en we weer allemaal 
kunnen gaan trainen. In mei hopen we wat 
oefenwedstrijden te kunnen spelen. Door 
de KNVB zullen er regiowedstrijden 
georganiseerd worden.
Ook vanuit de regio worden er wedstrijden
ingepland voor de selectie heren 1e en 2e 

elftal,  dames en JO19.

8. Gebouwen en Terreinen:
Er is een hoop werk verzet.
We danken Rino Geerts voor het 
schilderwerk. Ook worden er de komende 
tijd  een aantal ramen en kozijnen 
vervangen.
Bert Keller vraagt of er ook een nieuw raam
boven de deur van het ballenhok komt. Het 
antwoordt: hier komt dubbele beglazing in 
met een rooster, zodat er geventileerd kan 
worden.
Er is ledverlichting rondom het gebouw
geplaatst, verder  is een nieuwe 
afzuiginstallatie in de kantine geplaatst en 
er is een tent van 160 m2  aangeschaft om 
straks het terras te kunnen overdekken. Er 
is glasvezel aangelegd. Daarnaast hebben 
we zonnepanelen geïnstalleerd.  De 
opbrengst is 25% meer dan verwacht, o.a. 
door de mooie zomer van 2020. Totaal is er 
24.000 KWu aan het net terug geleverd.
Er zijn 2 dug-outs geplaatst op het B veld.
Deze zijn door Jan Snijders helemaal zelf

gemaakt. Het kunstgrasveld is tot maart 
2022 weer goedgekeurd. De voetbalkooi 
moet nog officieel geopend worden, maar 
vanwege Corona uitgesteld. De wilgen zijn 
geknot en Rinus van As, Hans Bouwman, 
Jan Snijders en onze Chris Hoogervorst zijn 
er druk mee geweest en hebben ook het 
hout gezaagd.
De singel is door de gemeente gedeeltelijk
gekapt. Er waren veel zieke bomen, 
hiervoor in de plaats worden weer nieuwe 
bomen aangeplant. Er is na de diefstal van 
de oude pomp een nieuwe elektrische 
aangeschaft. Deze werkt vele malen beter 
en is een stuk zuiniger.
Gerrit van Drunen vraagt of er contact is
met de Gemeente over vervanging van het 
kunstgrasveld als deze vervangen moet 
worden. We hebben bij de gemeente 
aangegeven dat  hier een reservering voor 
gemaakt zou moeten worden.

9. Goedkeuren nieuwe statuten:
De statuten liggen al 2 jaar klaar. We 
hebben de statuten aangepast aan de tijd 
en ook het taalgebruik is aangepast. De 
KNVB heeft de statuten goedgekeurd. Om 
de staturen goed te keuren moet 2/3 van 
de leden voor stemmen. Tijdens de ALV zijn 
er onvoldoende leden aanwezig. Daarom 
wordt op 9 april nogmaals de mogelijkheid 
geboden om te stemmen. Dan geldt dat 
indien 2/3 van de aanwezigen voor stemt, 
de nieuwe statuten definitief zijn. Gerrit van 
Drunen vraagt waarom de benaming AVV in 
de nieuwe statuten gewijzigd is in VVA:  De 
verenging is genaamd V.V. Almkerk of wel 
VVA. De KNVB heeft de statuten inmiddels 
goedgekeurd en de leden zijn akkoord, na 
een ingelaste stemming, met deze 
wijziging.

10. Uitloting obligaties lening
nieuwe kleedkamers:

De kascontrolecommissie bestaande uit 
Erno Kwetters en Cees Ambachtsheer 
hebben de uitloting gedaan. Een filmpje 
wordt tijdens de vergadering getoond. De 
nummers voor de obligaties van € 50,-- 
zijn: 6, 17, 22, 37. De nummers voor de 
obligaties van € 250,-- zijn 24, 26, 36 en 
42. De eigenaren worden op de hoogte 
gesteld.
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11. Decharge en installatie
bestuursleden:

Het bestuur heeft het mandaat gekregen 
om tussentijds bestuursleden te benoemen. 
Tussentijds afgetreden zijn Anton v/d 
Meijden en  Arjan Dol die samen de positie 
binnen Voetbalzaken vervulden. Beiden zijn 
jaren actief geweest voor de vereniging. 
Ook Ron van ’t Hof is als voorzitter 
afgetreden. We danken hen hartelijk voor 
hun inzet en we hopen Arjan, Anton en Ron 
nog vele malen op de club te zien.
Nieuw aangetreden is Hannie Vink. Zij is
binnen het bestuur verantwoordelijk voor 
de dames elftallen. Hans Keller is 
aangetreden als voorzitter.
Arjan Kant en Arie Verwoerdt zijn
reglementair aftredend. Er zijn geen 
tegenkandidaten aangemeld. Er zijn geen 
bezwaren dat Arie en Arjan voor de 
komende 3 jaar aanblijven als bestuurslid. 
Door de leden wordt decharge verleend aan 
het bestuur voor het gevoerde beleid.

