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VAN DE REDACTIE 

 

Beste lezers, 

Hierbij de kersteditie van Noar Vurre, de laatste editie van 2021. Naast een prachtig verhaal van voorzitter 

Hans Keller, hebben we als redactie geprobeerd andere lezenswaardige, informatieve clubartikelen te plaatsen. 

Terwijl jullie deze editie verslinden, zijn wij als redactie al weer druk met de eerste editie van 2022. In 2022 

zullen er weer 4 edities verschijnen, waarvan één zeer speciale………….. We begrijpen dat jullie nieuwsgierigheid 

geprikkeld is, maar meer onthullingen gaan er voor de jaarwisseling niet komen.  

Veel leesplezier! 
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VAN DE VOORZITTER 

 

Beste leden, 

 

Een aantal weken hebben we mogen genieten van een normaal leven. 

Maar helaas is Covid-19 nog lang niet verslagen en zijn er inmiddels 

weer vele nieuwe maatregelen ingesteld. Deze maatregelen treffen 

ook de sport en dus het voetbal. Dit terwijl sport enorm belangrijk is 

voor de fysieke en mentale gesteldheid van kinderen, jongeren en ook 

volwassenen. Persoonlijk vind ik het dan ook ongelofelijk dat in een 

gezondheidscrisis sporten niet wordt gestimuleerd, maar wederom 

enorm wordt bemoeilijkt of praktisch onmogelijk gemaakt. 

Dit onderwerp is de laatste twee jaar al voldoende aan bod geweest. Ik laat het dus verder 

nu maar rusten en wil het op deze plek dit keer ergens anders over hebben. Een verhaal 

over hoe voetbal en kerst verbroederen, juist in moeilijke tijden: 

Het is Kerstavond in 1914. In Noord-Frankrijk 

en Vlaanderen maken soldaten in de loopgraven 

zich op voor een zoveelste oorlogsnacht. 

Ook de Britten van de Queen's Westminster 

Rifles-eenheid, in een knollenveld bij La 

Chapelle-d'Armentières. Maar dan zien zij een 

lichtje. En nog een. En nog een. Niet lang daarna 

stijgen aan de overkant "rare" deuntjes op, 

schrijft soldaat Percy Jones in zijn dagboek. 

Het maakt de Britten achterdochtig. Ze denken 

dat de Duitse vijand een aanval voorbereidt. 

"Dus brachten we onze geweren en munitie in 

gereedheid", schrijft Jones. "We stonden op het 

punt om te vuren, toen we een Duitser iets 

hoorden roepen. "Englishmen. Englishmen. 

Don't shoot. You don't shoot, we don't shoot." 

De vijand wilde niet vechten, maar Kerst vieren. 

"Allemaal leuk en aardig, maar we hadden al zo 

veel verhalen gehoord over Duits bedrog, dat we 

op onze hoede bleven." 

De bedoelingen van de Duitsers waren oprecht, 

die deuntjes waren kerstliedjes. Ze klonken ook 

niet alleen bij La Chapelle-d'Armentières, maar 

langs het hele westfront. Die Kerst, terwijl de 

Eerste Wereldoorlog (1914-1918) in volle gang 

was, zou het op heel veel plaatsen langs de 

loopgraven vrede zijn, een onofficiële "wilde 

vrede". 

Toen de oorlog in 1914 uitbarstte, dacht 

iedereen dat deze snel voorbij zou zijn. Maar in 

het westen van Vlaanderen en in Noord-

Frankrijk stokte de strijd en ontstond een 

loopgravenoorlog. Toen Kerstmis naderde, 

waren er op de Europese slagvelden al bijna een 

miljoen slachtoffers gevallen. 

Maar tijdens Kerstmis zwegen de kanonnen dus. 

Hoe de wapenstilstand tot stand kwam, wie het 

initiatief nam en hoe dat werd ontvangen, 

verschilde van plaats tot plaats. Maar in de 

meeste gevallen waren het de Duitsers die de 

voorzet gaven. En de geallieerden deden bijna 

allemaal mee. Overal in niemandsland werden 

die Kerstavond handen geschud.  

 

 

 De ochtend erop kwam de realiteit pijnlijk aan 

het licht. Overal lagen lijken, die niet konden  

worden geborgen toen er nog gevochten werd. 

Nu wel, dus pakten de soldaten bij het 

ochtendgloren gezamenlijk de spades op en 

gaven ze de gevallenen een laatste rustplaats in 

niemandsland. 

Toen dat achter de rug was, gingen de partijen 

verder waar ze gebleven waren. Met Kerst 

vieren welteverstaan.  Waar instrumenten 

aanwezig waren, werden concerten gegeven. In 

dagboeken van soldaten wordt melding gemaakt 

van een bijzonder gebeuren: her en der werden 

partijtjes voetbal gespeeld tussen Duitsers en 

geallieerden, voornamelijk Belgen en Britten.  

Kurt Zehmisch, een Duitse officier, schreef in 

zijn dagboek: "Uiteindelijk kwamen de Engelsen 

met een voetbal tevoorschijn uit de loopgraven, 

en al snel ontspon zich een levendige wedstrijd. 

Hoe ongelooflijk prachtig, en vreemd tegelijk." 

Ook andere soldaten getuigden over 

vriendschappelijke spelletjes en historici 

bevestigen die bronnen. 

"Er stond een massa soldaten tussen de 

loopgraven. Iemand haalde een rubberen bal 

tevoorschijn en als vanzelf kwam daar een 

wedstrijdje van", schreef de Britse luitenant 

Charles Brockbank in zijn dagboek. Dat dagboek 

staat tentoongesteld in de expo 'The Greater 

Game' in het voetbalmuseum in Manchester. 

De officiële geschiedschrijving van een ander 

Duits regiment beschrijft een duel waarbij 

hoofddeksels van beide partijen als doelpalen 

werden gebruikt. "De bevroren grond was geen 

probleem. Toen organiseerde elke partij een 

team, met de bal in het midden."  

 

De merkwaardige situaties aan deze fronten, 

bekend als de ‘Kerstbestanden’ duurden van een 

paar uur tot enkele dagen. Men waarschuwde 

elkaar als er een aanval zou komen. Als er in de 

loopgraven bezoek kwam van de legerleiding 

werd de tegenstander hiervan verwittigd.  
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Een potje voetbal tussen de loopgraven 
 

De kerstbestanden eindigden even rommelig 

als ze begonnen waren, verschillend van plaats 

tot plaats. Op de ene plaats werd alweer 

gevochten toen Kerst nog niet eens voorbij 

was. Elders waren soldaten minder happig op 

een herstart van de uitzichtloze 

loopgravenoorlog, tegen een vijand die een 

gezicht had gekregen.” 

Het verhaal van de Kerstbestanden in 1914 

wordt uitgebreid beschreven in het boek ‘You 

not shoot, we not shoot’ van Marijn Sillis. 

Voetballiefhebbers koesteren die dag en zien er 

een historisch bewijs in dat niets beter 

verschillen tussen volkeren kan overbruggen 

dan voetbal. Ruim 100 jaar later is de 

‘loopgravenwedstrijd’ nog steeds een symbool 

van menselijkheid in een onmenselijke oorlog.  

Dit is een verhaal dat we moeten blijven 

vertellen. 

In deze tijd lopen de emoties snel op en kunnen 

mensen makkelijk tegenover elkaar komen te 

staan. 

Het is altijd makkelijk om van een afstand te 

schieten. Het is altijd makkelijk om het 

slechtste aan te nemen in elkaar. Maar er is een 

alternatief: haat kan worden omgezet in 

vriendschap, vijanden kunnen elkaar de hand 

schudden. 

 Dat mogen we geloven, niet omdat we naïef 

mogen zijn, maar omdat het echt is gebeurd. 

Laten we dus juist in deze turbulente tijden niet 

vergeten om lief en begripvol te zijn voor 

elkaar. Iedereen speelt immers liever een potje 

voetbal, dan dat hij in de loopgraven ligt. 

 

Ik wens iedereen hele fijne en gezellige 

feestdagen en hoop jullie allemaal in het 

nieuwe jaar weer in goede gezondheid te 

mogen begroeten op ons sportcomplex. 

 

Met sportieve groet, 

 Hans Keller 
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BESTUUR EN COMMISSIES 

 

Secretariaat 

Nieuwe leden: Thomas Neeleman, Leon 

Bouman, Jolanda Vink, Pieter Straver, 

Mohammed Kamara, Mike Pellekaan, Gwen van 

Putten. 

 

 Opzeggingen: Miranda Teuling, Savannah Maat, 

Lane Geluk, Jordy Sterk, Lovelyn Vos, Klaas de 

Winter. 

 

Wedstrijdsecretariaat en corona 

Coronabeperkingen 

Waarom elke keer vermeldingen over corona? 

Wel, deze pandemie heeft veel invloed op ons 

voetbalgebeuren. Zoals ook in het 

oktobernummer al aangegeven dachten we 

deze winter wel van de meeste corona perikelen 

af te zijn. Circa 88% van de bevolking boven de 

18 jaar heeft intussen 2 vaccinaties, dus de 

verwachting was dat er zeker niet veel 

besmettingen zouden bijkomen. Velen hoopten 

op een normale winter, maar niets is minder 

waar. Het aantal besmettingen neemt met een 

sneltreinvaart toe. Het is nu vooral de jonge 

jeugd die de besmettingen op de basisscholen 

verspreiden. Diverse scholen zijn al geheel of 

gedeeltelijk gesloten geweest. Gelukkig worden 

de kinderen er niet erg ziek van, meestal alleen 

verkoudheidsverschijnselen. Maar ze dragen het 

wel over. Ook de sport heeft weer ernstig te 

lijden onder de toegenomen corona gevallen. 

