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Van de redactie 
 

Beste lezers, 

 

Voor u ligt de tweede editie van Noar Vurre van 2021. 

Vorig jaar zijn we begonnen met een campagne om ons clubblad wat nieuw elan te geven. De 

layout is veranderd en in de artikelen proberen we meer informatie te geven over zaken die 

spelen binnen de club en zijn we op zoek naar verhalen achter onze leden. 

We zouden het heel fijn vinden als we wat meer reacties krijgen van onze lezers. We horen 

graag wat jullie vinden van het blad en de artikelen, maar ook tips voor mogelijke nieuwe 

artikelen zijn welkom op noarvurre@vvalmkerk.nl.  

 

Veel leesplezier toegewenst! 

 

Arie, Hendri en Nico 
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Van de voorzitter 
 

Beste leden, 

 

Op het moment van schrijven gaan we gelukkig weer langzaam maar zeker 

terug naar het oude normaal. De prikken nemen toe en de besmettingen 

af. Vorige week heb ik alle verfrommelde mondkapjes uit mijn jas- en 

broekzakken gehaald en ritueel verbrand. Ik hoop maar dat we ze nooit 

meer nodig hebben. 

 

Na maanden van 

trainen zonder 

vooruitzicht op échte wedstrijden, een 

gesloten kantine en onthouding van 

kleedkamerhumor, mogen we weer. Helaas 

net wat te laat voor de seniorenteams om nog 

een leuke regionale competitie te spelen. We 

moeten dus nog even wachten voor er weer 

wedstrijden gespeeld gaan worden. Maar een 

training is al veel leuker als je daarna gezellig 

met je teammaten slappe verhalen kan 

uitwisselen onder het genot van een koud 

pilsje.  

Het is dit seizoen (weer) een stuk stiller op de 

club geweest dan we gewend zijn. Maar 

binnen de geldende regels is er zowel bij de 

jeugd als bij de selectie-elftallen zo veel 

mogelijk doorgetraind. Een grote pluim voor 

alle voetballers en trainers die al die avonden 

op het veld hebben gestaan. Verder is ook na 

de winterstop de voetbalacademie weer 

georganiseerd. Dank aan alle trainers en 

vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt! 

Juist in deze tijd is het belangrijk om de jeugd 

ontspanning te bieden. Maar ook om hen de 

voetbalsport op een positieve manier te laten 

beleven. En om de jonge voetballers de kans 

te geven zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. 

Maar uiteindelijk leer je natuurlijk het meest 

van wedstrijden spelen.  

Nu de wereld weer langzaam open gaat, 

hebben ook op ons sportpark de eerste 

activiteiten al weer plaatsgevonden. Op 

vrijdag 25 en zaterdag 26 juni is het 

Pupillenkamp gehouden. De commissie, alle 

groepsleiders en andere vrijwilligers hebben 

zo’n kleine 100 kinderen weer een 

onvergetelijk weekend bezorgd. Op zondag 27 

juni was de wedstrijd van Oranje tegen 

Tsjechië op groot scherm te zien in de kantine.  

We weten allemaal hoe dit afgelopen is. Deze 

wedstrijd heeft weer laten zien dat 

saamhorigheid, mentaliteit en passie 

belangrijker zijn dan alleen kwaliteit. Ik ben 

dan ook blij dat zowel onze voetballers op het 

veld als onze vrijwilligers meer inzet, flair en 

plezier laten zien dan de Oranje-

internationals. Als klein cluppie leveren we 

met ons 1e en 2e elftal, maar ook in de breedte 

en op sociaal vlak, al jaren een topprestatie. 

Iets waar we best wel eens bij stil mogen 

staan en ook trots op mogen zijn. Ieder op zijn 

of haar eigen bijdrage, maar zeker ook op 

elkaar! 

Ook in de zomervakantie zal de kantine open 

blijven. De lagere elftallen zullen zoals elk jaar 

door blijven trainen om daarna op het terras 

in de zon te genieten van een lekker glas. De 

viering van het vorig jaar uitgestelde jubileum 

kan helaas ook dit jaar geen doorgang vinden. 

Vanwege alle onzekerheid hebben we hier 

helaas een streep door moeten zetten. Op dit 

moment is nog niet exact bekend of, wanneer 

en hoe we alsnog ons 75-jarig jubileum 

kunnen vieren. Wel wordt er hard gewerkt aan 

de voorbereiding van het mixtoernooi. Houd 

daarvoor de website en de sociale 

mediakanalen in de gaten. 

Tot slot wil ik iedereen een hele fijne vakantie 

wensen. En daarna kunnen we hopelijk weer 

wekelijks ons mooie blauwwitte shirt 

aantrekken en samen proosten op vele 

overwinningen! 

 

Met sportieve groet, 

Hans Keller 
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Bestuur en commissies 
 

Wedstrijdsecretariaat 
 

Voorlopige indelingen 

In dit laatste nummer van het seizoen 2020-

2021 vindt u traditiegetrouw de voorlopige 

indelingen van de spelers en speelsters in de 

diverse teams.  

 

Senioren heren 

We starten dit nieuwe seizoen wederom met 6 

heren seniorenteams. Bij het 1e en het 2e zijn 

zoals gewoonlijk de meeste veranderingen. 

Alle teams zijn per 18 juni ingeschreven in 

dezelfde klasse als vorig seizoen. Wat betreft 

de trainers hebben bij het 1e Ad van Seeters 

met assistentie van Frank Jongbloets hun 

contract verlengd. Bij het 2e heeft Nikki 

Beekwilder, die eerst aan zou blijven, te 

kennen gegeven toch te gaan stoppen. Een 

tegenvaller, we dachten alles voor het nieuwe 

seizoen ingevuld te hebben. Nu dus nog op 

zoek naar een nieuwe trainer voor het 2e. De 

seniorenleiders zijn dezelfde personen 

gebleven.  

 

Senioren dames 

Komend seizoen gaan we van start met 2 

vrouwenteams. Bij de inschrijving van de 

teams hebben we een VR2 en de MO19 

ingeschreven omdat toen nog niet bekend was 

hoe dat ingevuld ging worden. Intussen is 

beslist dat er geen MO19 komt maar een VR2. 

Eén dame die nu nog lid is bij Altena zal dan 

in Almkerk lid moeten worden omdat we bij de 

VR2 geen ST team hebben. Dat wordt in goed 

overleg met Altena geregeld. Hans kant blijft 

trainer bij de VR1. Jack van der Stelt blijft 

leider, samen met Dick van Daal en Arie van 

der Stelt. Onze VR1 starten net als vorig 

seizoen in de 4e klasse. De VR2 gaan in de 5e 

klasse uitkomen. Peter van Dalen gaat de VR2 

training geven. Veel succes dames. 

 

Jeugd- en pupillenteams.   

Dit jaar ook weer jeugd-combinatieteams met 

Altena. Maar ook nog genoeg pupillenleden 

om zelf nog teams te bemannen. We hebben 

dit jaar met alle junioren combinatieteams 

tussen Almkerk en Altena. Staat er ST Alm/Alt 

dan speelt men de thuiswedstrijden in 

Almkerk en staat er Alt/Alm dan worden de 

thuiswedstrijden in Nieuwendijk bij Altena 

gespeeld. De combinatieteams zijn ST Alm/Alt 

JO19-1, ST Alt/Alm JO17-1, ST Alm/Alt MO17-

1, ST Alt/Alm JO16-1, ST Alm/Alt JO15-1, ST 

Alm/Alt JO15-2, ST Alt/Alm MO15-1, ST 

Alm/Alt JO14-1, ST Alt/Alm JO13-1, ST 

Alt/Alm JO13-2 en ST Alt/Alm MO13-1.  

Zoals U ziet spelen er 5 combinatieteams in 

Almkerk en 6 in Nieuwendijk. Daarnaast 

hebben we nog in Almkerk de JO11-1, JO11-

2, JO9-1, JO9-2, JO8-1 en JO7-1. 

Alles bij elkaar (met de ST teams meegeteld) 

dus 17 jeugd- en pupillenteams en 6 senioren 

heren en 2 senioren dames teams. Dat maakt 

totaal 25 teams. Dus in totaal 2 teams meer 

dan het voorgaande jaar. Ondanks een lange 

coronaperiode toch een stijging van teams. 

Met de kerst komen er mogelijk wat 

aanpassingen, maar dat komt ongetwijfeld in 

ons kerstnummer. 

 

Nieuwe leiders en trainers 

Nieuwe leiders en trainers staan nog niet 

allemaal in het clubblad vermeld. Waar dit nog 

niet bekend is staat “volgt” en zal dat in het 

oktobernummer verbeterd c.q. aangevuld 

worden.  

 

Vrij vragen 

Vrij vragen door teams in de B categorie kan 

zover ik weet nog voor 1 wedstrijd en wel voor 

1 maart 2022. Dit mag niet op een 

inhaalzaterdag. Men mag nu in onderling 

overleg met de tegenstander wedstrijden 

verplaatsen. Wel altijd overleg met de 

wedstrijdsecretaris, die kan dat rechtstreeks 

in Sportlink aanvragen. 

 

Bekerwedstrijden 

- Start bekercompetitie is in het weekend 

van 4/5 september 

- Start competitie is in het weekend van 

25/26 september 

Dit komende seizoen zijn weer alle 

seniorenteams met uitzondering van het 6e 

ingeschreven voor de beker. Ook alle jeugd 

neemt deel aan de bekercompetitie. 

 

Indeling trainingsvelden volgend seizoen 

Het hoofdveld zal op de doordeweekse 

avonden weer intensief gebruikt gaan worden 

als trainingsveld en speelveld. Voor alle 

thuiswedstrijden voor de voorbereiding en de 

eigen trainingen zal weer een strak veld- en 

kleedlokaalrooster gemaakt worden. Gaarne 

het rooster wat t.z.t. aan alle leiders en 

trainers opgestuurd gaat worden zo goed 

mogelijk respecteren. Onze selectie zal in de 

maand augustus naast de vaste dinsdag en 

donderdagavond ook op een aantal 

maandagavonden trainen.  
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Voorlopige indelingen spelers en 

speelsters 

Kijk vooral even goed de lijsten door of je erbij 

staat, of dat je naam niet in 2 teams 

voorkomt.  

Kijk even naar de indelingen en sta je er niet 

bij (kan gebeuren, er is op het laatst nog wel 

wat geschoven) geeft dit dan even aan. 

Sta je ondanks dat we ons best hebben 

gedaan toch bij een verkeerd team, geef dit 

dan ook even aan. 

 

Teamfoto’s 

Voor het updaten van 

teampagina’s op de 

website zullen tijdens de 

eerste competitie 

thuiswedstrijd van alle 

teams die in Almkerk 

spelen teamfoto’s worden genomen. Ik hoop 

dat we dan alle enquêteformulieren van in elk 

geval alle voetballende leden ook ingevuld 

retour hebben i.v.m. de privacywet. Wat de 

elftalfoto’s betreft, we kunnen niet uitstellen 

tot iedereen er is, probeer de eerste zaterdag 

dat je thuis speelt zoveel mogelijk aanwezig 

te zijn.  

 

Verloop coronabeperkingen 

Het is 21 maart en we verwachten 

versoepelingen. Maar het aantal besmettingen 

van de 3e golf loopt alleen maar op. Tijdens de 

persconferentie slechts een kleine wijziging in 

de maatregelen en dat alleen door het ingaan 

van de zomertijd. Op 31 maart wordt de 

avondklok met 1 uur verruimd, we mogen nu 

tot 10 uur buitenshuis vertoeven. Het enige 

lichtpuntje is dat we weer meer ruimte krijgen 

met de trainingen. Dinsdag 13 april is er een 

nieuwe persconferentie. Er waren van tevoren 

mogelijke versoepelingen geopperd zoals de 

terrassen weer open per 21 april en ook de 

afschaffing van de avondklok. Maar voor de 

persconferentie lekt al uit dat deze nog niet 

kunnen worden verruimd. Vanaf woensdag 28 

april zijn er enkele versoepelingen maar geen 

waar we als voetbalvereniging wat extra’s 

mee kunnen. De terrassen mogen open van 

12.00 uur tot 18.00 uur maar met slechts 2 

personen aan 1 tafeltje of men moet uit 1 

huishouden komen. Voetbalterrassen horen 

daar echter niet bij. De avondklok vervalt en 

winkelen mag zonder eerst een afspraak te 

maken maar er mag nog maar een beperkt 

aantal klanten tegelijk binnen. Rijen voor de 

winkels is het gevolg. De Regio Cups waar al 

programma’s voor zijn (stonden al in het 

vorige clubblad) komen ook te vervallen. 