12. Mededelingen van de voorzitter:
Het voetbalbeleid wordt kort toegelicht.
We vinden het belangrijk om als vereniging 
herkenbaar te zijn en uit te dragen dat we 
spelers vanuit de club graag laten 
doorstromen. Natuurlijk zullen er ook 
spelers van buitenaf aangetrokken worden, 
maar hier moet een goede balans in zijn. 
De ambities richting het 1e elftal zijn 
duidelijk , maar ook de ambities voor de 
lagere elftallen zouden duidelijk moeten zijn 
in het beleidsplan.  Voor de jeugd worden 
de ambities opnieuw vastgelegd.
Gerrit van Drunen stelt de vraag of het
wellicht verstandig is om de doelstellingen 
vast te leggen in het beleid. Antwoordt: zijn 
wij mee bezig en is gedeeltelijk ook klaar. 
Corné v/d Geld vraagt of het beleid 
inzichtelijk is. Het jeugdbeleidsplan staat op 
de website. Het beleid voor de 
seniorenteams staat niet online, maar kan 
opgevraagd worden bij het secretariaat. 
We willen zodra het mogelijk is een aantal 
“ronde tafel” gesprekken met onze leden 
gaan inplannen om te peilen wat er leeft 
onder de leden.
We zijn benaderd door de Dorpsraad met de
vraag wat de status is over een eventuele

fusie met VV Altena en een nieuwe 
sportlocatie. In de dorpsvisie staan de 
mogelijke locaties voor woningbouw. Een 
daarvan is de huidige locatie van V.V. 
Almkerk. Ook hebben we hier met
wethouder Shah Sheikkariem over
gesproken. Er is afgesproken dat er door de 
Gemeente een locatie onderzoek gedaan 
wordt. Mocht er een fusie komen, dan moet 
2/3 van de leden akkoord zijn met de fusie. 
Het is dus zaak om de achterban goed te 
informeren.
Vrijwilligersbeleid. Door corona is dat nu
wat lastig. We willen in de toekomst kijken 
waar we onze vrijwilligers kunnen inzetten, 
naast de kantinedienst.
Jubileum: op 4 oktober 2020 bestond V.V.
Almkerk 75 jaar. Helaas konden we dit 
vanwege Corona niet vieren. Het is nog 
onzeker wat we in 2021 kunnen doen.

13. Rondvraag:
Henk Mijdam: Wat is de status van de 
commissies? Zijn deze zelfsturend? 
Antwoordt: Alle commissies lopen goed. De 
commissie PR & Communicatie moet verder 
opgezet worden, verder lopen alle 
commissies zelfstandig.
René van Haaften: het resultaat van
seizoen 2019/2020 is in de min geëindigd. 
Wat verwachten we van het komend 
seizoen. Antwoord: we hopen voor dit 
seizoen niet in de min te gaan door een 
aantal maatregelen die we hebben 
genomen.
Tot slot dankt Hans Keller nogmaals alle
vrijwilligers voor hun inzet op allerlei 
gebied. Ook willen we onze sponsoren 
hartelijk bedanken. Ook de vrienden van 
Almkerk en de Jeugdvrienden danken wij 
hartelijk.
Ook danken wij de leden voor hun
aanwezigheid tijdens deze ALV.

14. Sluiting:
De vergadering wordt om 22.10 uur 
gesloten.

Bestuur V.V. Almkerk
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Clubinfo
V.V. Almkerk
Opgericht 4 oktober 1945
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 wedstrijdsecretaris.jeugd@vvalmkerk.nl

Schaaf
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
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Clubinfo
Jeugdopleiding
Hoofd jeugdopleiding Gerard van Helden m.i.v. seizoen 2021-2022
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, 
06-53122291

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
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