Extra persconferenties van Mark Rutte en Hugo 

de Jonge volgden. Op 6 november werden in de 

meeste publieke ruimten de mondkapjes weer 

verplicht. Bij bezoek aan restaurants en ook bij 

onze kantine werd een coronacheck verplicht. 

Iedereen van 18 jaar en ouder die de kantine of 

terras betreden moeten zich laten checken met 

de QR code via de corona check app op de 

telefoon of een uitdraai op papier. Naar het 

voetballen kijken mag zonder QR check. Je hebt 

een geldige QR check als je 2 vaccinaties hebt, 

bent genezen van corona, of maximaal 24 uur 

geleden een coronatest hebt gehad. Dus we zijn 

genoodzaakt om iedereen te checken die de 

kantine in wil. Ter herkenning dat men gecheckt 

is krijgt men een polsbandje om. Ook is er weer 

een dringend advies om de anderhalve meter te 

handhaven.  

 

Op 12 november werden nieuwe strengere 

regels aangekondigd. De besmettingscijfers 

vliegen omhoog en extra maatregelen volgen. 

Ook nu wordt de voetbal weer getroffen. 

Er mag geen publiek meer langs de lijn om naar 

het voetballen te kijken. 

Het terras en de kantine mogen open blijven 

maar slechts tot 20.00 uur. Een hele kromme 

niet te begrijpen maatregel. Je mag niet 

meer langs de lijn in de frisse lucht voetballen 

kijken, maar wel vanuit de kantine. 

  

Er mag gelukkig nog wel getraind worden, maar 

ook daar komt een eind aan. De gehoopte 

vermindering van coronagevallen blijft uit, de 

cijfers stijgen zelfs verder en er volgt andermaal 

een extra persconferentie op 26 november, met 

wederom zwaardere maatregelen. Deze gaan 

zondag 27 november in. Een gedeeltelijke 

lockdown. Bijna alles moet dicht tussen 17.00 

uur ‘s-avonds en 05.00 uur ‘s-morgens. Dat 

betekent dus dat er na 17.00 uur niet meer 

getraind mag worden. Verder wordt de tijd om 

te winkelen en naar de sportschool te gaan ook 

beperkt tot 17.00 uur, dus gaan er veel meer 

mensen overdag nu het ’s-avonds niet meer 

kan. Dus meer mensen aanwezig in winkels en 

sportscholen in kortere tijd en dus meer 

besmettingskansen.  

 

Weer een kromme niet te begrijpen 

maatregel. Sporten houdt mensen fit en fitte 

mensen hebben meer weerstand en worden dus 

minder snel ziek. Bij de KNVB begrijpen ze ook 

wel dat het voor de prestatieve teams niet 

mogelijk is competitiewedstrijden te spelen 

zonder de juiste voorbereiding. 

 

De B-categorie kan het programma tot de 

winterstop vervolgen. Teams die niet willen 

voetballen omdat ze niet kunnen trainen kunnen 

dat aangegeven en daar wordt dan door de 

KNVB gehoor aan gegeven. Het 

voetbalprogramma van de A-categorie, 

waaronder ons 1e en 2e behoren, wordt 

opgeschort. 
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Indien gewenst kunnen nog wel 

inhaalwedstrijden worden afgesproken. Waar 

mogelijk kan voor 17.00 uur getraind worden. 

Teams die dat willen graag coördineren met 

Arie Verwoerdt. Ook op zaterdag kan, als er als 

een team geen programma heeft, getraind 

worden. Ook dit graag even van tevoren 

aangeven i.v.m. veld- en kleedkamerindeling. 

Als men vrij is mag op zaterdag ook 

vriendschappelijk gevoetbald worden. Ook dit 

graag in overleg. Voorlopig gelden deze 

maatregelen tot 19 december, maar niemand 

gelooft dat er dan al weer versoepelingen 

komen. Na 18 december gaat voor iedereen de 

winterstop in. Op het moment van dit schrijven 

is een voorzichtige daling ingezet. Hopelijk 

heeft dit nog positieve gevolgen voor de 

beperkingen. 

 

Enquête 

De enquête wordt medio januari verder 

verstuurd naar de (ouders van de) jeugdteams, 

rustende leden, sponsoren en BCA-leden. Veel 

spelende leden die de enquête al in juli hebben 

gehad, hebben nog niet gereageerd. Wie nog 

niet gereageerd heeft krijgt een reminder. Het 

is belangrijk dat zoveel mogelijk ingevulde 

enquêteformulieren worden geretourneerd. Al 

is het alleen maar om van iedereen de juiste 

gegevens te hebben. 

 

Verloop competitie 

Onderstaand de huidige stand van de teams tot 

en met zaterdag 4 december. Getoond zijn 

alleen de teams die in Almkerk spelen. Van de 

jongste pupillen zijn geen gegevens. 

Zo te zien staan de meeste teams er helemaal 

niet slecht voor.  

Alleen het eerste heeft, na een goede 

voorbereiding, in de competitie helaas nog 

maar 3 punten kunnen halen. 

 Juist tegen de bovenste ploegen is veel strijd 

geleverd.Thuis tegen de koploper Huizen werd 

2x gescoord. Voordien had Huizen nog steeds 

de nul gehouden. Ook heeft het eerste 

Zuidvogels van de 1e periodetitel af kunnen 

houden, door daar 1-1 tegen te spelen. Er zit 

dus zeker wel voetbal in en als we weer 

compleet zijn, dan is er zeker de mogelijkheid 

om van die onderste plaats af te komen. Laten 

we in elk geval met zijn allen achter ons eerste 

blijven staan, die kunnen de steun van de 

supporters goed gebruiken. Hopelijk mogen er 

na de winterstop weer toeschouwers langs de 

lijn staan om onze jongens aan te moedigen. 

 

Oefenwedstrijden winterstop. 

Geen druk oefenprogramma. Eerste Kerstdag 

en Nieuwjaarsdag vallen beiden op zaterdag 

dus die zaterdagen zijn er geen 

voetbalactiviteiten. 

Voorlopig zijn de volgende oefenwedstrijden 

gepland : 

 
 

Op 22 januari wordt de competitie van de A-

categorie hervat. Mogelijk verandert dit nog 

daar voor de A-categorie de winterstop 

vervroegd is ingegaan vanwege de corona. 

Houd het programma van onze website in de 

gaten. Mocht er nog behoefte zijn om 

oefenwedstrijden te spelen neem dan voor de 

pupillen en jeugd contact op met Frederike van 

der Schaaf  en voor de senioren met Arie 

Verwoerdt. 

 

Rest mij om U allen fijne feestdagen en een 

voorspoedig en gezond 2022 toe te wensen. 

 

Arie Verwoerdt 
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Gebouwen en terreinen 

Door de gemeente Altena is opdracht gegeven 

aan adviesgroep Synarchis om een locatie 

onderzoek te doen, voor een mogelijk nieuw te 

ontwikkelen sportpark voor meerdere 

verenigingen uit Almkerk en Nieuwendijk. Wij 

hebben als sportverenigingen hierover van 

gedachten gewisseld hoe zo’n sportpark er dan 

uit zou moeten zien. Deelnemers waren: 

Synarchis, VV Altena, ACKC, tennisverenigingen 

Almkerk en Nieuwendijk, Oranjevereniging, de 

Soos & VV Almkerk. 

 

De tent over het terras laten wij nog even staan, 

in verband met misschien nieuwe Corona 

maatregelen waarbij wij de tent dan weer goed 

kunnen gebruiken. Mocht het gaan sneeuwen 

zullen wij het tentdoek opruimen.  

 Sinds enkele maanden wordt de schoonmaak 

van de gebouwen en kantine verzorgd door 

Proper & Co uit Almkerk, hetgeen een enorme 

verbetering is wat de schoonmaak betreft. 

 

Er is inmiddels een dug-out op het mini veld 

geplaatst, zodat ook onze jongeren een mooie 

plaats hebben naast het veld. Een tweede dug-

out is inmiddels in productie. Alweer een plus 

voor onze vereniging. 

 

Er zijn twee lichtmasten bij de voetbalkooi 

geplaatst en de verlichting zal binnenkort, als 

het weer het toelaat, worden aangesloten. Weer 

een mooie verbetering op ons park. 
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STALENHOEF STAAT AL JARENLANG ZIJN MANNETJE 

 

De 29-jarige Jelle Stalenhoef is bezig aan zijn vijfde seizoen als aanvoerder van het eerste 

team van de V.V. Almkerk. Tien jaar geleden maakte hij onder Pieter Tuns zijn debuut in 

het vlaggenschip van de vereniging in een uitwedstrijd bij Alblasserdam. In het veld is hij 

de grote aanjager en met zijn inzet en strijdlust een voorbeeld voor het team en de hele 

vereniging. “Mooi dat je dat zegt”, aldus de geboren Dussenaar, “maar ik probeer 

inderdaad te sturen waar dat kan en ook buiten het veld ben ik het aanspreekpunt, 

waarbij ik een zo optimaal mogelijke sfeer wil zien te creëren binnen het elftal.” 

 

De overstap van Dussense Boys naar Almkerk 

maakte Stalenhoef al toen hij 12 was. De echte 

opleiding werd dus bij Almkerk gevolgd. Privé 

gaat het daarnaast prima met de lasser bij Den 

Doorn Installatietechniek. “Het was een drukke 

zomer met de verhuizing en de verbouwing van 

onze woning aan de Vlinderslag in Almkerk, 

maar gelukkig was deze net achter de rug toen 

Marlies en ik op 10 juli de trotse ouders werden 

van onze zoon Sep.”  

 

Wat is er, los van het schamele puntentotaal, 

anders aan de start van de kompetitie dan vorig 

seizoen?  