Vanaf woensdag 19 mei een kleine verruiming 

wat ook onze voetbalvereniging betreft. De 

terrassen mogen open van 6.00 uur tot 20.00 

uur, ook bij voetbalverenigingen. Maar nog 

steeds met beperkingen, er mogen er maar 

maximaal 50 tegelijk op het terras en alleen 

zittend aan tafeltjes van 2 personen. Komt 

toch onze tent nog van pas, kunnen we in elk 

geval droog zitten, warm is nog een ander 

verhaal want het blijft een koud en nat 

voorjaar. 

De verruimingen voor het trainen stellen niet 

zoveel voor. Boven de 26 jaar mag er wel in 

groepsverband getraind worden maar alleen 

in groepen van maximaal 30 man en men 

moet nog steeds op anderhalve meter afstand 

blijven. Op 5 juni komen er weer 

verruimingen. In de kantine mogen nu 50 

personen en ook op het terras 50. We mogen 

tot 22.00 uur open. Wel aan tafeltjes van 

maximaal 4 personen en er mogen nog geen 

personen aan de bar plaatsnemen. We mogen 

wel weer in de kleedlokalen, nog steeds op 1,5 

m. afstand en er mag weer gedoucht worden 

Tot en met 18 jaar mag er weer tegen 

tegenstanders van buitenaf worden 

gevoetbald. De regiocup van de jeugd kan dus 

doorgaan. Maar er mag nog steeds geen 

publiek komen kijken. Op vrijdag 11 juni start 

het EK voetbal. Helaas mogen er geen TV’s 

aan in kroegen en kantines. De eerste 

wedstrijden kunnen we jammer genoeg niet 

gezamenlijk op een groot scherm volgen. 

Vanaf 26 juni komen er verruimingen waar we 

als voetbal wat aan hebben. Dan mogen alle 

teams weer wedstrijden spelen tegen teams 

van buitenaf. Er mag dan ook weer publiek 

komen, de openingstijd van de kantine tot 

22.00 uur vervalt en we mogen op groot 

scherm naar het vervolg van het EK kijken. De 

1,5 meter afstand blijft. 

Hopelijk zijn na de vakantie de laatste 

belemmeringen van corona ook weg. Genoeg 

over het corona virus, hopelijk is dit het 

laatste wat ik er over schrijf. 

 

Arie Verwoerdt 

 

Materialen 
Ophalen achtergebleven goederen 

Zoals elk jaar blijven er gedurende het 

afgelopen seizoen kledingstukken, 

voetbalschoenen, keepershandschoenen en 

scheenbeschermers liggen. 

Deze kunnen nog tot en met zaterdag 31 juli 

worden opgehaald. Ophalen kan tot die datum 

elke donderdagavond van 20.00 uur tot 23.00 

uur en elke zaterdagmiddag van 15.00 uur tot 

17.00 uur. 

Daarna gaat de kleding naar een goed doel. 
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Gebouwen en Terreinen 
 

Gebouwen 

Aan het hoofdgebouw zijn enkele bovenlichten 

vervangen door vast glas.  

Verder zijn de 3 ruiten 

van de kopieer ruimte 

vervangen en worden er 

delen van het kozijn bij 

de kopieerruimte 

vernieuwd. Reden: ruiten 

waren lek en hout is deels 

in zeer slechte staat.  

Op woensdag 19 mei is er 

door een ploeg 

bestaande uit: Chris Hoogervorst, Arie van 

Haaften, Arie Verwoerdt, Kees Verwoerdt, Ad 

van der Plas, Piet Nieuwenhuizen, Ad van 

Seeters, Rino Geerts en Bart Monster gestart 

met de opbouw van de tent op het terras. Het 

is een tent met een afmeting van 20x8 meter 

en dus een vloeroppervlak van 160 m2. 

Voor de middag hadden wij het buizenframe 

voor een groot gedeelte af. Vervolgens wilden 

we het doek van het dak gaan plaatsen. Na 

het uitpakken van de tentzeilen zochten wij 

naar het zeil van het dak, maar toen bleek dat 

er geen zeil voor het dak was geleverd. Een 

grote teleurstelling voor de tentploeg. Direct 

gebeld met de leverancier in Duitsland, maar 

daar was geen zeil blijven liggen. Wij besloten 

het frame verder af te bouwen. Met ruim 

twintig man hebben wij het frame twee meter 

omhoog getild en de laatste poten eronder 

gezet.  

De eerste terrasdag zou zaterdag 22 mei zijn, 

maar het was toen zulk slecht weer dat het 

terras gesloten bleef. Een week later konden 

wij wel genieten van het terras, met open dak 

en veel zon. Maar goed dat het dak er nog niet 

op zat. 

Op dinsdagavond 1 juni hebben wij met ruim 

25 man, onder andere met hulp van het eerste 

elftal en een gedeelte van de terreinploeg, in 

een half uur het zeil op het dak gekregen. Na 

nog een uur monteren was alles klaar. 

Iedereen hartelijk dank voor het helpen. Nu 

genieten van het open terras. 

 

Terreinen 

Inmiddels kunnen het C en D veld weer 

gebruikt worden, nadat het jaarlijks 

onderhoud is uitgevoerd. Het B veld is nu 

onderhanden genomen en kan vanaf 19 juli 

weer gebruikt worden.  

 

Ledenadministratie 

Nieuwe leden: 

 

Opzeggingen: 

Danilo Kros 

Sjors Maas 

Sharog Susani 

Jurre van Veen 

Milan Schreuders 

Anna van Bijnen 

Emma van der Beek 

Fabienne van der 

Matten 

Mark Stolk 

Joep Stolk 

 

Jayden Monshouwer 

Joey Fiege 

Julian van Drunen 

Annemarie Scherff 

Hes van der Geld 

Gijs van den Assem 

Amber van Noorloos 

Luuk Muijs 

Menno Postema 

 

Daan van de Water 

Janneke Peek 

Jelle Muijs 

Gert-Jan 

Nieuwenhuizen 

Sophie van Vark 

Jelle Stijtveen 

Jules Bossers 

Wilco van Oord 

Martijn Knoop 

Tijn van Galen 

 

Rivet Nefuani 

Angelo Puriel 

Pieter Straver 

Lysanne Bongers 

Joppe Verschoor 

Rick Verlee 

Daan Benjamins 

Vincent Bezemer 

Rutger Kant 

Sander van den Berg 

Bram Koekkoek 
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Helma stopt met pijn in het hart 
 

Helma van Eijl gaat eind van het seizoen stoppen als kantinebeheerder. Reden om haar 

op te zoeken op de camping in Doeveren en wat vragen te gaan stellen.  

Helma is 4 jaar terug met het beheer van de kantine begonnen toen Mario en Mary zijn 

gestopt. Helma heeft circa twee maanden met hun meegedraaid De laatste zaterdag 

van Mario was het eerste mixtoernooi nieuwe stijl - waar we maar liefst 24 teams 

hadden - met aansluitend een grootse feestavond. Die eerste twee maanden vormden 

een fijne kennismaking met de leden van de V.V. Almkerk.  

 

Helma, hoe ben je in Almkerk 

terechtgekomen?.   

 “Door Cor. Die ging toen nogal eens bij 

Almkerk 1 kijken en had de advertentie op de 

website gezien en vond dat meteen wat voor 

mij.” 

 

Had je bepaalde ideeën of verwachtingen toen 

je hier begon?.  

“Zorgen dat het een gezellige 

ontmoetingsplek zou worden voor jong en 

oud. Ik vind het verenigingsleven erg leuk en 

ook belangrijk. Ik kon het ook goed 

combineren met mijn toenmalige 

werkzaamheden. Ook de donderdagavonden 

werden geleidelijk aan drukker en gezelliger. 

Het laatste rondje liep dan ook nogal eens uit. 

 

”Het is een heleboel werk zo’n kantine runnen, 

je moet voldoende personeel hebben voor 

zowel de keuken als achter de bar. Hoe ging 

de invulling met o.a. de vrijwilligers die mee 

gingen draaien en heb je zelf nog mensen 

meegebracht om je bij te staan?.   

“Cor heeft vanaf het begin meegedraaid en 

Sandra is in de keuken begonnen. In het begin 

heeft ook Carlijn op afroep nog meegewerkt 

en draaiden ook Michel, Savannah, Joep en 

Lisa (Schaap) nog mee. Later is de invulling 

door vrijwilligers gestart.” 

 

Je oogde meteen erg ervaren met 

horecawerk, had je voorheen al ervaring op 

dat gebied?.  

“Ik heb in meerdere sectoren in de horeca 

gewerkt, dus die ervaring klopt wel.”  

 

Buiten het runnen van de kantine heb je 

natuurlijk ook je administratie op zondag en 

je bestellingen bij de Sligro en Heineken, 

buiten je andere werkzaamheden waar je ook 

nog actief bent. Is dat allemaal goed bij te 

houden?. 

“Je bent inderdaad niet klaar als je hier de 

deur dichttrekt. Buiten de genoemde 

bestellingen haal ik ook nog veel in de stad 

voor bijv. de snaaiplanken. Ook voor het 

wisselgeld moet je wekelijks naar de bank. 

Verder nog de geregelde vergaderingen waar 

ik ook aan deelnam met de 

kantinecommissie.” 

 

Van het begin af aan heeft vriend Cor op de 

zaterdagen en later ook op donderdagavond 

meegewerkt en daar heb je volgens mij ook 

een goede kracht aan. In het begin zagen we 

Cor vooral tijdens de thuiswedstrijden van het 

1e achter de koffie staan. Cor zit er hier 

gezellig bij, misschien wil Cor hier wat over 

vertellen? 

“Ik vind het gezellig werk achter de bar en ook 

in de rust met de koffie. Maar de koffie in de 

rust kun je in je eentje niet aan, daar moest 

echt iemand bij. Rien en Cees Geerts zetten 

gelukkig ook nogal eens bekertjes klaar.”  

 

Heb je weleens problemen gehad met bijv. 

dronken gasten of vechtpartijen?.  “Bijna niet, 

dus dat valt mee. Van de afgelopen 4 jaar kan 

ik die echt op één hand tellen. En dan niet 

alleen van onze eigen supporters maar ook 

van de tegenstanders.”  

 

Wordt na het laatste rondje nog vaak 

geprobeerd om daarna nog een allerlaatste 

rondje te krijgen?.   

“Altijd!! Al van het begin af aan en daar ga ik 

dan ook regelmatig in mee. Ik probeer dat zelf 

trouwens ook wel als ik ergens gezellig zit.” 
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Wat zijn je leukste 3 ervaringen van de 

afgelopen jaren?.    

“De playbackshows vond ik allemaal erg 

gezellig en ook de afterparty’s. Ook het 

werken met vrijwilligers vond ik erg positief. 

Verder werd ik in de coronatijd gebeld door 

Luc Verduijn (speler van het 5e, red.). Die 

vroeg mijn adres en stuurde mij een brief. Van 

zijn werkgever had hij een premie van € 50,- 

gekregen en daar moest hij iets bijzonders 

mee doen. Dat hij daarbij aan mij dacht en 

opstuurde, vond ik wel een schitterend 

gebaar.” 

 

En je slechtste ervaringen?.    

“Een andere kant van het werken met 

vrijwilligers is dat er ook best vaak ingedeelde 

vrijwilligers niet komen opdagen. Die hebben 

dit dan afgekocht of zijn vergeten af te 

melden. Soms hebben ze naar zeggen de 

uitnodiging niet ontvangen. Dat betekent dat 

ik dan op het laatste moment zelf vervangers 

moet gaan zoeken. Dit is een 

mentaliteitskwestie en een organisatorisch 

probleem. Buiten het eerdergenoemde 

positieve punt van de vrijwilligers is dit nog 

wel voor verbetering vatbaar.” 

“Zeker ook het coronavirus. Toen de kantine 

nog open mocht zijn, was het handhaven van 

de regels en beperkingen erg moeilijk. Verder 

was ik daarbij ook bang om het zelf op te 

lopen, daar mijn ouders al op leeftijd waren. 

Daarna moest de kantine weer dicht, een heel 

ongezellige tijd dus.”  

“Ik ben geen ochtendmens. Vooral 

zaterdagochtend vroeg lopen de kinderen 

voetballend en gillend door de kantine en 

weinig ouders die daar wat over zeggen. Na 

de wedstrijd zijn ze hun energie min of meer 

kwijt en zijn ze een stuk rustiger. Ik kan dat 

op die tijd niet zo goed hebben, maar dat is 

helemaal aan mijn ochtendhumeur te wijten.” 

“Tenslotte heb ik gemerkt dat er een beetje 

een sfeer hangt tussen de lagere elftallen en 

de selectie. Er wordt –vind ik- toch onterecht 

tegen de selectie aangehikt dat daar veel 

meer aandacht naar toe gaat dan naar de rest 

van de vereniging. Ook heerst hier de 

gedachte dat de Vrienden van Almkerk er ook 

alleen maar voor de selectie zijn. Dat is echt 

niet zo, die zijn er voor de hele vereniging. 

Wordt gelukkig al wel minder. Dus een betere 

communicatie vanuit het bestuur naar de 

vereniging toe zou veel verheldering kunnen 

brengen. Ook met hulp van bijv. trainingen bij 

jeugd, de tent opzetten staat heel de selectie 

klaar om te helpen. Goede communicatie op 

allerlei vlakken is cruciaal. Eerst goed overleg 

en dan planningen maken (ook met 

teamfeestjes en dergelijke). Overigens lijkt 

het nu of de slechte ervaringen overheersen, 

maar dat is echt niet zo hoor!” 

 

Wat zijn de vernieuwingen die onder jouw 

bewind zijn ingevoerd?.  “De snaaiplank is 

nieuw ingevoerd, een idee van Rina Zwets. 

Verder geprobeerd om het keukenassortiment 

uit te breiden met varianten die niet in de 

frituur hoeven. ‘De gezonde kantine’ wil er 

voorlopig nog niet echt in hoor. Op verzoek 

ook wel speciaal biertjes e.d., maar die 

worden niet zoveel besteld. Er is verder een 

andere frituuroven in de keuken geïnstalleerd 

met een betere afzuigkap en ook de 

vaatwasser is vernieuwd, wat ook een hele 

verbetering is.”  

 

Wat vind je van de georganiseerde 

feestavonden? Bijvoorbeeld Carnaval, 

Oktoberfest, playbackavonden? Zie je hier nog 

verbeteringen in de toekomst? 

“Feesten kunnen ze wel in Almkerk maar bij 

de verkleedfeesten zoals met carnaval en het 

Oktoberfest komen er maar weinig verkleed, 

dat zou beter kunnen. Playback heb ik het al 

over gehad, dat is altijd een groot succes. De 

pubquiz is altijd druk bezocht en vind ik ook 

erg goed georganiseerd. Alleen de vragen zijn 

best wel pittig.” 

Foto: Helma en Cor tijdens carnaval 2019 

 

Even naar de vereniging. Wat vind je van de 

V.V. Almkerk in het algemeen?.   

 “Echt een hele leuke en gezellige vereniging 

met heel veel fijne mensen. Als we om hulp 

vragen dan wordt er ook direct hulp geboden. 

Wat ook fijn is dat ik op donderdagavond laat 
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nooit alleen naar de auto hoefde te lopen, 

want Arie wachtte altijd op me en sluit altijd 

alle deuren van de kleedlokalen die veelal niet 

door de trainers op slot worden gedaan. Ook 

van Chris en Jantje hebben we veel hulp 

gehad.”  

 

Ben je zelf liefhebster van voetbal? Heb je ooit 

zelf gevoetbald bijvoorbeeld?. 

“Absoluut geen liefhebster van voetbal. Ik heb 

voorheen wel waterpolo gespeeld. Het 

verenigingsleven bij welke teamsport dan ook 

vind ik erg belangrijk.” 

 

Achter de bar kun je weinig wedstrijden 

volgen, heb je weleens met een belangrijke 

wedstrijd de kans gehad om zelf te kijken? 

“Bij het 2e is het weleens erg spannend 

geweest, daar ben ik een paar keer wezen 

kijken. Ook bij het 6e - waar Cor nu bij speelt 

- heb ik weleens gekeken. En we zijn op een 

zondagmorgen bij een wedstrijd van het 5e 

geweest bij Be Ready.” 

 

Van wat voor soort muziek houd je? Draai je 

veelal je eigen smaak?  

“Ik hou van wat oudere muziek, maar ik heb 

geen tijd om aparte nummers in te voeren. Ik 

zet dan gewoon een box aan met bijv. jaren 

80 muziek. Met de nieuwe muziekinstallatie 

kan men met een app “inbreken” en op die 

manier een verzoeknummer afspelen. Met 

goede muziek valt nog best wat winst te halen 

in de kantine.” 

 

Er wordt weleens gesuggereerd dat met een 

andere inrichting van de kantine er meer 

vrouwvolk zou komen. Dat zou met mooie 

gordijnen, een zithoek met een bankstel enz. 

gerealiseerd kunnen worden?.   

“Ik denk niet dat dit de vrouwen naar de 

kantine brengt. Een bankstel gaat niet lang 

mee. Kinderen gaan daar zitten met friet, alles 

zit zo onder de curry en de mayonaise. Verder 

is de kantine dan moeilijker schoon te maken. 

Een loungeset op het terras zou wel leuk zijn, 

maar dan zou die onder een overkapping 

moeten staan. Met een feestavond of een 

thuiswedstrijd van het 1e moet alles eruit.”  

Wat is de reden dat je gaat stoppen?.“Dat 

komt helaas door de corona. Daardoor 

verminderden mijn inkomsten en heb ik 

andere werkzaamheden moeten zoeken. Mijn 

werk op de markt is nu naar vier dagen per 

week gegaan. Verder hebben we ervaren dat 

het ook leuk is om het weekend samen te 

kunnen doorbrengen. We hebben nare 

ervaringen in de familie doorgemaakt. Een 

broer van Cor is overleden en ook mijn vader. 

Dat bracht het besef dat we ook wat meer tijd 

met elkaar en familie moeten kunnen 

doorbrengen. We misten veel familiefeesten 

die veelal op de zaterdag werden gehouden. 

Ik heb er lang over nagedacht en vond het 

best moeilijk om dit besluit te nemen, want 

het is op zich hartstikke leuk werk.”  

 

Hebben jullie in de coronatijd een caravan 

aangeschaft, of hadden jullie dit anders ook 

gedaan? 

“Dat hadden we buiten de corona toch 

gedaan. We hadden al een vouwwagen maar 

die was niet zo comfortabel. Deze seizoenplek 

in Doeveren hadden we sowieso geboekt, 

omdat we vanwege corona niet naar het 

buitenland konden en ook omdat we dan dicht 

bij Almkerk zaten. We hadden toen nog niet 

besloten te stoppen. Het bevalt ons hier zo 

goed dat we ook al voor volgend jaar hebben 

geboekt.” 

 

Cor is intussen bij Almkerk gaan voetballen en 

blijft dat ook doen. We nemen aan als je een 

keer gelegenheid hebt dat je zeker bij Almkerk 

komt kijken en daarna nog even gezellig 

aanschuift voor een drankje en een hapje? 

“Ja natuurlijk. Cor blijft voetballen, hij vindt 

het een heel gezellig team. Buiten de 

zaterdagen zal Cor er niet zoveel meer zijn, 

maar ik zal ook zeker regelmatig komen kijken 

en even bij de derde helft aanschuiven. Ik ben 

dus nog niet geheel uit beeld.”  

 

Heb je nog een bijzonder moment wat je echt 

bijblijft? 

 “Ja, het nummer ‘Chiquitita’ van ABBA tijdens 

de feestavonden. Iedereen wordt dan 

helemaal spastisch. Barkrukken de hoogte in 

waarbij lampen en zelfs het plafond het zwaar 

te verduren hadden, omgekeerde tafels met 
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iemand erin, stampen met de barkrukken op 

de grond waarbij ook barkrukken sneuvelden. 

Voorlopig is dit nummer tijdens feestavonden 

in de ban gedaan. Ik kwam dan ook altijd even 

achter de bar vandaan om van dichtbij nog te 

proberen voorkomen dat er veel ging 

beschadigen.” 

 

Wat zou je tenslotte nog willen meegeven 

voor de nieuwe beheerder?.  

“Ik hoop op iemand die een goede gastvrouw 

of gastheer wordt en die evenveel plezier gaat 

krijgen als wij hebben gehad.”  

 

Helma en Cor, bedankt voor jullie hartelijke en 

gastvrije ontvangst op de camping en zeker 

ook bedankt voor de bediening en goede 

zorgen de afgelopen 4 jaar. We hebben 

absoluut een fijne en gezellige tijd gehad met 

jullie achter de bar bij de V.V. Almkerk. 

 

Arie en Hendri 

 

 

 

Almkerk pakt door met organisatie en opleiding jeugd 
 

Waar we inmiddels een leuk aantal jonge talenten zien doorstomen naar de eerste en 

tweede selectie, pakt de vereniging nu door om te zorgen voor verdere ontwikkeling 

en groei van haar jeugdleden, dit overigens in nauwe samenwerking met 

buurvereniging Altena. 

 

Goede organisatie en communicatie zijn 

hiertoe belangrijke voorwaarden. Gevoegd bij 

een goed geschoold trainerskorps moeten hier 

belangrijke impulsen van uitgaan. De 

kinderen moeten zich op meerdere gebieden 

kunnen ontwikkelen, natuurlijk vooral ook met 

plezier en passie, maar ook op technisch en 

tactisch gebied en gericht op samen spelen en 

samen leren. Samen met enthousiaste en 

betrokken ouders wordt daarmee een 

belangrijke invulling gegeven aan de kracht 

van een vereniging. 

Zoals bekend is ondertussen Gerard van 

Helden aangesteld als hoofd jeugdopleidingen 

van beide al genoemde verenigingen, waarbij 

vanaf het seizoen 2021/2022 bijvoorbeeld ook 

de JO19 zal worden gecombineerd. Deze 

functie was bij Almkerk al even vacant, nadat 

Thomas Blankers hiermee was gestopt. Voorts 

bestond ook al langer een vacature als 

voorzitter van de jeugdcommissie, nadat René 

Bronsgeest deze taak meerdere jaren op zeer 

betrokken wijze had vervuld. Als diens 

opvolger is nu aangesteld Gerrit Kant, 

waarmee de commissie weer op volle sterkte 

kan functioneren.                 

 

De jeugdcommissie is nu als volgt samengesteld: 

Gerrit Kant : voorzitter 

Gerard van Helden  : hoofd jeugdopleiding (Almkerk en Altena) 

Arjan Kant : bestuurslid jeugdzaken/coördinator JO15 t/m JO17 

Frederike van der Schaaf : wedstrijdsecretaris jeugd 

Jeroen Kroon : coördinator JO19 en lid TC 

Toon van Drunen : coördinator JO14 en JO15 

René van Haaften : coördinator overige jeugdteams 

Elbert van Bijnen : coördinator meisjesteams 

Hans Kant : stagecoördinator 
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Jonkies van het tweede:  

“De band met Almkerk is toch sterker dan gedacht” 
 

Een jaar geleden deed het vertrek van een vijftal “jonkies van het tweede” naar andere 

verenigingen nogal wat stof opwaaien. Zij zagen weinig kansen om hun ambities om 

in een eerste elftal te spelen in Almkerk waar te maken. Een te grote jaarlijkse aanwas 

van spelers van buitenaf versperde naar hun mening de toch al smalle weg. Deze 

kritiek werd binnen de vereniging breed gedeeld, waarbij de roep om een herkenbaar 

eerste elftal met jongens uit het eigen dorp meer weerklank vond, zowel bij supporters 

als andere betrokkenen. Vanwege alle coronamaatregelen hebben we met zijn allen 

natuurlijk wel een pas op de plaats moeten maken en kon er weinig vooruitgang 

worden geboekt. Wel gaven een jaar geleden zowel bestuursvoorzitter Hans Keller als 

de toenmalige voorzitter van de Technische Commissie, Theo van der Stelt, al aan dat 

het de bedoeling was (en verenigingsbeleid) om voortaan duidelijker in te zetten op 

de eigen jeugd. Wat is hiervan dan nu de actualiteit? 

 

In de eerste plaats valt zeker de versterking 

op van de totale jeugdafdeling. Deze zal de 

komende jaren een nog grotere boost moeten 

krijgen door de uitgebreidere samenwerking 

met de V.V. Altena, de aanhoudende steun 

van de “Jeugdvrienden van Almkerk” en de 

aanstelling van Gerard van Helden als 

(gezamenlijk) jeugdcoördinator. Voeg 

daaraan toe het grote aantal uiterst ervaren 

jeugdtrainers binnen de club, zoals Huib 

Apituley, Hans Kant, Peter van Dalen, Jan-

Willem van Gils en René van Haaften, dan is 

kwaliteit en daarmee de interne opleiding van 

zowel beginnende trainers als van de eigen 

jeugd absoluut gewaarborgd. Doorstroming 

naar de selectie-elftallen moet daarmee 

uiteindelijk een beter begaanbare weg 

worden. 