“Het was aan het begin erg wennen, omdat we 

al zo lang geen wedstrijd hadden gespeeld. 

Buiten dat hebben we wel een goede 

voorbereiding gedraaid. Helaas kregen we te 

maken met veel blessures, waardoor we elke 

week met andere jongens stonden. Ondanks de 

teleurstellende resultaten blijven we positief 

naar elkaar toe en valt de sfeer nog niet tegen.” 

 

Hoe doen de nieuwe jongens het (zowel die van 

buiten als van binnen de club)?  

“De jongens van binnen de club zijn jonge 

talentvolle spelers die zeker hun minuten gaan 

pakken bij het 1e. Helaas zijn de meeste jongens 

van buitenaf veel geblesseerd geweest 

waardoor we ze weinig hebben zien voetballen.” 

 

Hoe gaan jullie het na de winterstop aanpakken? 

Ik neem aan dat jullie alles gaan doen om 

degradatie nog af te wenden.  

“Ik hoop dat we na de winterstop met een zo 

goed als complete groep kunnen voetballen en 

dan weet ik zeker dat de punten nog gaan 

komen.” 

 

 
 

Is er nog een trainingskamp? Wat gaan jullie 

doen met de gewonnen cheque bij de 

Altenacup? 

 “Als de corona het toelaat gaan we op 

trainingskamp naar Duisburg. Dit kunnen we 

mede door de winst van de Altenacup 

organiseren.” 

 

En tenslotte? 

 “Op dit moment hoop ik dat de competitie wordt 

uitgespeeld en dat er niet nog een seizoen 

verloren zal gaan.”  

Laten we ons als redactie daarbij aansluiten en 

Jelle en zijn team veel succes en gezondheid 

wensen in het nieuwe jaar. 

 

Hendri 
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INTERVIEW MET ADRIAAN VAN DEN OVEN 

 

In het kader van het “75”-jarig bestaan van onze vereniging publiceren wij in Noar Vurre 

interviews met clubiconen van weleer. 

Voor het interview met deze crack moesten we afreizen naar de Hangse Buitendijk, waar 

deze krasse 82-jarige al sinds 1964 woont. En kras moet je wel zijn als je in een dijkhuis 

woont met niveauverschillen en een grote moestuin. 

 

Adriaan is als voetballer begonnen in de jeugd 

van Dussen. Z’n ouders waren geen 

voetballiefhebbers en toen Adriaan overging 

naar de senioren, die op zondag speelden, viel 

dat al helemaal niet in goede aarde. Daarom 

stapte Adriaan op 1 december 1956 over naar 

Almkerk. Op het moment van het interview was 

Adriaan dus 65 jaar en 2 dagen lid van de V.V. 

Almkerk! 

 
Korte tijd speelde Adriaan in het tweede, om 

daarna voor een periode van zo’n 20 jaar het 

eerste elftal te versterken. Het grootste deel van 

zijn carrière speelde Adriaan als laatste man. 

Namen waar hij mee in de selectie speelde 

waren o.a.: Dick Nederveen, Frans van Strien 

(speler/trainer), Gerrit Romijn, Gerrit Teuling, 

Hans Kant, Henk Donkersloot, Henny Vink, Jan 

van Helden, Jan Vink, Jo Kant, Jo van Gils, Karel 

Paulides, Lens van Wijk, Loek Teuling, Piet 

Teuling, Puk Schalken en Sjors Hoevenaren. 

Zijn carrière kwam gedurende anderhalf jaar op 

halve kracht te staan vanwege het vervullen van 

zijn dienstplicht.  

Behalve de periode van 4 maanden in La 

Courtine (Fr), kwam hij om de 2 weken in het 

weekend naar huis en speelde dan ook een 

wedstrijd. Om fit te blijven liep hij naast de 2 

wekelijkse trainingen en zijn werk als 

grondwerker ook elke week een duurloop van 

20km in De Biesbosch. 

 

 Na zijn periode in het eerste ging Adriaan in 

Almkerk 8 spelen, dat heeft hij zo’n 10 a 15 jaar 

volgehouden, totaal heeft hij ongeveer 40 jaar 

gevoetbald. 

In het 8e heb ik ook nog enkele seizoenen met 

Adriaan gespeeld. Ondanks dat Adriaan toen 

veel last van z’n rug had, was het heerlijk om 

als voorstopper met hem als laatste man te 

spelen. Naast zijn inzicht en balvastheid is zijn 

kopkracht mij het meest bijgebleven. Alles wat 

op een hoogte van een ½m tot 2m langs of over 

mij heen kwam kopte Adriaan met 

verwoestende kracht weg. Hij kopte harder dan 

menigeen kon schieten. 

 

Adriaan heeft, naast zijn gezin met 3 kinderen, 

altijd veel plezier beleefd aan z’n werk bij de 

gebroeders van Mourik en het voetballen bij 

Almkerk. Helaas waren er ook grote 

tegenslagen. Op jonge leeftijd verongelukte 

Adriaan’s broer en Almkerk-lid Ad en al meer 

dan 20 jaar geleden overleed plotseling Adriaans 

echtgenote. 

Maar ondanks deze tegenslagen en zijn 

lichamelijke beperkingen (het lopen gaat niet zo 

best meer) is hij nog vief en strijdbaar. Zo 

onderhoudt hij nog zelf zijn moestuin van enkele 

honderden m2 en heeft hij zijn gevoel voor 

humor zeker niet verloren. 

 

Het was andermaal een voorrecht om een 

clubicoon van weleer te mogen interviewen. 

We kijken er naar uit om Adriaan volgend jaar 

bij de uitreiking van de jubileumspeld in het 

clubhuis weer te ontmoeten. 

Nico 

 

Spelerskaart van Adriaan uit 1963 (archief V.V.Almkerk) 
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JEUGDSPELER IN BEELD 

 

In deze editie stellen wij u voor aan Brian Raams, speler van de JO17, in de week voor 

Kerst 16 jaar geworden, overigens evenals zijn tweelingzus Amber, die in de MO17 

voetbalt. Beiden wonen in Meeuwen bij hun moeder Elise Sonneveld, samen met Stephan 

en de broertjes Julian(6) en Milan (4). Vader Ronald Raams (speler/leider van het zesde) 

woont met Bianca in Almkerk. In Meeuwen is opa Theo Sonneveld de overbuurman, bij 

Almkerk nog bekend als jeugdtrainer. Momenteel geeft hij training aan Roda Boys JO16. 

 

Wanneer ben je gaan voetballen? Bij Almkerk? 

Wat ben je voor type speler en welke positie 

speel je? Wat zijn je ambities als voetballer? “Ik 

ben gaan voetballen toen ik 5 jaar oud was, bij 

VV Almkerk. In 2017 heb ik een kort uitstapje 

gemaakt naar GDC maar in 2019 weer terug 

naar Almkerk gegaan, dat beviel toch beter ;-). 

Ik sta rechtshalf en ben snel en wendbaar. Ik 

zou het heel leuk vinden om later in het 1e van 

Almkerk te spelen.” 

 

Je zus speelt ook bij Almkerk. Wat kun je zeggen 

over haar kwaliteiten als voetballer en welke 

(speciale) band heb je met haar als tweelingen? 

 “Amber is een heel ander type speler dan ik.  Ze 

is een echte verdediger en deinst niet terug voor 

een duel. Ze is vreselijk fanatiek en we gaan 

graag met vrienden ook in onze vrije tijd samen 

voetballen. Zoals elke broer en zus hebben we 

een band met elkaar, bij ons is die wel iets 

hechter, omdat we even oud zijn en elkaar beter 

begrijpen. We hebben sinds we op andere 

scholen zitten ook onze eigen vriendengroepen 

en interesses. Het grootste verschil is toch wel 

dat ik voor Feyenoord ben en Amber voor Ajax.” 

 

Wat doe je naast het voetballen? Welke school 

en klas zit je, wat wil je later worden? Welke zijn 

je hobby’s? Favoriete club en/of speler?  

“Ik ga naar het Koning Willem 1 College in Den 

Bosch, afgelopen jaar ben ik geslaagd voor mijn 

VMBO diploma. Ik doe de opleiding 

Sportacademie. Veel sporten dus, wat ik ook erg 

leuk vind. Daarnaast moet ik ook stage lopen 

voor mijn opleiding en dat doe ik bij VV Almkerk. 

Op maandagavond help ik bij de training van 

JO15-2, op donderdagavond help ik bij de 

training van JO11-1 en op zaterdag fluit ik 

pupillenwedstrijden. Ik train zelf op 

maandagavond en woensdagavond, ben dus 

vaak op het voetbalveld te vinden! Als ik nog tijd 

over heb, ga ik graag vissen of gamen.  

 

  
 

Ik support al vanaf 2018 PSG, ik vind de sfeer 

van de supporters en het stadion het mooist van 

allemaal. Mijn favoriete speler is daardoor: 

Kylian Mbappe. Als ik een keertje ga voetballen 

doen we vaak een grote partij op een heel veld 

en daar noemen ze me altijd Mbappe omdat ik 

zo snel ben. Ik zou heel graag naar een 

wedstrijd gaan kijken in Parc des Princes.” 

Nog even over dat fluiten, wat vind je daarvan? 

“Zeker leuk om te doen. Na mijn stage wil ik 

daar wel mee doorgaan, als het past qua tijd. 

Vorige maand floot ik de kampioenswedstrijd 

van de JO11-1, met veel publiek. Heel leuk, 

maar wel spannend, ook voor mij.” 

 

Brian, bedankt voor je medewerking en veel 

succes met je opleiding en al je andere 

(voetbal)activiteiten. 