 

Verder valt op dat de club op selectieniveau 

toch wel de hand in eigen boezem heeft 

gestoken en de hierboven al genoemde 

ruimere inzet op de eigen jeugd zeker wil gaan 

waarmaken. De zeven vertrekkende spelers 

van het eerste worden niet meer “klakkeloos” 

vervangen door andere spelers van elders. 

Nadat eerder al Janno Swart en Nick Kant aan 

het eerste waren toegevoegd, hebben thans 

bestuur en TC naar buiten gebracht dat vanuit 

het tweede team liefst vier spelers naar de 

eerste selectie zullen overgaan. Naast keeper 

Kevin Noorloos zijn dat Jorg Kant, Andres 

Kwetters en Toon van Drunen. Van buitenaf 

komen er eveneens vier spelers bij. 

Vooralsnog een goede mix en aan trainer Ad 

van Seeters met zijn staf de taak om ook op 

het veld tot een evenwichtig geheel te komen, 

waarbij wij natuurlijk hopen dat de jongens 

hun promoties ook kunnen waarmaken. 

 

Wat resteert er dan nog voor het 

opleidingselftal, het tweede team? Hierover 

waren overigens vorig jaar al zorgen, maar 

deze bleken geheel ten onrechte. Het 

verjongde elftal presteerde fantastisch en 

bezette bij de coronastop een hoge klassering 

in de reserve hoofklasse. De nieuwe staf, met 

trainer Nikki Beekwilder en leiders Tonny 

Muijen en Arjan Kant, slaagde er in korte tijd 

in een kloppend geheel neer te zetten, dit 

ondanks het gememoreerde vertrek van vijf 

jonkies. Maar ja, hoe gaat het nu dan verder, 

zeker nu er vier talentvolle jongens 

doorstromen naar het eerste? Lukt het 

wederom een (meer dan) representatief elftal 

neer te zetten? “Kan bijna niet”, zou je 

zeggen. Hoe komen we op voorhand al aan 

voldoende basisspelers? Zit er nog potentie in 

de lagere elftallen? Hier en daar natuurlijk 

wel, maar daar spelen andere keuzes een 

grotere rol. De JO-19 dan? Die zouden voor 

het mooi een paar klassen hoger moeten 

spelen, maar dat gaat nog een paar jaren 

duren. Vooralsnog gaat alleen Luuk Demmer 

de overstap naar het tweede maken.  

 

Komt er mogelijk nog aanwas van vrouwen bij 

het tweede? De KNVB heeft beslist dat met 

ingang van het nieuwe seizoen vrouwen ook 

in een mannenteam in de A-categorie mogen 

uitkomen. Wordt clubtopscorer Lisa Verwoerdt 

de nieuwe aanvalsleider van het tweede? 

 

Maar… en daar komt het: “de band met de 

V.V. Almkerk is toch sterker dan gedacht”. 

Althans, dat geven enkele van de vorig jaar 

vertrokken jonkies aan. Ramon van Dalen 

komt weer terug. “De laatste tijd kwam ik wat 

vaker bij Almkerk en voelde toch weer de 

interesse. Ook hoorde ik veel over de 
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gezelligheid en de potentie in het ‘nieuwe’ 

tweede. Iedereen liet me gewoon weer voelen 

dat Almkerk toch echt mijn cluppie is. Sinds 

een paar weken (we schrijven begin mei) train 

ik weer bij Almkerk in het 2e en voelt het net 

alsof ik niet ben weggeweest. Ik ben tot op het 

bot gemotiveerd om een nieuwe start te 

maken en het maximale eruit te halen bij 

Almkerk!” Hoe kijk je overigens terug, Ramon, 

op je (door corona beperkte) periode bij RFC 

2017? “Het is een superleuke, helaas korte, 

ervaring geweest en achteraf had ik het 

nergens anders willen meemaken dan bij RFC. 

Een hele leuke jonge groep met veel potentie 

en een trainer (Paul van der Donk, red.) die 

het team laat voetballen in hun sterkte.” 

 

De volgende die terugkeerde naar het tweede 

is Milan Schreuders, die zijn draai bij BZC’14 

niet echt kon vinden. “Almkerk voelt bij nader 

inzien toch meer als vertrouwd en als mijn 

club, waar bovendien mijn vrienden 

voetballen. Mijn terugkeer is daarmee een 

logische.” 

 

Twan van der Stelt was vorig jaar de eerste 

die op zijn schreden terugkeerde. Al voordat 

de eerste officiële wedstrijd van het seizoen 

werd gespeeld, meldde de jonge doelman van 

randje Zandwijk zich weer aan de 

Almkerkpoort, dit overigens na een goed 

gesprek met Hans Keller. Twan zegt hierover: 

“Ik was toch gaan twijfelen of ik mij bij BZC’14 

wel verder kon ontwikkelen, zeker nadat de 

keeperstrainer een langdurige blessure opliep 

en door de club niet zou worden vervangen. 

Op zich ging het daar wel goed, ik trainde twee 

maanden mee en speelde ook enkele 

oefenwedstrijden in het eerste, de sfeer was 

ook prima. Maar omdat ik toch niet zeker was 

van mijn vooruitgang daar en ik ook de sfeer 

in Almkerk wel miste, heb ik me hier toch weer 

als beschikbaar gemeld.” 

 

Doelman Lars Pruijsen staat er anders in dan 

zijn voormalige teamgenoten, maar snapt hun 

keuzes wel. “Jammer dat Ramon weg is bij 

RFC, we hadden zijn kwaliteiten goed kunnen 

gebruiken. De vertrouwde omgeving blijkt 

toch belangrijk te zijn. Voor mij geldt dat 

anders, mijn vrienden wonen en voetballen 

niet in Almkerk en daarnaast heb ik ook mijn 

werk in Raamsdonksveer.” Lars geeft verder 

aan komend seizoen bij RFC verder te willen 

groeien, zowel met het team als persoonlijk. 

Uit eigen ervaring weet ik dat die doelstelling 

zeker geen utopie is. De eerste 

kompetitiewedstrijd van dit seizoen had de 

KNVB mij aangesteld als arbiter bij de 

thuiswedstrijd van RFC tegen Olympia’60 

(mooi maatwerk). Lars bleek als eerste keeper 

te zijn gekozen, ook Arco en Ramon kregen 

een basisplaats van Van der Donk en met veel 

publiek, een overvol terras (ondanks corona) 

en prachtig weer ontspon zich een felle en 

zeer aantrekkelijke wedstrijd. Onze ‘jonkies’ 

speelden stuk voor stuk prima. In een 

dergelijke ambiance kun je alleen maar 

groeien, zeker als keeper met al dat volk in je 

nek. Lars tenslotte: “Straks eerst maar eens 

zien wat het nieuwe seizoen zal brengen, 

maar ik sluit zeker niet uit ooit nog eens terug 

te keren naar Almkerk, want dat blijft 

inderdaad toch ook gewoon mijn cluppie.” 

 

De laatste vertrekker, Arco van As, heeft (eind 

mei) nog geen beslissing genomen. “Eerst 

maar weer eens proberen in juni het 

voetballen weer op te pakken met wat 

oefenwedstrijden bij RFC. Daarna wil ik pas 

vooruit kijken naar het nieuwe seizoen. Dan 

maak ik de keuze voor nog een jaar RFC of 

een terugkeer naar Almkerk. Een andere club 

wordt het zeker niet, al ben ik daarvoor 

onlangs nog wel gepolst.” 

 

Voetballen, presteren en gezelligheid met 

elkaar in een vertrouwde omgeving blijkt dus 

de formule te zijn voor een geslaagde 

weekinvulling. Onderlinge contacten met 

ruimte voor persoonlijke ontwikkeling blijven 

daarbij zeer belangrijk. Hopelijk kan dat vanaf 

het nieuwe seizoen weer volop. De vereniging 

zet zich in om daarin alle leden een passende 

plaats te bieden. 

Hendri 
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Jeugdspeler in beeld 

 

In deze editie brengt de redactie wederom een jeugdspeler in beeld. Deze keer is het 

woord aan Bryan van Vugt (11 jaar), een zoon van William en Zoë van Vugt . Beide 

ouders spelen of speelden bij de V.V. Almkerk. De familie is trouwens nog ruimer 

vertegenwoordigd binnen de voetbal, te denken aan opa Frans, de ooms Theo en Roger 

en zeker ook overgrootvader Otto.   

 

Wie is Bryan? Op welke school 

zit je en in welke groep? Weet 

je al naar welke school je hierna 

gaat? En ook al wat je later wil 

worden?  

“Ik ben dus Bryan van Vugt en 

woon samen met mijn ouders 

en broertje Liam in Almkerk. Ik 

zit op d’Uylenborch in groep 

7. Als ik naar de middelbare 

school ga dan ga ik 

waarschijnlijk naar het 

Altenacollege of Prinsentuin. 

Iets wat dichtbij is, dat scheelt 

weer fietsen. Wat ik later 

worden wil dat weet ik eigenlijk nog niet zo 

goed.” 

 

Wat voor hobby’s heb je naast het voetballen?  

“In mijn vrije tijd game ik graag, ga ik met 

vrienden op pad met de stuntstep, of probeer 

ik salto's en backflips te maken op de 

trampoline.”  

 

In welk team speel je en wie zijn je trainers? 

Wat voor type speler ben je en wat vind je het 

leukst aan het voetballen?  

“Ik speel in een combiteam met Altena 

Almkerk, de JO12. Mijn trainers zijn Casper 

Nieuwenhuizen en Wobbe van Houwelingen. 

Ik ben een aanvaller, maar vind het vooral 

leuk om een balletje te trappen met mijn 

medespelers. En als ik 18 ben gaan we 

natuurlijk een biertje drinken met zijn allen.” 

 

Wanneer ben je lid geworden van de voetbal 

en weet je nog wat het mooiste was om daar 

mee te maken?  

“Wij zijn 3,5 jaar geleden verhuisd vanuit 

Gorinchem naar Almkerk. In Gorinchem 

voetbalde ik bij Unitas, maar toen we in 

Almkerk kwamen ben ik meteen lid geworden 

van V.V. Almkerk. Daar kwam ik al vaak, 

omdat mijn vader daar voetbalt. Ik vond 

pupillenkamp het leukst tot nu toe.” 

 

Komen je ouders vaak kijken bij de 

wedstrijden (als het weer mag) en krijg je nog 

tips van ze, of van de andere familieleden (ze 

hebben natuurlijk allemaal wel 

verstand van voetbal)?  

“Toen het nog mocht kwamen 

mijn ouders iedere week kijken, 

samen of 1 van de 2. Ook zijn 

mijn beide opa's en oma's 

regelmatig wezen kijken.” Mijn 

moeder is op het gebied van 

sport erg fanatiek. Ze heeft zelf 

heel lang gekorfbald en een 

jaartje gevoetbald bij vv 

Almkerk. Dat betekent dus dat 

ze zich altijd overal mee bemoeit 

hahaha.  

 

Je moeder was trouwens ook een goede en 

snelle korfbalster bij GKV en later ACKC, wat 

vind je van die sport? “Ik ben één keer bij 

ACKC mee wezen trainen. Het was leuk dat 

mijn vrienden daar waren, maar korfbal is niet 

echt mijn ding. Voetbal blijft van mij on Top! 

Mijn moeder is op het gebied van sport erg 

fanatiek. Ze heeft zelf heel lang gekorfbald en 

een jaartje gevoetbald bij Almkerk. Dat 

betekent dus dat ze zich altijd overal mee 

bemoeit hahaha. Ze vertelde mij trouwens dat 

ze van u ooit een rode kaart had gekregen. 

Dat moment vond ze achteraf geweldig en zal 

ze nooit meer vergeten, het was ook in een 

speciale korfbalwedstrijd tegen de Belgen. Het 

gebeurde onverwachts en ze schrok ook 

enorm Ik weet het nog Zoë, maar toen je 

eenmaal met bloemen en op de schouders uit 

het veld werd gedragen, zakte je hartslag 

alweer. (Hendri).” 

 

Wat hoop je tenslotte nog te bereiken met het 

voetballen bij de V.V. Almkerk?  

“Ik moet nog flink aan de bak, maar het zou 

tof zijn om ooit in het 1e te kunnen voetballen. 

Als dit niet lukt, dan zou een vriendenteam 

leuk zijn. Als het maar gezellig is!” 

 

Bryan, bedankt dat je jezelf aan onze lezers 

wilde voorstellen en veel succes en plezier in 

je verdere leven. 

 

Hendri 
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Voorbereiding nieuwe seizoen 2021-2022 
 

za 24-7-2021 13.00 uur Mixtournooi (info volgt op de website en social media). 

di  17-8-2021 20.00 uur Rood Wit 1  -  Almkerk 1  

di  17-8-2021 20.00 uur Almkerk 2   -  RFC 1  

za  21-8-2021 17.00 uur Almkerk 1   -  RBC 1 

za  21-8-2021 14.30 uur Almkerk 2  -  LRC 2   

di  24-8-2021 20.15 uur Oosterhout zo. 2  -  Almkerk 2 

di  24-8-2021 20.00 uur Almkerk 1  Voorronde Altena Cup 

za  28-8-2021 14.30 uur  Almkerk 1  Finales Altena Cup 

za  28-8-2021 14.30 uur  Almkerk 2   -  Wilhelmina ‘26 2 

di  31-8-2021 20.00 uur Rijen 1  -  Almkerk 1 

di  31-8-2021 20.00 uur Almkerk 2  -  Olympia ’60-1 

za 4-9-2021 14.30 uur 1e ronde bekerwedstrijden  
di  7-9-2021 20.15 uur Almkerk 1  -  Unitas zon. 1  

di  7-9-2021 20.00 uur Tricht 2  -  Almkerk 2 

za  11-9-2021 14.30 uur 2e ronde bekerwedstrijden  
di  14-9-2021 20.00 uur Vuren 1   -  Almkerk 1 

di  14-9-2021 20.00 uur Almkerk 2   -  DESK-2 

za  18-9-2021 14.30 uur 3e ronde bekerwedstrijden  
za 25-9-2021  Aanvang competities   

 

Mocht er nog van andere teams behoefte zijn om oefenwedstrijden te spelen dan kan dit voor 

de senioren dames en heren opgegeven worden aan Arie Verwoerdt en voor de junioren en 

pupillen meisjes en jongens bij Frederike van der Schaaf. 

 

Mochten jullie zelf iets afspreken dan kan dat ook maar altijd in overleg met bovengenoemde 

personen zodat e.e.a. gecoördineerd kan worden betreffende indeling velden en kleedlokalen.  

 

Arie Verwoerdt 
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Interview met Jan van Helden 
 

In onze reeks interviews met clubiconen kunnen we natuurlijk niet om de man heen 

die het langst lid is van V.V. Almkerk. Jan van Helden is ononderbroken lid van de 

vereniging sinds 3 augustus 1950. Hij was 14 jaar toen hij zich als junior aanmeldde 

bij de club aan de watertoren.  

 

In die tijd waren er buiten de senioren alleen 

maar een A-junioren. Niet iedereen had 

voetbalschoenen in die tijd, maar Jan had 

geluk, hij kon een paar schuin afgesleten 

voetbalschoenen overnemen van keeper 

Meindert Verlee, die stopte met voetballen.  

Jan had 3 seizoenen in de A gespeeld toen hij 

in 1953 moest debuteren in Almkerk 1, dat 

een tweede beslissingswedstrijd voor het 

kampioenschap moest spelen tegen 

Woudrichem 2, nadat de 1e 

beslissingswedstrijd in 1-1 was geëindigd. Er 

was onenigheid ontstaan tussen Sim Verlee en 

Ceel Romijn, waardoor één van die twee niet 

werd opgesteld en Jan kon debuteren in het 

eerste. 

Jan werd bij zijn debuut kampioen met 

Almkerk 1, want de wedstrijd werd met 3-1 

gewonnen. Dat is nog eens een flitsend 

debuut! 

 
Maar liefst 13 jaar speelde Jan in het eerste. 

Spelers van Jan z’n generatie waren o.a. Sinus 

van Breugel, Hans Kant, Wim Lagrouw, Gerrit 

Romijn, Gerrit vd Berg (Uitwijk) en Gerrit de 

Peuter. Zeker in het begin viel het niet mee 

om ertussen te komen. De vereniging heette 

V.V. Almkerk, maar was in belangrijke mate 

een Uppels bolwerk. Later werden er steeds 

meer Almkerkers lid en verdween het verschil. 

In het begin speelde Jan als linksbuiten of 

linksbinnen, maar verhuisde later naar 

achteren, waar hij samen met Jo Kant het 

centrale duo vormde. Jan had niet veel met 

“luie” voetballers; je hoeft niet goed te zijn, 

als je er maar voor gaat. Een goed elftal 

bestaat uit technische voetballers en harde 

werkers. 

Jan is zeker geen opgewonden standje, maar 

eind zestiger jaren is hij wel een keer kwaad 

van het veld gelopen en dat is op de gevoelige 

plaat vastgelegd. Best bijzonder dat er een 

foto is van dat moment, want destijds had nog 

lang niet iedereen een mobiele telefoon. 

 
Na het eerste heeft Jan nog verschillende 

jaren in het tweede gespeeld. Eén seizoen 

werd hij topscoorder met 27 doelpunten. In 

dat jaar werd het tweede ook kampioen na 

een beslissingswedstrijd tegen Roda Boys 2 in 

Veen. Daarna speelde hij ook nog in Almkerk 

3 en 4 en met alle 4 de elftallen werd Jan een 

keer kampioen. 

Een andere gebeurtenis die Jan z’n leven 

behoorlijk op z’n kop zette was een bezoek 

aan Het Wapen van Emmickhoven in 19.. Jan 

zat nietsvermoedend met vrienden Gerrit 

Teuling en Sinus van Breugel aan een pilsje 

toen daar de meisjesvereniging uit Dussen 

binnenviel. Ze waren eigenlijk voor een 

verenigingsactiviteit op weg naar Sleeuwijk, 

maar het weer was niet best en er werd 

besloten om de reis ter hoogte van het Wapen 

af te breken. Aan het einde van de avond 

hadden de vrienden alle drie een Dussense 

aan de haak geslagen. Voor Gerrit en Sinus 

bleek het tijdelijk te zijn, maar Jan is sinds die 

avond samen met Corry gebleven. 

Samen kregen ze 3 kinderen: Paula, Peter en 

Eddy. 

Ze woonden jarenlang in Dussen en Hank, 

maar Jan bleef al die tijd in Almkerk 

voetballen. 

Helaas moest hij stoppen met voetballen 

doordat hij reuma kreeg. Dit openbaarde zich 
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met een beenblessure. “Het schoot in m’n 

been en ik wist gelijk dat ’t klaar was met 

voetballen.” vertelde Jan.  

De reuma had ook tot gevolg dat Jan al op z’n 

48e z’n beroep als timmerman niet meer kon 

uit oefenen en werd afgekeurd. Dat viel niet 

mee, want Jan had veel plezier in z’n werk. 

Samen met Jo Kant werkte hij in Den Haag in 

de renovatie voor Bouwbedrijf Boele & van 

Eesteren. Naar omstandigheden gaat het nu 

goed. Met 2 nieuwe knieën en met behulp van 

de rollator en scootmobiel kan Jan nog redelijk 

uit de voeten en bezoekt hij ook graag het 

clubhuis op zaterdagmiddag. Wel vindt hij het 

jammer dat er niet zoveel generatiegenoten 

meer in de kantine komen, maar aan de 

andere kant voelt hij zich ook thuis tussen de 

jongere generaties. 

Naast zijn actieve carrière heeft Jan ook 

andere functies binnen de vereniging bekleed. 

Zo was hij 1 jaar bestuurslid, maar dat beviel 

niet. In de rol van elftalleider voelde Jan zich 

beter thuis. 

Toen eind 90-er jaren 7 eerste elftalspelers 

(Anton, Gerard, Gerbe, Marty, Pieter, Rick, 

Simon) stopten met de selectie en een 

vriendenelftal oprichtten, werd Jan gevraagd 

als leider, dat werd Jan z’n laatste actieve 

functie binnen de vereniging. 

 

Nico
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Dylan den Exter: veelzijdig en ambitieus 
 

Vanaf oktober vorig jaar hebben onze supporters geen speler van Almkerk 1 meer aan 

het werk kunnen zien. Als scheidsrechter bij enkele onderlinge partijtjes in mei mocht 

ik dat wel. Naast Jelle Stalenhoef viel mij daar in het bijzonder Dylan den Exter op. 

Samen waren zij de vormgevers en aanjagers op het middenveld. Tijd om deze nog 

relatief onbekende Almkerkspeler nader aan u voor te stellen. 

 

Wie is Dylan den Exter?  

“Ik ben 24 jaar, woon in Waalwijk en werk al 

3,5 jaar bij Interpolis (ik heb een studie 

gevolgd in het bank- en verzekeringswezen). 

Ik woon nog thuis, maar ben bezig met het 

kopen van een appartement in Waalwijk. Ik 

ben nog vrijgezel.” 

  
Wanneer en waar ben je begonnen met 

voetballen en hoe verliep dat? 

Bijzonderheden? 

“Met voetballen ben ik begonnen bij vv 

Baardwijk in Waalwijk. Hier heb ik 3 jaar 

gespeeld en ben toen gescout voor RKC, 

Willem II en PSV. Ik mocht uit deze drie clubs 

kiezen en had het beste gevoel bij Willem II. 

Vervolgens heb ik daar 7 jaar gespeeld, maar 

uiteindelijk kreeg ik het er minder naar mijn 

zin, waarna ik de overstap naar WSC heb 

gemaakt. Daar heb ik twee seizoenen in het 

eerste gespeeld, totdat we degradeerden en 

mijn eigen club Baardwijk promoveerde. Beide 

clubs gingen toen tweede klasse spelen. Al 

mijn vrienden speelden echter nog bij 

Baardwijk en ik besloot om terug te keren 

naar mijn ‘roots’. In het tweede jaar scheurde 

ik in de voorbereiding mijn voorste kruisband 

af en heb dat seizoen niet meer gespeeld. Na 

mijn herstel werd ik het jaar daarop meteen 

speler van het jaar.” 

En toen kwam Almkerk?                                                                        

“Inderdaad. Wij zaten met Baardwijk in 

dezelfde competitie als TSC Oosterhout. Daar 

was Ad van Seeters toen trainer en die wilde 

me graag meenemen naar Almkerk. Dave van 

der Westen heeft mij benaderd en ik ben in 

gesprek gegaan. Eigenlijk wilde ik al langer op 

een hoger niveau en op zaterdag spelen. Na 

een goed gesprek was de keuze vrij snel 

gemaakt.” 

Wat voor type speler vind je jezelf? Word je zo 

ook gebruikt? Welke positie bekleed je het 

liefst? 

“Ik denk dat mijn kwaliteiten mijn inzicht en 

pass zijn. Ik werd gehaald als verdedigende 

middenvelder, maar na 2 wedstrijden werd ik 

al meteen links centraal gezet. Ik denk dat ik 

dit beide prima kan. Ik voel me nu prettig om 

centraal achterin te spelen, maar heb niet echt 

een voorkeur. Waar het team me nodig heeft, 

speel ik.” 

Meest opvallende dingen tot nu toe bij 

Almkerk? Hoogtepunten? Ook mindere 

dingen? 

 “Almkerk is een warme club waar ik mezelf 

snel thuis ben gaan voelen. We hebben een 

leuke en gezellige groep die erg fanatiek is. 

We hebben nu twee seizoenen niet volledig 

afgemaakt, maar het 1e seizoen zijn we wel 

redelijk hoog geëindigd. Mijn grootste 

hoogtepunt was de overwinning op GRC’14. 

Dit is een derby die echt leeft. Zoals ik altijd 

zeg: ik heb nog nooit verloren van GRC en dat 

wil ik ook zo houden!” 

Wat wil je nog zeggen over het “coronajaar” 

en welke zijn je verwachtingen en ambities 

voor het komende seizoen?  

 “Dit jaar was eigenlijk erg vervelend. We 

hebben nog wel flink doorgetraind, maar 

uiteindelijk te weinig wedstrijden gespeeld. 

Laten we hopen dat we volgend seizoen 

eindelijk volledig kunnen afmaken en dan ben 

ik benieuwd waar we gaan eindigen. We 

kunnen denk ik wel weer meedoen in de 

middenmoot en wellicht kunnen we spelen 

voor een periode. Het team is grotendeels 

intact gebleven en er zijn wat spelers 
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bijgekomen die ons kunnen gaan versterken. 

Wie weet kunnen we hierdoor dus een periode 

pakken en er verder een mooi seizoen van 

maken.   Persoonlijk hoop ik belangrijk te 

kunnen zijn voor Almkerk en alles te spelen. 

Mijn ambities zijn om uiteindelijk nog een stap 

te maken naar de hoofdklasse/3e divisie.” 

Dylan, we hopen met jou op een virusvrij en 

een “ouderwets” nieuw voetbalseizoen, 

waarin we alle supporters toewensen om 

volop te genieten van jouw en Almkerks 

kwaliteiten. 