 

Hendri 
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DE PASSIE VAN HOFSTEDE EN ZONEN VOOR VOETBAL EN DE VERENIGING 

 

Blessures en andere gezondheidsproblemen zijn van alledag. De familie Hofstede kampt 

hiermee echter meervoudig en langdurig. Zowel vader Gert (54) als de zonen Remon 

(wordt vlak voor Kerst 28) en Niels (24) mogen op zijn zachtst gezegd gerust als 

pechvogels op dat gebied worden beschouwd. Ondanks alle tegenslagen is hun passie 

voor de sport voetbal en de V.V. Almkerk onverminderd groot gebleven. De redactie zocht 

ze op in de bungalow met weids uitzicht in Waardhuizen. 

 

Gert 

De voetbalcarrière van de uit Hardenberg 

afkomstige Gert Hofstede begon bij de V.V.  
Bergentheim. Als rechtsbuiten was hij hier een 

gewaardeerde speler in zowel het eerste als het 

tweede elftal. Ook het trainen geven zat al vroeg 

in het bloed. 

Leuk detail is 

dat Gert in de 

E-pupillen nog 

training heeft 

gegeven aan 

Arne Slot, de 

huidige trainer 

van Feyenoord. 

Als agogisch 

medewerker 

werkte Gert 

enkele jaren (in 

Zoetermeer) 

vooral met 

jeugd met 

beperkingen. 

Zijn doelstelling 

was om dit 

werk te 

combineren 

met sport. Hiertoe volgde hij eerder het CIOS in 

Heerenveen, waar onder meer Foppe de Haan 

hem de nodige beginselen heeft bijgebracht. 

Stages vervulde hij bij Bergentheim en als 

recreatieleider op een camping in Hardenberg. 

Hier maakte hij kennis met zijn latere 

echtgenote Diana (uit Waardhuizen). 

 

Het werk als agoog viel de destijds 23-jarige 

Hofstede mentaal zwaar, reden om het over een 

andere boeg te gooien. Hij werd onder andere 

manager in een sportzaak in Tilburg, waarna hij 

een eigen sportzaak zou openen aan het 

Binnenhof in Almkerk. Door herhaald uitstel van 

de bouwplannen ging dit uiteindelijk niet door. 

Hierna werkte Gert nog als accountmanager in 

de buitenverlichting. Inmiddels bijna tien jaar 

geleden begon hij last te krijgen van zijn nek- 

en rugwervels. Ondertussen hebben er al elf 

operaties plaatsgevonden, waarbij er delen van 

kunststof zijn geplaatst. Regelmatig treden er 

echter nog steeds meerdere hernia’s op en een 

dag zonder (zenuw)pijn is een utopie. 

 

 Remon 

Oudste zoon Remon tobt al bijna drie jaren met 

een nare enkelblessure.  

“Op 9 februari 2019 ging het mis. Ik was net 

weer drie maanden fit na een vervelende 

knieblessure en mocht het laatste half uur 

invallen tegen Sliedrecht 1. Kort voor tijd ging ik 

door mijn enkel en moest ik er weer uit. 

Gelukkig wonnen we die wedstrijd nog wel met 

2-1.  

Op het oog leek alleen sprake van een 

verzwikking, dus rustig herstellen en opwerken 

bij de fysio. Na tien weken bleek er na een MRI 

toch kraakbeenschade. Na een half jaar 

geopereerd, maar de klachten namen alleen 

maar toe. Inmiddels loop ik al weer een jaar bij 

een speciale fysio. Door de operatie heb ik 

zenuwschade opgelopen, wellicht kan een 

neurochirurg mij daar nog van afhelpen en kan 

ik mij mogelijk nog één keer focussen op echt 

herstel en een terugkeer in het spel waar ik zo 

van houd.”  

Tot de zomer van 2017 speelde Remon drie 

seizoenen in het eerste elftal. Hij had eindelijk 

zijn draai echt gevonden. Als talentvolle 

linkerspits gaf hij iedere wedstrijd wel een aantal 

gave voorzetten aan zijn ploeggenoten. 
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Niels 

Niels, de jongste en linkerspits van het tweede 

elftal, raakte half september geblesseerd op de 

training. “Bij een actie bleef mijn rechtervoet 

vast staan, alles knakte. 

Gelukkig was Erwin Verbruggen (fysio, red.) er 

ook bij. Via hem ben ik ook snel in de 

Bergmankliniek terechtgekomen. Mijn 

kruisband blijkt afgescheurd, evenals een stukje 

van de meniscus. Momenteel ben ik bij Erwin 

‘spieren aan het 

kweken’ voor 

een beter 

herstel na de 

operatie. Deze 

staat gepland 

voor 4 januari, 

waarbij mijn 

kruisband zal 

worden voorzien 

van een stuk 

pees uit mijn 

hamstring en 

ook de meniscus 

zal worden 

gehecht. Dat 

laatste betekent 

wel zes weken 

met krukken 

lopen en totaal een revalidatie van minstens 

negen maanden.” Niels is ondertussen zo’n vijf 

jaar speler van het 2e en dit is zijn eerste echte 

blessure. De gemeente Altena, waarbij hij als 

hovenier werkzaam is, denkt gelukkig goed mee 

en heeft hem tijdelijk een kantoorbaan 

aangeboden. 

 

Allen 

Dezelfde gemeente is tevens de werkgever van 

Remon, in dienst als sportcoach, waarbij hij 

momenteel vooral de functie vakdocent 

beweegonderwijs op basisscholen binnen de 

gemeente vervult. “Helaas herinnert mijn 

blessure er me iedere dag aan dat ik mijn 

energie en enthousiasme wat moet spreiden 

over de hele dag en zonder enkelbescherming 

valt het niet mee om nog wat stoere bewegingen 

te maken als voorbeeld voor de kinderen.”  

 

Ondanks de fysieke tegenslagen komt opgeven 

niet in Hofstedes woordenboek voor. Mentaal 

staan ze (samen) sterk en wordt er vooral 

gekeken waar de mogelijkheden wel liggen. Ook 

het geloof speelt daarbij een belangrijke rol. Bij 

alle drie is ook de passie voor het voetbal en 

voor de club niet verminderd.  

 

  

Remon: “Ondertussen ben ik getrouwd en 

woonachtig in Hardinxveld-Giessendam, maar 

de betrokkenheid welke door de V.V. Almkerk 

naar mij steeds is getoond en er nog altijd is, is 

hartverwarmend. Oprechte belangstelling en de 

gesprekjes langs de lijn geven aan dat er nog 

meer bestaat dan voetbal en blessures alleen. 

Als leden leer je elkaar zo nog meer begrijpen 

en waarderen.” Ook Niels zit niet bij de pakken 

neer. Evenmin toen twee maanden voor zijn 

opgelopen blessure aan de langjarige relatie met 

Annette van Brink een einde kwam. “Dat was 

een absolute teleurstelling, we waren zelfs aan 

het kijken naar een huis, maar het leven gaat 

door en je moet de draad weer oppakken. 

Vooralsnog zit ik hier bij mijn ouders nog prima.” 

Vader Gert, die werd afgekeurd en zijn baan 

moest opgeven, heeft weer iets van zijn oude 

passie in de jeugdzorg kunnen oppakken. Via 

zijn contacten met René Bronsgeest kan hij, in 

overleg met de uitkeringsinstantie, weer wat 

zinvolle uren op dat vlak maken.  

 

Sinds het begin van dit seizoen is Gert weer 

terug op het veld als jeugdtrainer, in dit geval 

bij JO15-2, uiteraard wel met de nodige 

assistentie. Ook draait hij mee bij de 

Voetbalacademie Altena+, onder de bezielende 

leiding van hoofdtrainer Ad van Seeters en 

waarbij zoon Remon de organisatie voor zijn 

rekening neemt. Tot voor twee jaar was Gert 

ook nog lid van de jeugdcommissie als 

coördinator voor de JO19 en van de TC (zes jaar 

lang). “Qua doorstroming van jeugdleden zie je 

vaak wat golfbewegingen. Enkele jaren hebben 

we op dat gebied sportief goed gepresteerd met 

het doorbreken van de gebroeders Blankers, 

Jeroen Schalken, Jelle Stalenhoef, Remon en 

enkele anderen. Na een paar stille jaren volgden 

Niels, Ramon van Dalen en nog enkelen en ook 

nu zie je weer talenten voorzichtig 

doorstromen.” 

 

Aan het eind van het interview wordt eensgezind 

opgemerkt dat het verenigingsleven als heel 

belangrijk en waardevol wordt ervaren. Met 

name ook het naar elkaar omzien en het samen 

doen. Goed om te zien dat velen nog actief zijn 

als vrijwilliger en dat geldt voor alle elftallen. 

Remon voegt nog toe voorzichtig na te denken 

over zijn sportieve toekomst, wanneer hij 

(hopelijk vrijwillig) een punt achter zijn 

spelerscarrière heeft moeten zetten, maar dan 

hoopt in ieder geval wat te kunnen betekenen 

voor de V.V. Almkerk. 

 

Hendri 
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KERSTBOODSCHAP 

 

Eigenlijk wilde ik het in dit artikel helemaal niet over corona hebben, ik heb ’t er wel een 

“bietje” mee gehad. Maar ook omdat je er zo op het eerste gezicht weinig mee kunt in 

een kerstboodschap. Aan de andere kant heeft het veel impact op ons leven, ook op hoe 

we kerst kunnen vieren. Dus ontkom ik er niet aan om het onderwerp toch maar bij de 

hoorns te pakken. 

 

De oorsprong van kerst vinden we natuurlijk in 

de Bijbel. In het Nieuwe Testament staat het 

kerstverhaal, de vertelling over de geboorte van 

Jezus. 

Het moet er destijds allemaal wel wat minder 

romantisch aan zijn toegegaan dan de taferelen 

in de hedendaagse kerststalletjes doen 

vermoeden. 

Ten eerste komt de temperatuur in Bethlehem 

in decembernachten niet boven de 5ºC en de 

global warming is de afgelopen halve eeuw pas 

uitgevonden, dus waarschijnlijk was het er toen 

nog een paar graden kouder. Als je de zomerse 

gewaden in de tafereeltjes ziet, dan moeten ze 

het verrekte koud hebben gehad. 

Ook de drie koningen zie je vaak afgebeeld met 

zomerse jurken. Die moesten toch ’s nachts op 

hun kamelen de elementen trotseren om de ster 

te kunnen volgen? Gezien de cadeaus die ze 

uitdeelden, konden ze zich waarschijnlijk wel 

een bontmanteltje permitteren. 

Verder wordt de stal doorgaans afgebeeld als 

een soort tuinhuis, terwijl een lemen hut 

vermoedelijk dichter bij de waarheid zit.  

De kribbe begint vaak op een wiegje te lijken, 

waar in de Bijbel wordt gesproken over een 

voederbak. 

In een stal ruikt het over het algemeen meer 

naar mest dan naar dennengeur, dus d’r waren 

waarschijnlijk meer vliegen dan ezels. 

Bovendien was het land bezet door de 

Romeinen, bepaald geen lieverdjes, die, als ’t ze 

niet aanstond, niet keken op een paar 

mensen(kinder)levens meer of minder. Dus die 

droegen in die dagen ook niet echt veel bij aan 

de levensvreugde van de gemiddelde Israëliër. 

 

 Ik hoor jullie denken: “Hee Vink, probeer jij nu 

het kerstverhaal te ontkrachten in je 

zogenaamde kerstboodschap?” 

Nee, zeker niet. Ik probeer een lijntje te trekken 

tussen toen en nu. 

 

Ja, wij kampen met een virus dat bij meeste van 

ons ook de levensvreugde een beetje drukt. 

Helaas zijn er ook veel families waar het virus 

veel diepere wonden achterlaat door overleden 

familieleden of ernstige gezondheidsschade. 

Ook veel jongeren worden meer dan gemiddeld 

door de crisis getroffen. Ik probeer me wel eens 

voor te stellen hoe het geweest zou zijn als in 

mijn/onze jeugd dergelijke beperkingen waren 

opgelegd, dan begrijp ik wel dat er nu en dan 

een beetje buiten de lijntjes wordt gekleurd. 

Wat ik helemaal niet begrijp, is dat sommigen 

paralellen trekken tussen de huidige crisis en de 

holocaust, of tussen politieke besluiten en 

oorlogsmisdaden. Iedere vergelijking met 

oorlogssituaties loopt mank. Daarmee wordt 

onze vrijheid misbruikt en de mensen die er voor 

vochten geschoffeerd.  

Kortom, deze tijd is misschien ook wat minder 

romantisch dan op de plaatjes, maar als we er 

met z’n allen de schouders onder zetten dan 

komen we er vast wel doorheen. 

 

Eén ding is zeker: de kerstboodschap blijft 

onveranderd actueel! Er zijn voor elkaar, begrip 

tonen, een keer de minste willen zijn……….het 

zal ons leven verrijken, privé, op het werk, in de 

politiek, op school, online, maar ook in het 

verenigingsleven. 

 

Namens de redactie wens ik jullie hele fijne en 

gezegende feestdagen toe. 

 

Nico 
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DE TC VERWELKOMT RUTGER VERSTEEG MAAR VERLIEST ERWIN WANNET 

 

De 43-jarige Rutger Versteeg keert na zeven jaren terug in de Technische Commissie. Hij 

wordt meteen voorzitter en volgt daarmee Hans Keller op die de afgelopen periode de 

commissie ad interim voorzat. Hans blijft overigens wel aan als lid van de TC. Samen met 

Jeroen Kroon en Dave van der Westen. De commissie leek daarmee weer op sterkte, maar 

Erwin Wannet heeft besloten geen deel meer uit te maken van de commissie. De anderen 

betreuren, maar respecteren tevens zijn besluit. 

 

Rutger kan bogen op zijn eerdere ervaring van 

vijf jaar als TC-lid en voorts op zijn uitgebreide 

netwerk en voetbalinzicht, onder meer 

opgebouwd als speler in de eerste elftallen van 

Wilhelmina’26, Achilles Veen, NOAD’32, Sint 

Michielsgestel en tenslotte 7 jaar Almkerk. 

Momenteel speelt Rutger af en toe nog mee met 

het 6e elftal. Hij is getrouwd met Arianne, hun 

dochter van 8 korfbalt en hun zoontje van 4 

speelt bij de kabouters van Almkerk. 

 

Wat heeft je bewogen tot je comeback op het 

technische vlak? “Momenteel gaat het sportief 

met het 1e elftal wat minder, maar in zijn geheel 

mogen we trots zijn op het niveau wat het 1e en 

het 2e elftal de afgelopen jaren aantikt. En daar 

zitten soms wat betere jaren en soms wat 

mindere jaren tussen. We hebben in ieder geval 

een aantal talenten binnen onze vereniging 

waarmee we (op termijn) een reëel en 

herkenbaar niveau kunnen bereiken. Mocht er 

een keer een kink in de kabel komen, raken we 

niet in paniek. Maar de doelstelling van de 

huidige TC is het 1e klasse-niveau nastreven. 

Maar ook proberen we een zo herkenbaar 

mogelijke selectie samen te stellen, waarbij we 

talenten uit eigen jeugd zoveel mogelijk de kans 

willen geven om te kunnen voetballen in de 

selectie. Momenteel zijn we ook bezig om te 

kijken of we op het gebied van persoonlijke 

ontwikkeling van talenten iets kunnen 

betekenen, maar dat staat nog in de 

kinderschoenen.  

 

 Aan deze visie en beleid wil ik graag mijn 

steentje bijdragen. Mede hierdoor en door het 

enthousiasme van de huidige commissie heb ik 

er zin in om deze klus aan te gaan.” 

 

Waarmee ga je direct aan de slag en wat volgt 

daarna? “Inmiddels zijn we begonnen met de 

evaluaties van de afgelopen seizoenen. Dit heeft 

geresulteerd in de beslissing om niet te 

verlengen met hoofdtrainer Ad van Seeters voor 

een vierde seizoen. Een moeilijke en bewogen 

beslissing, omdat iedereen Ad als mens en 

trainer enorm respecteert. Daarnaast steekt Ad 

heel veel energie in het trainerschap en in de 

jeugd wat we heel erg waarderen. De stand op 

de ranglijst heeft geen invloed gehad op de 

beslissing, maar werkt natuurlijk ook niet mee. 

Na een intensieve evaluatie hebben we 

gemeend dat het beter is voor Almkerk om voor 

het nieuwe seizoen uit te kijken naar een nieuwe 

trainer. Dit doet niks af aan het functioneren van 

Ad en natuurlijk ook Frank en we hebben er ook 

alle vertrouwen in dat we het seizoen zo goed 

mogelijk afsluiten. Uiteraard proberen we zo 

snel mogelijk een nieuwe trainer te presenteren 

voor volgend jaar en gaan we de huidige 

selecties en staf van het 1e, 2e en de 

JO19 onderhouden en waar nodig dus bouwen. 

Mochten er vragen, suggesties, opmerkingen of 

andere relevante zaken zijn, dan zijn ik en de 

andere leden van de TC altijd bereid om hier iets 

mee te doen.” 

 

Hendri 
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HET GRASGEVOEL VAN GERTJAN VAN BREUGEL 

 

Vrijwel wekelijks is hij als toeschouwer langs de lijn te vinden bij het eerste of het tweede 

elftal en ook is hij met echtgenote Wilma een vaste deelnemer aan de derde helft. Zelf 

voetbalt hij al lang niet meer (behalve sinds kort in de zaal bij het zesde), maar de 

grasvelden van de V.V. Almkerk hebben op hem een bijzondere aantrekkingskracht.  

Wie is deze man?  

 

Wij hebben het 

over Gertjan van 

Breugel, 39 jaar, 

sinds 2006 

getrouwd met 

Wilma, zoon van 

Simon en 

woonachtig in 

Almkerk. Hij werd  

geboren in Giessen 

en verhuisde twee 

jaar later naar de 

Midgraaf, waar 

een boerenbedrijf 

werd uitgeoefend.  

 

In 1989 startte zijn voetbalcarrière in de F2 van 

Almkerk, een succesvolle start, want dat team 

werd meteen kampioen (zie de bijgevoegde 

foto). In die tijd speelde de legendarische 

Deense linksback Jan Heintze bij PSV. Gertjan 

verkreeg hiermee zijn bijnaam. Qua postuur 

waren beiden vergelijkbaar, maar Gertjan was 

eveneens een veel opkomende back. Ondanks 

dat hij rechtsbenig was, stond hij ook op links 

zijn mannetje, het was echt een bijtertje hoor. 

Op het moment dat hij in de A kon gaan spelen, 

moest hij stoppen met voetballen omdat hij dan 

te lang van huis was en op het bedrijf niet 

gemist kon worden.  

 Sinds 2014 is Van Breugel toegevoegd aan het 

rijtje: De Peuter, Van Vugt, Van de Knijff, 

Dekker en Teuling, want sinds dat jaar is hij door 

de KNVB aangesteld als terreinconsul. Een 

functie die zonder vergoeding door hem wordt 

bekleed. In het dagelijks leven is hij hovenier. 

Samen met de eerdere ervaringen in het weiland 

heeft hij ondertussen een goed grasgevoel 

ontwikkeld. Dit komt natuurlijk prima van pas 

bij het keuren van de velden.  