Hendri 

 

 

 

 

Hoe is het toch met Aike Romijn? 

 

In augustus 1984 kwam ik in Almkerk wonen en meldde ik me ook aan als lid bij V.V. 

Almkerk. Een speciale commissie werd in het leven geroepen om te beoordelen hoe 

hoog ik kon worden ingedeeld. Na 3 minuten was de commissie er uit en werd ik 

verwezen naar Aike, de elftalleider van Almkerk 8. 

 

Ik heb heel wat leiders versleten (de meeste 

waren er na een seizoen wel klaar mee), maar 

een leider zo bevlogen als Aike had ik nog niet 

meegemaakt en heb ik ook daarna niet meer 

gehad. Aike beleefde de wedstrijden zo intens, 

dat zijn enthousiasme ook oversloeg op de 

rest van het elftal. Toen we als redactie 

bespraken om ook eens een oud-leider van 

een lager elftal te interviewen voor Noar 

Vurre, kwamen we al heel snel uit bij Aike. Te 

meer omdat Aike ook buiten het leiderschap 

een indrukwekkende staat van dienst binnen 

de vereniging heeft opgebouwd. Ik heb me 

ook onmiddellijk opgedrongen om het 

interview bij Aike te gaan afnemen. 

 

Aike heeft M.S. en ik had h’m al lange tijd niet 

gezien, dus met een enigszins bezwaard 

gevoel pakte ik de telefoon. Vragen als “Hoe 

zal ’t met h’m zijn?” en “Zal hij überhaupt wel 

zin hebben in een interview?”, speelden door 

m’n hoofd. 

“Meej Aike’s!” klonk het enthousiast aan de 

ander kant van de lijn. Een klein lastje viel van 

mijn schouders. Ja, natuurlijk was ik welkom, 

zeg maar wanneer. Een dag later toog ik met 

m’n boekske en potlood naar de Antonialaan. 

Genoodzaakt door Aike’s ziekte, zijn Aike en 

Dimphie 7 jaar geleden verhuisd naar een 

comfortabel appartement in De Nieuwenaer, 

waar ze het uitstekend naar hun zin hebben. 

 

Aike werd op z’n 9e lid van V.V.Almkerk en 

speelde in die tijd o.a. met Ad van de Water, 

Jan en Hans Snijders en Cor Schouten. In de 

senioren werd Aike net te licht bevonden voor 

het eerste, maar wel speelde hij een jaar of 10 

in het tweede, tot hij door een vliegende 

sliding van een speler van Veen een 

meniscusblessure opliep. De knie werd nooit 

meer de oude en Aike zette z’n voetbalcarrière 

voort in Almkerk 4, waar ook z’n vader Ceel 

Romijn in speelde. 

 

Naast speler werd Aike lid van het bestuur, als 

algemeen bestuurslid en bestuurslid 

materialen. Ook was hij medeoprichter van 

Noar Vurre, toen nog Voetbalpanorama 

geheten. 

Verder was hij leider van de A2 en later A1, 

met als specialisatie “omgaan met lastige 

spelers”. 

 
Op verzoek van het bestuur richtte Aike begin 

80-er jaren Almkerk 8 op. Het elftal werd 

gesponsord door Café-cafetaria Den Alm, toen 

nog gerund door Mientje. Het was het eerste 

Almkerkse elftal met shirtreclame. 
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Als hoogtepunten noemt Arie het 

kampioenschap met Almkerk 8 en de 

jaarlijkse feestjes met dat elftal. Ook de finale 

van het EK in 88 was geweldig. Wel jammer 

dat hij zo hard juichte dat z’n gebit uitviel en 

in tweeën brak. 

 

Op mijn vraag of er ook dieptepunten zijn 

geweest, nam Dimphie het gesprek over. Zij 

wist er nog wel één! 

Almkerk 8 had na een uitwedstrijd in de 

Gelders klei op de terugweg een tussenstop 

gemaakt in Café De Kraai in Aalst. En Aike was 

en bleef weg…. Laat in de avond stopte er een 

auto voor de deur. Eindelijk, daar zal de h’m 

hebben! Maar dat bleek mis gerekend, het was 

Harmen Groen die de vuile was alvast kwam 

brengen, Aike zat nog in de kroeg. Dimphie is 

niet moeilijk, maar toen heeft er wel een 

stevig gesprek plaatsgevonden. 

Maar het huwelijk blijkt tegen een stootje te 

kunnen. Inmiddels zijn Aike en Dimphie al 45 

jaar getrouwd. Ze hebben 2 zoons Marcel en 

Leo. De laatste heeft ook gevoetbald en 

haalde net als Aike het tweede. 

Nou, de vraag hoe het is met Aike is 

beantwoord. Ondanks de beperkingen van zijn 

ziekte heeft Aike zijn veerkracht niet verloren.  

Aike en Dimphie, bedankt voor het fijne 

gesprek! 

 

Nico 

 

Staand: Adriaan van de Oven, Piet van Wijk, Zeger van Herwijnen, Cees van Breugel, Pim 

Sprangers, Maikel Koorndijk en Ad Dekker. Zittend: Herman Schaap, Fien Bakker, Dik 

Schouten, Frans Oostrom, Arie Romijn en Harmen Groen 
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Eindrangschikking 1e elftal VV Almkerk vanaf 1972 
 

In het kader van ons jubileum leek het ons wel 

leuk om bovenstaand overzicht te tonen. 

Hierboven zie je een mooi overzicht vanaf 

1972 in welke klassen Almkerk 1 heeft 

gevoetbald en op welke plaats ze geëindigd 

zijn. 1990 en 1998 zijn hier niet ingevuld, daar 

was schijnbaar geen informatie van. 

De redactie ging op onderzoek uit en vond in 

eigen archief, n.l. de Noar Vurre van dat jaar, 

de informatie uit 1990. Almkerk 1 is toen 

overduidelijk kampioen geworden met uit 22 

wedstrijden 35 punten en een doelsaldo van 

55-19. Met maar liefst 10 punten voorsprong 

op de nummer 2 Family Boys. Ook 1998 heeft 

de redactie terug gevonden in onze eigen 

administratie. Zoals je in de tabel ziet is in 

1997 het 1e gedegradeerd. Almkerk 1 is toen 

11e geworden en de laatste 2 op de ranglijst 

degradeerden. Almkerk dus terug naar de 4e 

klasse maar dat zou maar voor 1 jaar zijn, 

want in 1998 werden we kampioen met 60 

punten uit 22 wedstrijden. Tweede werd toen 

Giessen met 56 punten. Het doelsaldo was 95-

22. Dus best veel gescoord, 4,3 

voordoelpunten gemiddeld per wedstrijd. 

Giessen had echter een beter doelsaldo van 

112-17 dus daar een gemiddelde score van 5 

voordoelpunten per wedstrijd. In 2020 staat 

Almkerk op plaats 7 maar toen is zoals 

iedereen nog weet de competitie niet 

uitgespeeld vanwege de Corona epidemie, op 

8 maart was de laatste wedstrijd. In 2021 zijn 

er maar 4 wedstrijden gespeeld en ook toen 

was Corona de oorzaak van het niet uitspelen 

van de competitie. Hopelijk biedt het 

aankomende nieuwe seizoen weer een 

volledige competitie. Dan starten we wederom 

in klasse 1C. 

Arie Verwoerdt 

 

 

  

19 



 

 

Aanpassingen spelregels vanaf seizoen 2021/2022 
 

Van dit front is weinig te melden, eigenlijk alleen de bepalingen rond HANDS zijn nader 

toegelicht en omschreven. Gezien het grote aantal discussies, wel of geen terechte 

penalty’s e.d. was dit ook wel nodig. Hoe gaat het straks? 

Algemeen: Met het oog op het criterium van 

de hand/arm die het lichaam van de speler op 

onnatuurlijke wijze groter maakt, werd 

bevestigd dat scheidsrechters hun oordeel 

moeten blijven gebruiken om de positie van 

de hand of arm vast te stellen in relatie tot de 

beweging van de speler in die specifieke 

situatie. 

De regel 

Het is een overtreding als een speler:  

- de bal opzettelijk raakt met zijn hand of 

arm, bijvoorbeeld door het bewegen van de 

hand of arm richting de bal; 

- de bal met hand/arm raakt als deze het 

lichaam op onnatuurlijke wijze groter 

maakt. Een speler wordt beschouwd het 

lichaam op onnatuurlijke wijze groter te 

hebben gemaakt als de positie van de 

hand/arm geen gevolg is van, of kan 

worden gerechtvaardigd door, de beweging 

van het lichaam van de speler voor die 

specifieke situatie. Door de hand/arm in 

een dergelijke positie te hebben, neemt de 

speler het risico dat de hand/arm geraakt 

wordt door de bal en dat dit bestraft wordt;  

- scoort in het doel van de tegenstander: 

- rechtstreeks vanaf de hand of arm, zelfs als 

dit onopzettelijk gebeurt, dit geldt ook voor 

de doelverdediger, of onmiddellijk nadat de 

bal zijn hand/arm heeft geraakt, zelfs als 

dit onopzettelijk gebeurt. 

Toelichting: 

Niet elk contact tussen de hand/arm en de bal 

is dus strafbaar hands. Scheidsrechters 

moeten de ‘te rechtvaardigen’ positie van de 

hand/arm beoordelen, in relatie tot wat de 

speler aan het doen is in die specifieke 

situatie.                                 Onopzettelijk 

hands door een ploeggenoot voordat er een 

doelpunt wordt gescoord en onopzettelijk 

hands waardoor een scoringskans ontstaat 

zijn verwijderd als overtreding. 

Buitenspel: 

Met het oog op het kunnen bepalen van 

buitenspel is de bovenkant van de arm in lijn 

met de onderkant van de oksel. De schouder 

maakt geen deel uit van de arm bij het 

bepalen van hands. Het is daarom een deel 

van het lichaam waarmee een geldig doelpunt 

kan worden gescoord en daarom moet dit 

worden meegenomen in het beoordelen van 

wel of geen buitenspel. 

Hendri 

 

 

Spelregelvragen vorige editie – de antwoorden 
 

In de vorige editie stonden vijf spelsituaties omschreven, waarbij u het juiste 

antwoord mocht geven. Mogelijk heeft u ze massaal beantwoord, maar helaas heeft 

de redactie geen inzendingen mogen ontvangen. We zullen deze rubriek daarom geen 

vervolg geven. Wel willen wij u de juiste antwoorden niet onthouden. Spelregelkennis 

bij spelers en supporters laat vaak wel te wensen over. 

Vraag 1: antwoord c. Een speler die een gele 

kaart ontvangt wegens treuzelen bij een 

inworp mag daarna alsnog ingooien (of een 

ploeggenoot). 

Vraag 2: antwoord d. Een verdediger kopt vlak 

voor het doel een bal heel laag weg over de 

achterlijn en voorkomt daarmee een 

duidelijke scoringskans voor de andere partij. 

In dit geval ontvangt hij een rode kaart en een 

indirecte vrije schop tegen. 

Vraag 3: antwoord a. Hoeveel spelers moeten 

er minimaal in de middencirkel staan tijdens 

een strafschoppenserie als één van de ploegen 

het duel met 9 man moest beëindigen en het 

andere team gewoon nog 11 man had. 

Antwoord is: 15. Ploegen moeten beginnen 

met 9 tegen 9, twee keepers en 1 nemer zijn 

elders actief. 

Vraag 4: antwoord b. Een aanvaller schiet 

hard tegen de paal en de bal verdwijnt via de 

scheidsrechter (die in de zestien staat) in het 

doel. Wat te doen? Scheidsrechtersbal voor de 

keeper, andere spelers blijven op tenminste 

vier meter afstand. 

Vraag 5: antwoord c. Na de rust trapt het 

team af dat na de toss het doel heeft gekozen. 

Hendri 
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Enquête 
 

Er is een enquêteformulier opgesteld dat naar alle leden en sponsors verstuurd wordt. 

De verzending gaat zoveel mogelijk per e-mail, wie geen e-mail heeft krijgt een 

papieren kopie. Waarom dit enquêteformulier? 

 

Wel, we komen geregeld verkeerde adressen, 

e-mailadressen en telefoonnummers tegen. 

Ook willen we kijken of we bij de meeste leden 

hun contributie automatisch kunnen 

afschrijven. Bij een hele grote meerderheid 

gebeurt dit al. Verder willen we weten of er 

leden zijn die het clubblad liever alleen digitaal 

willen lezen. De laatste jaren worden zo’n 2 

weken na het verschijnen van het clubblad de 

edities op onze website gezet. Iedereen die 

aangeeft het alleen digitaal te willen lezen 

krijgt een mail met de vermelding dat het op 

de site is geplaatst. 