 

Hoe gaat dat nu in zijn werk? 

“Bij slecht weer, vorst, of sneeuw word ik om 

kwart over zeven – half acht vanuit de 

bestuurskamer gebeld of geappt om te komen 

kijken. Ik kijk dan als eerste de doelgebieden 

na, of er plassen staan en of het niet te drassig 

is, loop wat heen en weer over de 5-meterlijn 

om te zien of er water blijft staan en vervolgens 

keur ik de hele strafschopgebieden en de 

loopruimtes voor de assistenten.  

Daarna moet ik beslissen of er gespeeld kan 

worden, helemaal niet, of minder wedstrijden. 

Eventueel kan later op de ochtend nog een 

herkeuring plaatsvinden, onder meer bij sneeuw 

en verder afhankelijk van de weersverwachting. 

Op het kunstgras gelden natuurlijk weer andere 

normen, vooral bij vorst (rijp) en sneeuw.” 

 

Wij vonden het als redactie leuk om Gertjan aan 

u voor te stellen, al hoeft hij niet zo nodig op de 

voorgrond, maar op de achtergrond draagt hij 

zijn steentje zeker bij. 

Hendri 

   

   

  

Leiders: Pieter van der Wiel, 

Piet Teuling en Andries Pullen 

  

Spelers staand: Anton 

Teuling, Koos Monster, Bram 

Peek, Robbert van 

Wijngaarden en Arend van 

Wijngaarden. 

 

Zittend: Raul Cardosso, Arjan 

van Burgel, Martin van As, 

Alan van der Stelt, Ariaan 

Straver en Gertjan van 

Breugel. 
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DE CLUB VAN 60 

 

Op de onlangs gehouden Algemene Ledenvergadering (zie de notulen hieronder) 

werden de leden vertegenwoordigd door “De Club van 60”. Hoe dat zo, zult u zeggen? 

Welnu, de leden spraken zich (niet) duidelijk uit over tal van zaken als samenwerking 

met Altena, locatieonderzoek nieuwe accommodatie, vrijwilligersbeleid, financiën, 

kantine, gebouwen, terreinen, voetbalzaken en technisch verenigingsbeleid. Toch een 

interessante agenda en van belang voor de toekomst op korte en langere termijn. 

“Wij vinden het best”, aldus nog steeds één van de reclameborden langs het 

hoofdveld.  

De vergadering werd voorgezeten door Bart 

Monster, bij afwezigheid van Hans Keller 

(ziek) en Nico Kostense (vakantie). Bart 

leidde de vergadering rustig en bekwaam. Het 

bestuur was dus aanwezig met vijf personen. 

Verder waren vijftien overige leden aanwezig. 

Er waren twee afmeldingen binnengekomen. 

Opvallend was dat van de aanwezige leden 

nagenoeg iedereen wel een functie bekleedt 

binnen de vereniging, bijna allemaal binnen 

één van de commissies. Een trainer, leider en 

een oud-commissielid completeerden het 

gezelschap, samen met welgeteld één nog 

(enigszins) actieve voetballer uit het zesde. 

Vanuit de andere elftallen geen enkele 

afmelding of aanwezige. Voor de eerder 

gehouden vrijwilligersavond stuurde Arie 

Verwoerdt nog 189 uitnodigingen rond; deze 

avond werd in ruime mate bezocht. 

 

 

 

 

 

 De op de ALV aanwezige en betrokken leden 

(circa 4% van de leden) vertegenwoordigden 

dus een grote achterban. Ongetwijfeld met 

een groot mandaat en gevoel voor wat leeft 

binnen de club, want de gemiddelde leeftijd 

van de bezoekers was hoog. Niet voor niets 

heb ik dit artikel de titel “De Club van 60” 

gegeven. De gemiddelde leeftijd van de 

aanwezige bestuursleden lag op 62, die van 

de overige aanwezigen op 58.  

 

De vergadering verliep best levendig, met 

ruimte voor ieders inbreng. Er werd geluisterd 

en positief gediscussieerd. Door de 

coronamaatregelen is/was het voorts even stil 

langs de lijn. Tot volgend jaar! 

 

Hendri 

 

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 

 

Notulen algemene ledenvergadering 

Voetbalvereniging Almkerk,  

vrijdag 19 november 2021 

 

Opening:  

In afwezigheid van Hans Keller(vanwege ziekte) 

opent Bart Monster de vergadering. Ook Nico 

Kostense heeft zich afgemeld (vanwege 

vakantie). Er zijn 15 leden aanwezig. 

 

Vaststellen notulen ledenvergadering 

2020: 

(gehouden op 12 maart en 9 april 2021 i.vm. 

corona). De notulen worden vastgesteld.  

 

Terugblik op periode sinds laatste ALV:   

Er wordt een moment stilte gehouden ter 

nagedachtenis aan Zeger Groeneveld. Verder 

wordt teruggekeken op het seizoen 2020-2021 

dat grotendeels door Corona is gedomineerd. 

 

 Ingekomen stukken:  

Afgemeld hebben zich: Gerrit van Drunen, Mario 

van Oudheusden en Nico Vink. Mario van 

Oudheusden heeft een mail gestuurd met wat 

vragen over het reilen en zeilen van de kantine. 

Deze mail is in de eerstvolgende 

bestuursvergadering besproken, vervolgens 

met bestuur en kantine commissie en 

daaropvolgend tot volle tevredenheid met de 

kantine commissie en Mario afgerond. 

 

Voortgang samenwerking met V.V. Altena: 

Er is al 6 jaar een samenwerking met Altena. 

Ook de JO19 is toegevoegd aan deze 

samenwerking. De JO12 en jonger spelen nog in 

het eigen dorp. Over het algemeen verloopt de 

samenwerking goed, alhoewel er altijd 

aandachtspunten zijn. Verder is Gerard van 

Helden het nieuwe gezamenlijke hoofd 

jeugdopleiding. Een volledige samenwerking 

jeugd wordt verder onderzocht. 
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Locatieonderzoek nieuw sportpark door 

Gemeente Altena:  

Er is vanuit de Gemeente een locatieonderzoek 

gestart, bureau Synarchis voert dit uit. Er zijn 

inmiddels een aantal gesprekken geweest en is 

er gebrainstormd over de invulling van een 

nieuw sportpark. Naast VV Almkerk en VV 

Altena zijn ook ACKC, beide tennisverenigingen, 

Stichting Zomerfeesten en de Oranjevereniging 

aangesloten. Synarchis brengt alle wensen in 

kaart en zal voor het einde van dit jaar een 

rapport uitbrengen, waarin de haalbaarheid en 

mogelijke locatie komt te staan. Erno Kwetters 

zit in de stichting Sport en Welzijn en geeft aan 

dat het kunstgrasveld ouder wordt en op den 

duur vervangen moet worden. Mogelijk zal de 

Gemeente dan gaan aandringen op 

samenwerking. De velden zijn eigendom van de 

Stichting/Gemeente. VV Almkerk betaalt 

jaarlijks een bijdrage voor het gebruik van de 

velden. Verder is er van een fusieproces pas 

sprake als er groen licht komt m.b.t. een locatie. 

Uiteraard moeten de leden dan een besluit 

nemen over een fusie. 

 

Vrijwilligersbeleid:  

Dit is enkele jaren geleden ingevoerd. Het idee 

erachter is dat elk actief lid 4 uur 

vrijwilligerswerk per seizoen verricht. Hij/zij kan 

kiezen uit 5 taken. Voor leden onder de 16 jaar 

worden de ouders gevraagd dit te vervullen.  

Indien je geen vrijwilligerswerk wilt doen, kun je 

ervoor kiezen om dit tegen een bedrag van € 50 

af te kopen. Esther Eckhardt heeft aangegeven 

te willen stoppen als coördinator 

vrijwilligerswerk. Luc Verduijn gaat dit van haar 

overnemen en coördineert alle 

vrijwilligerstaken. De diverse commissies 

kunnen bij hem aangeven als ze vrijwilligers 

nodig hebben. Luc zorgt dan voor de inzet van 

deze vrijwilligers.  

 

Financiën:  

Bart geeft in afwezigheid van de 

penningmeester een toelichting op het financieel 

verslag van seizoen 2020/2021. 

-Verslag kascontrolecommissie: Cees 

Ambachtsheer en Erno Kwetters hebben de 

kascontrole uitgevoerd. Zij verlenen de 

penningmeester/het bestuur decharge.  

Mark Stolk vraagt na aanleiding van de cijfers 

hoe het kan dat de lasten van de salarissen en 

vergoedingen niet veel lager uitkomen terwijl de 

vrijwilligersvergoedingen grotendeels zijn 

stopgezet door Corona. De lasten van senioren 

elftallen zijn wel gedaald. De verklaring is als 

volgt: Er is geen daling in de personeelskosten 

omdat ook in het seizoen 2019/2020 diverse 

vergoedingen na de intrede van corona zijn 

stopgezet.  

 In beide seizoenen zijn er dus minder 

vergoedingen betaald dan in een regulier 

seizoen. De lasten 2020/2021 zijn iets hoger 

door de investeringen in de jeugdtraining 

(gedekt door inkomsten van de Jeugdvrienden 

van Almkerk). -Benoeming nieuwe 

kascontrolecommissie: Erno Kwetters of Cees 

Ambachtsheer zal volgend jaar de kascontrole 

wederom doen. Het bestuur krijgt mandaat om 

op zoek te gaan naar een 2e kascommissielid.  

-Financiën seizoen 2021/2022: de begroting is 

opgesteld. Door Corona zijn een aantal zaken 

moeilijk in te schatten. 

 

Algemene zaken:  

-Kantine: De kantine wordt momenteel gerund 

door Arie Verwoerdt en Ans Groenenberg. 

Complimenten aan beiden. Het bestuur is nog 

steeds op zoek naar een kantinebeheerder. 

Laurens van Wijk vraagt of er taken 

overgenomen kunnen worden door andere 

medewerkers om het werk voor hen te 

verlichten. Ans geeft aan dat het momenteel nog 

lukt om alles draaiende te houden, mede 

doordat er nu betaalde krachten achter de bar 

en in de keuken staan.  

-Enquête: 10% van de tot nu toe verzonden 

enquêtes zijn binnen. Arie gaat deze nog verder 

verspreiden en hoopt in maart 2022 het 

resultaat te kunnen presenteren.  

-Updaten ledenbestand. Dit wordt ook 

meegenomen in de enquête, zodat de gegevens 

in Sportlink kloppen. De commissie van het 

clubblad heeft een lijst met adressen die 

gebruikt wordt voor het verspreiden van het 

clubblad. Henri ’t Lam geeft aan dat de 

communicatie tussen de ledenadministratie en 

de commissie van het clubblad beter kan. Het is 

van belang een dat er een actuele adressenlijst 

beschikbaar is. 

 

Voetbalzaken (senioren, jeugd, dames):  

-Er zijn momenteel 17 jeugdteams actief 

(inclusief gezamenlijke teams). Er is  

voldoende begeleiding met veelal 

gediplomeerde trainers.  

-Gesignaleerd wordt dat er vanaf JO17/MO17 en 

ouder een ledenverlies is.   

-Verder heeft de KNVB een B categorie, onder 

23 jaar toegevoegd. Jeugdleden, die onder de 

23 jaar zijn en moeten doorstromen naar de 

senioren, maar niet in een 4e, 5e of 6e elftal 

willen voetballen, kunnen hierin worden 

ondergebracht. 

-Voetbalacademie: Wederom is er een 

voetbalacademie opgestart, waarbij 6 trainingen 

worden gegeven aan jongeren onder 13. 1/3 

deel van de deelnemers komt uit Almkerk en 2/3 

van de deelnemers uit de regio. In het voorjaar 

zal er weer een nieuwe voetbalacademie van 

start gaan. 
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 -Dames: Het selectiebeleid is gestart met een 

proef gericht op promoveren. Daarnaast wordt 

er druk gewerkt aan het werven van 

dames/meisjes. Het bestuur wil nog meer 

aandacht geven aan het stimuleren en 

faciliteren van het dames/meisjes voetbal. 

-Er zijn door de dames een aantal wensen 

doorgegeven. Eén daarvan is om de 

kleedkamers voor dames aan te passen. 

Gekeken wordt hoe e.e.a. ingevuld kan worden. 

-Voetbalzaken heren: het beleid is gericht om 

jongens uit de eigen opleiding door te laten 

stromen naar de A-en B selectie. 

-De TC is aangevuld met Rutger Versteeg. Hij is 

toegetreden als voorzitter. 

-Voor het 2e elftal is een nieuwe trainer 

gevonden in Antoine Hoevenaren. De 

samenwerking verloopt zeer goed.  

-Lagere elftallen: Momenteel zijn er vaak zoveel 

afmeldingen dat er een tekort is aan spelers om 

een elftal samen te stellen.  

 

Gebouwen en Terreinen:  

-Gebouwen: de gebouwen zijn buitenom 

geschilderd en er is een energiescan gedaan 

door de Groene Club, onderdeel van de KNVB 

waaruit wat acties zijn gekomen. De tent van 

160 m2 over het terras blijft voorlopig nog 

staan. Op 2 maart 2022 wordt de kantine weer 

als stemlokaal gebruikt. De schoonmaak wordt 

sinds kort gedaan door Proper & Co, nadat het 

vorige schoonmaakbedrijf er abrupt mee was 

gestopt. Er zal een commissie worden gevorm 

om de kantine en bestuurskamer een 

update/modernere uitstraling te geven. 

-Terreinen: er is een dug-out geplaatst op het 

miniveld. Er volgt nog een 2e. Er zijn lichtmasten 

geplaatst bij de voetbalkooi. Het kunstgrasveld 

is goedgekeurd tot maart 2022. Er is een nieuwe 

subsidieregeling voor sportverenigingen binnen 

de Gemeente Altena. 

Bart geeft verder een korte toelichting op het 

doel en de werkwijze van de Stichting Sport en 

Welzijn Vanuit de Gemeente wordt er een 

subsidie aan de Stichting gegeven. Vanuit de 

Stichting wordt het onderhoud van de velden 

bekostigd (dit geldt voor alle clubs in de 

Gemeente Altena). Voorheen konden de clubs 

ook hun BTW terugvorderen via de Stichting. Dit 

gebeurt nu via de BOSA regeling.  

 Decharge en installatie bestuursleden 

Reglementair aftreedbaar zijn Bart Monster, 

Anne-Marie Lokker en Nico Kostense.  

Reglementair aftredende bestuursleden zijn 

terstond herbenoembaar. Alle drie de leden 

worden hernoemd. 

 

Mededelingen van de voorzitter: 

Jubileum: Het bestuur zal besluiten of we het al 

eerder uitgestelde jubileum alsnog gaan vieren.  

 

Uitloting obligaties lening nieuwe 

kleedkamers: 

De volgende loten worden getrokken:  

Obligaties € 50,--: 12,25,28 en 30. 

Obligaties € 250,--: 7,25,30 en 44. De 

eigenaren van deze obligaties worden ingelicht. 

 

Rondvraag:  

-Jan Snijders: Er lopen 9 vrijwilligers die de 

terreinen bijhouden en die nu als rustend lid 

contributie betalen. Het verzoek is om deze 

vrijwilligers geen contributie te laten betalen of 

op een andere manier te compenseren. Er wordt 

door het bestuur gekeken naar eventuele 

mogelijkheden. 

-Bert Keller verzoekt om de bramen te snoeien 

in de singel. Ook vraagt hij of de opening in de 

bebording op het hoofdveld groter gemaakt 

worden, zodat de doelen er gemakkelijk 

doorheen kunnen. Tevens vraagt hij of er nog 

eens kritisch gekeken kan worden naar de 

rommel rondom de gebouwen en doet een 

oproep aan een ieder om zijn eigen rommel op 

te ruimen. 

-Gerben Manschot heeft een vraag over de 

mogelijke fusie met Altena. Wie wordt er dan 

verantwoordelijk voor de gesprekken. Bart, 

Hans en Arjan voeren deze gesprekken 

momenteel. Op het moment dat er werkelijk 

sprake is van een fusieproces komt er een 

aparte commissie, mede gevormd vanuit de 

leden. 

-Dick van Daal vraagt of er nog steeds een 

teambudget is. Hetgeen bevestigend wordt 

beantwoord. 

Sluiting: een ieder wordt bedankt voor zijn 

aanwezigheid en actieve deelname. 
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 PUZZELPAGINA 

 

Ook deze kersteditie 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. De uitslag volgt in de volgende editie.  

 

Oplossingen van de vorige editie met het thema “herfst”: 

De oplossing van de woordzoeker is: “Houden 

de kraaien school zorg dan voor hout en kool” 

 

Hiernaast de oplossing van de Sudoku. 

 

Deze maal zijn maar liefst 11 goede inzendingen 

ingestuurd door:  

- Willie Teuling 

- Chantal van Rooy             

- Gerard Roubos 

- Dyonne van Helden 

- Carolien van den Assem 

- Peter Herwig 

- Bert Keller 

- Josè van Anrooy 

- Jan van Helden 

- Lisa Verwoerdt  

- Cees Geerts 

 

Na loting is de prijs van 10 consumptiebonnen 

is gewonnen door Carolien van den Assem. 

Van harte gefeliciteerd! De prijs wordt uitgereikt 

bij kantinebezoek en is te besteden in onze 

kantine (m.u.v. speciaal bieren). De animo voor 

het maken van puzzels is wederom 

toegenomen.  

 

 

 

 

We hopen dat die stijgende lijn van inzenders 

doorzet, dan kun je in de voorjaarseditie weer 

een Sudoku en een woordzoeker verwachten. 

Het wordt in ieder geval lekker weer om binnen 

onder de kerstboom de puzzels op te lossen. 

Veel puzzelplezier !  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendierspeurtocht voor pupillen 

In/op deze Noar Vurre zitten heel veel rendieren 

verstopt, zoals de 2 makkers hierboven.  

Speur ze op en mail het juiste aantal met je 

naam en het team waarin je speelt naar 

noarvurre@vvalmkerk.nl. 

Onder de beste inzendingen worden 3 

bioscoopbonnen verloot.  

Alleen pupillen mogen meedoen! 

 

  

mailto:noarvurre@vvalmkerk.nl
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Woordzoeker Thema : KERST  

 

Alle woorden hebben met de kerst te maken. Streep de gevraagde woorden door waarbij de 

letters meerdere keren gebruikt kunnen worden.  

Woorden staan horizontaal, verticaal en diagonaal van links naar rechts, van rechts naar links, van 

boven naar onder en van onder naar boven.  

De letters die overblijven zet je in de hokjes onder de puzzel, die vormen dan een zin met betrekking 

tot de feestdagen. 