Alle leden of ouders van jongere leden dienen 

per seizoen minimaal 4 uur vrijwilligerswerk te 

verrichten. Ook daar willen we weten 

waarvoor men zich wil of kan inzetten. 

Degenen die echt niets willen doen zullen als 

tegenprestatie € 50,- moeten betalen. 

In de toekomst is er een mogelijkheid dat we 

gaan verhuizen. Er wordt oriënterend door de 

gemeente naar een mogelijke locatie 

gekeken. Met onze jeugd is er al een 

samenwerkingsovereenkomst met V.V. 

Altena. Mogelijk kunnen we ook met de 

senioren samengaan. We zijn benieuwd wat er 

leeft onder de leden, sponsors en BCA-leden 

en willen daarvan nu alleen een idee krijgen. 

Dan iets wat zeker onze aandacht vraagt, dat 

is de AVG, de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. Dit is belangrijk voor 

degenen die op ons complex komen en op b.v. 

het terras, langs de lijn of in de kantine 

gefotografeerd of gefilmd worden en daarna 

wellicht op de website getoond worden. Als u 

niet gezien wil worden of uw naam niet 

vermeld wilt hebben dan kunt u dat in deze 

enquête aangeven. 

Voor de voetballende leden willen we ook 

graag dat iedereen de voetbal.nl app 

downloadt. Hiervoor staat een link op de 

enquête die je naar een handleiding brengt 

waar je kunt zien hoe deze app is te 

downloaden. We willen graag weten hoe je via 

de voetbal.nl app gezien wilt worden, alleen 

de naam, de naam en de foto of alles 

afgeschermd. Dat moet je zelf invullen. Ook 

staan er nu nog veel foute foto’s op deze app. 

Hier kun je zelf tot 31 oktober een nieuwe foto 

plaatsen. Geen groepsfoto maar alleen een 

foto van je gezicht. Ook aangeven als je niet 

op de elftalfoto wilt en of je naam onder de 

foto mag komen te staan. 

Voor de ouderen onder ons is er nog de 

gelegenheid om aan te geven of er interesse 

is voor 18+, 35+, 45+ of wandelvoetbal. 

Graag iedereen deze enquête inzien en gelijk 

invullen en terug sturen.  

Bij voorbaat dank voor jullie medewerking. 

Arie Verwoerdt 
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Aandacht voor en door onze adverteerders 

Schoenmode De Rooij in Dussen 
 

Voor deze editie kwamen we terecht in Dussen, waar Schoenmode De Rooij een 

regiofunctie bekleedt. De winkel bestaat al sinds 1949 en is een echte schoenenwinkel 

voor het hele gezin. Van jong tot oud, iedereen kan er slagen. Hans de Rooij heeft 

destijds de winkel overgenomen van zijn ouders. Arie Verwoerdt vertelde dat je er 

vroeger ook terecht kon voor schoenen, shirts en tassen van de V.V. Almkerk. 

 

 
Op de foto van links naar rechts: Hans, Bea, Joke en Arnoud (Sjaline, Jeanette, Lenie, Joke en 

Janet ontbreken op de foto). 

“Passie voor schoenen en voor klanten staat 

centraal, want een mooie schoen staat goed 

aan de voet als deze daadwerkelijk goed 

past”, aldus Hans de Rooij. Net als hij, werkt 

zijn vaste team van medewerkers er al 

tientallen jaren. Dankzij de persoonlijke 

aandacht blijft de winkel groeien en worden 

collecties uitgebreid. Hans: “Wij zijn echt trots 

dat wij van overal vanuit de regio maar ook 

daarbuiten klanten ontvangen. Inmiddels is 

ook Arnoud (Reijmers) aan het team 

toegevoegd. Hij is in een echte 

schoenenfamilie opgegroeid en begrijpt het 

onderscheidende karakter van de winkel.” 

Arnoud vult aan: “Het is iedere dag weer echt 

genieten in de winkel. Klanten blij maken blijft 

heel dankbaar werk en ik hoop dit samen met 

Hans en het team naar de toekomst door te 

zetten.”  

Wat is de kracht van de zaak en waarin 

kunnen jullie je onderscheiden?                    

 “Schoenmode De Rooij onderscheidt zich van 

andere aanbieders door de ruime keuze, de 

aandacht voor iedere klant en het advies. Het 

team beschikt over veel ervaring en 

vakkennis. En bovenal staat de klant centraal. 

Dat tegenwoordig veel schoenen online 

verkocht worden is een feit. Daarom heeft 

Schoenmode De Rooij samen met een andere 

winkel een professionele gezamenlijke 
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webshop: www.loopfijn.nl. De webshop dient 

natuurlijk ook als digitale etalage”, aldus 

Arnoud. “Wij verkopen graag schoenen door 

het hele land, maar de service van de winkel 

blijft natuurlijk uniek. De combinatie is echter 

wel belangrijk. Wij gaan wat dit betreft op 

onze eigen wijze met deze ontwikkeling mee. 

Wij merken de laatste weken dat veel mensen 

die vaak online kochten nu toch weer de 

winkel opzoeken. Schoenen en voeten blijven 

om de goede maat en pasvorm vragen. Het is 

niet voor niets dat grote webshops juist 

fysieke winkels openen.”  

Hebben jullie in de coronaperiode nog enige 

creativiteit aan de dag kunnen leggen?              

“Toen in december bekend werd gemaakt dat 

alle winkels gesloten moesten worden, kwam 

dit niet onverwacht,” aldus Arnoud, “we zagen 

het al aankomen. Hans en ik hadden al een 

draaiboekje met plannen klaarliggen. We zijn 

ons met name gaan focussen op bestellingen 

aan huis én op de webshop. Via facebook, 

telefoon, messenger, mail en whatsapp waren 

we bereikbaar en konden we toch de nodige 

klanten helpen.” Hans merkt op: “Arnoud had 

in november reeds een training online 

marketing gevolgd, deze kwam meteen goed 

van pas. Het aantal bezoeken van de webshop 

nam flink toe, zodat er georiënteerd kon 

worden. Ook werd er voor gezorgd dat er veel 

in de etalage te zien was, want ook daar werd 

er veel naar schoenen gekeken. Al met al zijn 

we prima door deze periode gekomen. 

Gelukkig voor iedereen verbetert de situatie 

rondom Covid-19 zich nu. Voor velen is het 

een moeilijke tijd. Wij leven met iedereen 

mee.” 

Ter afsluiting van het interview vertelt Hans: 

“Al jarenlang ontvangen wij veel trouwe 

klanten uit Almkerk. Vanuit Dussen hebben 

wij een heel goede binding en kennen wij veel 

mensen van binnen en van buiten Almkerk. 

Qua afstand is het natuurlijk ook heel goed te 

doen. V.V. Almkerk steunen wij om deze 

reden dan ook graag.” 
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Voorlopige indeling teams 2021/2022 
      

 1e elftal  2e elftal  3e elftal 

1 Areano van Seters 1 Erwin Verbruggen 1  Jeroen Manschot 

2 Dylan den Exter 2 Aron Muijen 2  Mark Blankers  

3 Sharog Susani 3 Jochem Westerlaken 3  Edgar Nieuwenhuizen ½ 

4 Janno Swart 4 Corné Kant 4  Eduard van Tilborg  

5 Jelle Stalenhoef 5 Gijs van het Hof 5  Lex Roubos 

6 Jurre van Veen 6 Hans Keller 6  Johan van Os ½ 

7 Jenner Koek 7 Jeroen Plomp 7  Benjamin Westdorp ½ 

8 Jonathan van Eerd 8 Jesse Grandia 8  Floris Sprangers  

9 Kevin Noorloos 9 Johnny Wilhelm 9  Jeroen Blankers ¾ 

10 Luc van Dongen 10 Milan Schreuders 10  Dennis van der Pijl ½ 

11 Luqman Dawit 11 Twan van der Stelt 11  Roeland van Look 

12 Sjors Maas 12 Luuk Hoeke 12  Roger van Vugt 

13 Nick Kant 13 Niels Hofstede 13  Martijn van der Pluijm ½ 

14 Quinton Eugenia 14 Remon Hofstede 14  Justin van den Heuvel 

15 Remco den Besten 15 Luuk Demmer 15  Henri van Dalen  

16 Remy Roodenburg 16 Ramon van Dalen 16  William van Vugt ½ 

17 Steven Molenschot   17  Joël Verlee ½ 

18 Thomas Blankers   18  Jorn Pennings ¾ 

19 Danilo Kros   19  Danny Schoester  

20 Toon van Drunen   20  Dominique van Helden ½ 

21 Jorg Kant   21  Jan Keller 

22 Andres Kwetters     

      

 4e elftal  5e elftal  6e elftal 

1 Bjorn Visser 1 Tim van Dalen 1 Eric van Wijk (keeper) 

2 Pim van de Nieuwenhuijzen 2 Jarno van der Pijl 2 Jan Willem van Gils ½ 

3 Gerrit Wijnands  3 Luc Verduijn  3 Ronald Raams 

4 Nils van den Berg 4  Sander Schaap 4 Michel Huisman 

5 Reen Boevé 5 Daan Koekkoek (Uppel) 5 Philip Verschoor 

6 Koos Colijn  6 Harold de Peuter  6 Tonnie de Peuter  

7 Jason Timmermans 7 Shane Vink  7 Corné van Drunen 

8 Duco Verschoor 8 Nick Visser 8 René van Haaften 

9 Marc de Pender 9 Max Neeleman 9 Leon Vink 

10 Kevin Schouten 10 Martijn de Heus  10 Charles Geerts 

11 Luuk Ruiter  11 Rick Tamerus 11 Ewald van der Burg 

12 Paul Ruiter  12 Jens van Loon 12 Eric Hoevenaren 

13 Jip Schaddelee  13 Johnny van Anrooij 13 Rutger Versteeg 

14 Tomas van der Stelt 14 Stan van Loon 14 Corné van der Geld 

15 Jorik van der Stelt (1 op 10) 15 Levi Dominicus 15 Jeroen Kroon 

16 Ronald van Drunen (1 op 10) 16 Sem Verlee 16 Arjan Verwoerdt ½ 

17 Remi Nouwens 17 Thomas van den Hout 17 Herbert van der Zalm ½ 

18 Fabio de Lang 18 Daan Koekkoek 18 Erik van Wijk 

19 Maikel van Leeuwen 19 Ruben Schouten 19 Robbert van den Assem 

20 Arjen Kant  20 Jordy Sterk 20 Gerbe Manschot 

  21 Robbin van der Wiel 21 Bert Hendriksen 

    22 Pieter de Ruiter 

    23 Cor de Rooij 

    24 Henri Schaap 

    25 John Sterkenburg 

    26 Mark Stolk 
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 VR1  VR2  ST Alm/Alt. JO19-1 

1 Suzanne Colijn 1 Sterre Boere 1 Jeroen van Veen 

2 Leonie van Suijlekom 2 Myrthe van Dalen 2 Niek Groeneveld 

3 Aline van Brink 3 Indy van Dalen 3 Altan van der Burg 

4 Lisa Verwoerdt 4 Evy Hoepelman 4 Ties van der Mooren 

5 Nienke Verbruggen vd Meijden 5 Isabella Jansen 5 Julan Straks 

6 Annette van Brink 6 Mara Koekkoek 6 Sam Hellings 

7 Leanne Scherff 7 Annika van Loon 7 Jens van Breugel 

8 Silke van der Stelt 8 Esmee Muijen 8 Stan van Noorloos 

9 Jessica Haars 9 Fabiënne Schaap 9 Yori van Dinteren 

10 Dyonne van Helden 10 Nienke Veth 10 Sem Dekker 

11 Evie van Benten 11 Amber van Noorloos 11 Tim van Brink 

12 Danielle van Buuren   12 Stan Zegwaard 

13 Fleur van Wijk   13 Sem Verheij 

14 Kelly Bullee   14 Thomas van Tuil 

15 Roan den Braber   15 Max van Acquoy 

16 Emma van der Beek   16 Sven van Vark 

17 Fleur van der Beek   17 Dave Kroon 

18 Vera van der Mast     
19 Fabienne van der Matten     

      