Stuur de oplossing of een foto van je oplossing van de woordzoeker en de Sudoku voor eind januari 

2022 naar: e-mail: noarvurre@vvalmkerk.nl, app: 06-12095101, of geef deze af (in de kantine) 

aan een van de redactieleden. 
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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 Email: gerardroubos@live.nl 

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 Anne-Marie Lokker 

Penningmeester Nico Kostense Algemene zaken Arjan Kant, 

Arie Verwoerdt 

Gebouwen/terreinen Bart Monster Voetbalzaken vacant 

Vrouwenzaken Hannie Vink   

Erevoorzitter Gerrit van Drunen Voorzitter bijz. diensten Gerbe Manschot 

Commissies       

PR, communicatie vacant    

Gebouwen Kees Verwoerdt 0183-402835 06-57963453 

Terreinen Jan Snijders     

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, Marian Tolenaars, Gerrit van der 

Meijden 

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

 Elbert van Bijnen Jessica Haars  

Activiteitencommissie Leonie v Suijlekom,  

06-13212051 

Lisa Verwoerdt Pim van de 

Nieuwenhuijzen 

  Mara Koekkoek Shane Vink Jochem Westerlaken 

Technische Commissie 

TC Voorzitter Rutger Versteeg TC Spelerszaken Dave van der Westen 

TC Jeugd Jeroen Kroon,  

06-51755383 

TC Algemeen Hans Keller 

 

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

Redactie Noar Vurre 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 
 

 

Jeugdcommissie 

      

Voorzitter Gerrit Kant  gerritkant@hotmail.com 06-13200669 

Hoofd jeugdopleiding Gerard van Helden  weegbrug@wittemolen.nl 06-53379409 

Coördinator JO07-JO13 René van Haaften rvanhaaften282@gmail.com 06-20735422 

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 elbert@vanbijnen.info 06-12315673 

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

Wedstrijdsecr. jeugd Frederike van der Schaaf 

E-mail: wedstrijdsecretaris.jeugd@vvalmkerk.nl 

Elftallen     

VR1 Trainer: Hans Kant 

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

VR2 Peter van Dalen, 06-53122291 Maarten Veth, leider  

1e Trainer Ad van Seeters Leiders:  

Gerrit Kant en 

Dave vd Westen,  

06-31645046 

  Assistent-trainer Frank Jongbloets 

  Keeperstrainer Stefan Wildhagen 

2e trainer: Antoine Hoevenaren 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 Sander Schaap   

6e Charles Geerts, 06-83533205 Ronald Raams 

ST JO19-1 (bij Almkerk) Huib Apituley, trainer Leiders: Marco van Tuil,  

Bert van Noorloos 

ST JO17-1 (bij Altena) Michel de Kuiper, trainer Leider: Henk Jan van Kleij 

ST MO17-1 (bij Almkerk) Trainers: Nick Kant, John Kant Leider: Elbert van Bijnen 

ST JO16-1 (bij Altena) Trainer: Hein van de Wiel   

ST JO15-1 (bij Almkerk) Teunis Pruijsen René van Haaften Mandy van Oord 

ST JO15-2 (bij Almkerk) Gert Hofstede  Maarten Verdoorn  Marco Marton 

ST MO15-1 (bij Altena) Trainers: Jochem Snaauw, Arco Versteeg 

  

Leider: Mirjam 

Westerlaken 

ST JO14-1 (bij Almkerk) Thijn Donkers Ardy de Ruijter   

ST JO13-1 (bij Altena) Casper Nieuwenhuizen  Jesper Heiblom   

ST JO13-2 (bij Altena) Teus van Garderen  Martin Wolvers   

ST MO13-1 (bij Altena) Trainers: Jessica Haars,  Leanne Scherff 

Trainers/leiders: Richard Boer, Remon Duijzer en Michel Vink 

JO11-1 Jacco Pellekaan Bram Koolstra   

JO11-2 Gerwin van Drunen, Gerjo Crielaard, Sven van Vark, Charles Geerts 

JO9-1 Menno van der Vliet Erwin Wannet Rob Broekhuijsen 

JO9-2 Dennis Verhoeven, Marco van Breugel, Mike Verschoor, Martin Molhoek 

JO8-1 Dian Dammers  Peter Herwig   

JO7-1 Rutger Versteeg Koos Monster   

  

mailto:kantvanherwijnen@ziggo.nl
mailto:wedstrijdsecretaris.jeugd@vvalmkerk.nl
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AANDACHT VOOR EN DOOR ONZE ADVERTEERDERS: KNIPSHOP BERT VAN 
HOUWELINGEN 

 

Vanaf november 1973 is ‘Bert de Kapper’ al een begrip in Almkerk. Voor zijn toenmalige 

baas, Simon Middelkoop uit Gorinchem, is hij hier begonnen met wekelijks drie dagen 

knippen. De zaak werd destijds overgenomen van Bas van der Wiel, die problemen kreeg 

met zijn gezondheid en met de lange haren in die tijd. “Zelf had ik die overigens ook”, 

zegt Bert, “maar ondanks dat de mensen daaraan wel moesten wennen, voelde ik me toch 

direct welkom. Na vier jaren heb ik dan ook de zaak van mijn baas overgenomen. De mode 

werd vervolgens weer korter, waarna ook de jeugd terugkeerde in de salon.” 

 

Bert is begonnen als herenkapper en heeft iets 

later ook alle benodigde dames-diploma’s 

gehaald, maar zijn voorliefde gaat nog steeds 

uit naar het herenvak. Het klantenbestand 

bestaat dan ook voor 80% uit mannen.  Ruim 

33 jaar heeft hij hulp gehad van Ingrid Boeve-

van de Water, maar sinds een paar maanden 

heeft zij ervoor gekozen meer tijd te besteden 

in de uitvaartdienstverlening. “Sindsdien werk ik 

en blijf ik alleen werken; zeker nu alles volgens 

afspraak is, gaat dat prima, aldus de lokale 

‘Figaro’. Belangrijk in ons vak is het continue 

bijscholen, want de mode verandert regelmatig. 

Zo ben ik 20 jaar voorzitter geweest van een 

club kappers in Breda die tweewekelijks traint 

op de nieuwe mode.” 

 

Gesproken over ‘Figaro’, je bent niet alleen 

vanwege je beroep een bekende Almkerker. 

“Door mijn liefde voor muziek kwam ik in de 

soos terecht en ik ben daar jaren discjockey 

geweest. 

 Later kwam daar ook het organiseren van 

familieavonden bij. Veel plezier hebben we met 

een clubje gehad aan het organiseren van 

avonden zoals Wedden-Dat, Showbizzshow en 

Verborgen Camera. Veel werk, maar ontzettend 

leuk. Ook jarenlang bij de tienkamp bij het 

scorebord gezeten, waar jij en Ad de Bok samen 

Dick Passchier assisteerden als scheidsrechter. 

Ook aan het organiseren en presenteren van de 

Almkerkse Sterrenplaybackshow bewaar ik 

goede herinneringen. Daar kwamen Almkerkers 

op het podium die voorheen nooit in de feesttent 

geweest waren en nu als een ster op het podium 

stonden. Ook op heel veel feesten gedraaid als 

discjockey, maar dat werd al aardig minder. De 

jeugd die trouwt, wil natuurlijk een jongere  

hebben. Maar door corona zijn ook de andere 

klusjes zoals presenteren van playbackshows 

helemaal niet meer aan de orde.” 
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Hoe was het ook weer met dat onder water 

knippen?  

“In 1985 was Nico Vink voorzitter van de 

Oranjevereniging en ook duiker. Hij vroeg mij 

om het bestaande record van onder water 

knippen te verbeteren.  

Ik was nog nooit langer dan 20 seconden onder 

water geweest, dus dat was wel een dingetje. 

Maar na twee keer oefenen in Hedel was het 

toch wel een geweldige ervaring, met een 

vermelding in het Guinness Book of Records. 

Modellen onder water onder anderen Otto de 

Peuter, René van Haaften en John Verduijn.” 

 

 

 In welke mate volg je de voetbal en wat is jouw 

sport? Je oogt behoorlijk fit.  

“De voetbalvereniging volg ik tegenwoordig 

van afstand. Lang geleden was ik elke week 

van de partij en uit zelfs ook bijna elke week, 

maar dat is flink geminderd. De eerste 

wedstrijd, tegen GRC’14, heb ik wel gezien. 

Afgezien van een prachtig complex vind ik het 

jammer bij het eerste bijna geen Almkerkse 

jongens spelen. Zelf heb ik in Hardinxveld 

gekorfbald bij Vriendenschaar, maar moest 

stoppen toen ik op zaterdag ging werken. In de 

winter schaats ik wekelijks in Breda, hoewel er 

niets boven natuurijs gaat is het een prima 

baan voor techniek en conditie. ‘s Zomers gaan 

mijn vrouw en ik vaak fietsen en al jaren 

hebben we ook een fietsvakantie. Van hotel 

naar hotel in Oostenrijk, Duitsland of Italië.” 

 

Volgens mij heb je ondertussen ook AOW. Hoe 

lang blijf je nog knippen? Waarvan is dat 

afhankelijk? Of heb je vanwege de 

coronasluitingen je pensioen al moeten 

opmaken?  

“Corona was een rare periode. Gelukkig ben ik 

wel gezond gebleven. 

Maar -ondanks de toezeggingen-  was het 

financieel slecht geregeld. Veel geld wat 

eigenlijk ‘voor later’ bedoeld was, heb ik  

opgemaakt. Ik merkte toen wel dat ik eigenlijk 

nog niet wil stoppen, de contacten heb ik 

ontzettend gemist. Of ik de 50 jaar vol ga 

maken als kapper weet ik niet. Ik hoop gezond 

te blijven en dan nog een poosje door te gaan. 

Dan hoop ik op termijn een kapper of kapster 

te ontmoeten die de zaak wil kopen. Het zou 

dan leuk zijn om dan nog een dag of wat te 

werken. Maar als die kapper dat niet wil en zegt 

hier is je geld en wegwezen, is het ook goed. 

Er zijn voldoende hobby's om de tijd door te 

komen. Ook zal ik dan zeker ergens 

vrijwilligerswerk gaan doen.” 

 

Hendri 
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