 ST Alt/Almk. JO17-1  ST Alm/Alt. MO17-1  ST Alt/Alm. JO16-1 

1 Ahmad Alhammoud 1 Eva van Bijnen 1 Gino van Hees (K) 

2 Jitte de Vries 2 Mara Broeils 2 Ronald van der Pluijm (resK) 

3 Jake Schotman 3 Floor Burghout 3 Cas Duijzer 

4 Jay Hoeke 4 Denise Colijn 4 Jesse van Noorloos 

5 Gijs Leenders 5 Caro Dominicus 5 Daan Dekker 

6 Niels van Kleij (K) 6 Emma de Jong 6 Zhaunlee Prins 

7 Dan Hazenberg 7 Evi Kostense 7 Thijs Groeneveld 

8 Luuk de Bok 8 Amber Raams 8 Mace Geluk 

9 Leon Eckhardt 9 Annemarie Scherff 9 Quinten Groen 

10 Yoep de Ridder 10 Lieke Smokers 10 Sven Kroon 

11 Jurgen Kant 11 Tess Verduin 11 Dion Jongkind 

12 Brian Raams 12 Sanne Verhey 12 Stefan van Gils 

13 Niels van Vuuren 13 Suze Westerlaken 13 Stijn van Dalen 

14 Sander van Vark 14 Suze van Wijk 14 Luke Kroon 

    15 Nick Pruijsen 

      

  ST Alm/Alt. JO15-1  ST Alm/Alt. JO15-2  ST Alt/Alm. MO15-1 

1 Jesper Middag 1 Jur Branderhorst 1 Sterre Colijn 

2 Rody Hoeke 2 Coen van Herwijnen (K) 2 Anne van Herwijnen 

3 Abdel Zoghni 3 Dijan Hol 3 Jaely de Keizer 

4 Sven van der Westen 4 Jasper van Benten 4 Wafaa Mahamed 

5 Iwan de Regt 5 Jesse Jongkind 5 Sanne van Noorloos 

6 Rob Pruijsen 6 Rens de Graaf 6 Daniek Oskam 

7 Dylan Vink 7 Luca van Andel 7 Femke van Rijswijk 

8 Rowan Eijkhout 8 Coert van der Schaaf 8 Esmee Snaauw 

9 Juul Roubos 9 Noah Damen 9 Lisa Terlouw 

10 Tim van Haaften (K) 10 Martijn Verdoorn 10 Esmee Versteeg 

11 Silvester Groen 11 Jelmer Marton 11 Annemijn Westerlaken 

12 Daan Groeneveld 12 Jip Leenders 12 Tess van der Wiel 

13 Jonathan Herwig 13 Jesse Akkermans 13 Indy Wijnands 

  14 Niels van Noorloos 14 Esri van der Zouwen 
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 ST Alm/Alt. JO14-1  ST Alt/Alm. JO13-1   ST Alt/Alm. JO13-2 

1 Jan-Mario van de Water 1 Wilco Ippel (K) 1 Jurre Middag 

2 Lex Horden 2 Sam van Houwelingen 2 Toine van der Stelt 

3 Criss-Pieter van de Water 3 Roel Burghout 3 Sam van Arkel 

4 Timo van der Westen 4 Natnael Gufla 4 Bryan van Vugt 

5 Stan Smokers 5 Stan Verhagen 5 Jonne van Drunen 

6 Levi Westerdaal 6 Stef Groeneveld 6 Bart Wolvers 

7 Sem van Wijk 7 Lucius van der Schaaf 7 Barry van den Assem 

8 Rahim Zoghni 8 Robbie van Doorn 8 Wesley Groen 

9 Ruben Sterrenburg 9 Tieme de Bok 9 Twan Noorloos 

10 Robin van Garderen 10 Rens Oskam 10 Finn van Garderen 

11 Joël Hakkesteeg 11 Luca de Pender 11 Rens Westerlaken 

12 Guus de Ruijter 12 Thijs Nieuwenhuizen 12 Rick van Meel (K) 

13 Jan van Hemert (K) 13 Jayden Monshouwer 13 Tim Versteeg 

14 Sjors Lempereur 14 Noah van der Vliet   

      

 ST Alt/Alm. MO13-1  JO11-1  JO11-2 

1 Anna van Bijnen 1 Julian van Drunen 1 Gijs van Drunen 

2 Fenne Boer 2 Sjoerd van Breugel 2 Jayden Hoeke 

3 Kate Duijzer 3 Sven van der Geld 3 Siem van Drunen 

4 Isa van Haaften 4 Joey Fiege 4 Niels van der Pol 

5 Roos van Herwijnen 5 Kian Nieuwenhuizen 5 Luca Crielaard 

6 Famke de Jong 6 Ramon Schaap 6 Luuk Geerts (K) 

7 Elze van Noorloos 7 Stef Koolstra 7 Noud van Arkel 

8 Lynn de Poorter 8 Roy Pellekaan (K) 8 Daan Pruijsen 

9 Celine Sterk 9 Stan Verwoerdt  9 Ruben de Vente 

10 Febe Vink     
11 Bo van de Water     
12 Brit van der Westen     
13 Basmala Zoghni     

      

 JO9-1  JO9-2   JO8-1 

1 Sebastiaan van Vark 1 Ties van de Water 1 Bradley Dammers (K) 

2 Milan Wannet 2 Mels van Breugel 2 Jesse Bergakker 

3 Senna Broekhuijsen 3 Jop Molhoek 3 Thamar Herwig 

4 Twan Koolstra 4 Milou Verschoor 4 Gijs van den Assem 

5 Xavi van der Vliet (K) 5 Boas van Drunen (K) 5 Boaz Wortel 

6 Jurre van Drunen 6 Boet Struik 6 Menno Postema 

7 Luuk Nieuwenhuizen 7 Luuk Verhoeven 7 Hes van der Geld 

  8 Daley van Arkel 8 Luuk Muijs 

    9 Mike Pellekaan 

 JO7-1     
1 Kick Monster     
2 Wies Versteeg     

      

 ST Almk/Alt. en ST Alt/Almk zijn samengevoegde teams van VV Almkerk en VV Altena 

 Bij ST Almk/Alt speelt het team de thuiswedstrijden in Almkerk 

 Bij ST Alt/Almk speelt het team de thuiswedstrijden in Nieuwendijk 
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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. 

 

We hebben van de puzzels uit onze maart 

editie 4 goede inzendingen binnen gekregen. 

Degenen die de juiste oplossing hebben 

ingestuurd zijn : 

- Hans Bouwman 

- Arie van Haaften 

- Lex Roubos 

- Willy Teuling 

 

Hieronder de oplossing van de Sudoku: 

REGENT HET IN MEI DAN IS APRIL VOORBIJ 

Zoals eerder vermeld wordt bij meerdere 

goede inzendingen geloot wie de prijs van 10 

consumptie bonnen heeft gewonnen, te 

besteden in onze kantine (m.u.v. speciaal 

bieren). De gelukkige is Willy Teuling! Van 

harte gefeliciteerd ! 

 

We hebben hier voor jullie weer een Sudoku 

en op de volgende pagina een woordzoeker 

met woorden die allemaal met de zomer te 

maken hebben. Streep de gevraagde woorden 

door waarbij de letters meerdere keren 

gebruikt kunnen worden. Woorden staan 

horizontaal van links naar rechts maar ook 

van rechts naar links, ook verticaal van boven 

naar onder en van onder naar boven en 

diagonaal. Van de letters die overblijven kun 

je de hokjes onder de puzzel invullen en die 

vormen een wens voor de zomer. Stuur je 

oplossing van de woordzoeker en de 

onderstaande Sudoku voor eind juli 2021 

naar: noarvurre@vvalmkerk.nl of geef deze af 

(in de kantine) aan een van de redactieleden. 

Bij meerdere goede inzendingen wordt er 

geloot.  

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.  

In het volgende clubblad komen de 

oplossingen en de prijswinnaar te staan. 

Veel plezier bij het oplossen van de beide 

puzzels.
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Woordzoeker, thema ZOMER 
 

 

Oplossing woordzoeker: 

 
 

In de laatste 2 clubbladen hebben we, zoals voorheen door Adriaan gedaan werd, puzzels 

geplaatst waarmee degenen die de juiste oplossingen insturen 10 consumptiebonnen kunnen 

winnen. Bij meerdere goede inzendingen wordt er geloot. Helaas is de belangstelling voor het 

insturen van de puzzels dusdanig laag (4 inzendingen per uitgave) dat we een ieder deze 

uitgave nog 1 maal de gelegenheid geven en we gaan kijken wat nu de belangstelling is. Als 

het aantal deelnemers zo laag blijft dan zullen er in het volgende nummer geen puzzels meer 

geplaatst worden. We wachten in spanning af wat er binnen gaat komen. 
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Notulen 2e ALV V.V. Almkerk op 9 april 2021 
 

De notulen van de 1e ALV zijn al geplaatst in het clubblad van maart 2021 

Deze 2e ALV is georganiseerd met als doel de nieuwe statuten goed te keuren. 

In de ALV van 12 maart jl. was voor de stemming niet de vereiste 2/3e meerderheid van de 

leden aanwezig en daarom is er volgens de huidige statuten een nieuwe ALV uitgeschreven op 

9 april 2021. De statuten worden weer ter stemming gebracht bij de aanwezige leden. Indien 

2/3 van de leden akkoord gaat worden de nieuwe statuten aangenomen. 

 

Aanwezig bestuursleden: Hans Keller, Bart Monster, Nico Kostense, Arjan Kant, Arie Verwoerdt, 

Anne-Marie Lokker. Afgemeld: Hannie Vink 

Aanwezige leden: Henk Mijdam, Gerard Roubos, Bert Keller, Laurens van Wijk, Rinus van As. 

Afgemeld: Theo vd Stelt. Aangemeld, maar niet aanwezig: Jeroen Plomp en Arjan v/d Schaaf 

Agenda: 

1. Opening: de voorzitter, Hans Keller opent de vergadering 

2. Vasstellen notulen eerdere ALV:  

De notulen van de vorige vergadering, d.d. 12 maart 2021, worden vastgesteld 

3. Goedkeuren nieuwe statuten: 

Laurens van Wijk heeft voorafgaand aan de ALV, telefonisch gesproken met Bart Monster, 

om een toelichting te krijgen op de vraag “worden de statuten gewijzigd met het oog op een 

toekomstige fusie met V.V. Altena? “ Bart heeft hier als volgt op gereageerd: de huidige 

statuten zijn erg verouderd, er wordt bijvoorbeeld nog gesproken over guldens en ook de 

wetgeving is veranderd. Al met al is het meer naar deze tijd vertaald. De wijziging van de 

statuten heeft niets te maken met een eventuele fusie tussen V.V. Almkerk en V.V. Altena”. 

Er zijn verder geen vragen over de statuten. Ze worden dan ook met algemene stemmen 

goedgekeurd. De statuten zullen nu notarieel worden vastgelegd. 

4. Rondvraag: 

Laurens van Wijk vraagt waarom de uitnodiging pas een dag van te voren op de website 

stond. Alle leden hebben op 21 maart jl. een mail ontvangen met de uitnodiging. Ook is het 

vermeld in het clubblad. Het was ook zeker de bedoeling om dit eerder op de website te 

plaatsen. Dit is echter door een technisch probleem niet eerder geplaatst, waarvoor excuus. 

Er zijn verder geen vragen. 

5. Sluiting 
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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 Annemarie 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 06-22687759 

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, Marian Tolenaars 

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 Hans Keller 

TC Spelerszaken Dave van der Westen TC Jeugd Jeroen Kroon,  
06-51755383 

TC Algemeen Erwin Wannet,  
06-51549759 

  

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 
Jeugdcommissie       

Voorzitter Gerrit Kant     

Hoofd jeugdopleiding Gerard van Helden   06-53379409 

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   

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

Wedstrijdsecr. jeugd Frederike van der Schaaf   

Elftallen     

1e Trainer Ad van Seeters Leiders:  

Gerrit Kant en 
Dave vd Westen,  
06-31645046 

  Assistent-trainer Frank Jongbloets 

  Keeperstrainer Stefan Wildhagen 

2e trainer: vacant 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 

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  

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

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

ST MO17-1 (bij Almkerk) volgt     

ST JO16-1 (bij Altena) Hein van de Wiel, trainer     

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

ST JO15-2 (bij Almkerk) Gert Hofstede     

ST MO15-1 (bij Altena) volgt     

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

ST JO13-1 (bij Altena) Casper Nieuwenhuizen     

ST JO13-2 (bij Altena) volgt     

ST MO13-1 (bij Altena) volgt     

JO11-1 Jacco Pellekaan Bram Koolstra   

JO11-2 volgt     

JO9-1 Menno van der Vliet Erwin Wannet Rob Broekhuijsen 

JO9-2 Dennis Verhoeven Marco van Breugel Mike Verschoor 

JO8-1 volgt     

JO7-1 Rutger Versteeg Koos Monster   
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