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Van de redactie 
 
Beste lezers, 

 
Alweer de derde editie van Noar Vurre van ons bonus-jubileumjaar 2021 en de eerste 

editie van het seizoen 2021-2022. Een seizoen waarin we eindelijk weer doen waarvoor 
we 76 jaar geleden zijn opgericht: voetballen! 

Als redactie hebben we gezocht naar mooie en/of informatieve verhalen uit onze club. 
We zijn blij met de enthousiaste en kritische reacties die we kregen n.a.v. het vorige 
nummer. Ook deze keer horen we graag uw mening op noarvurre@vvalmkerk.nl.  

Weer veel leesplezier toegewenst! 
 

Arie, Hendri en Nico 
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In memoriam Zeger Groeneveld 
 

We schrijven de zestiger jaren. Het groene houten 
huisje op de hoek Provincialeweg Zuid/ 

Zoetelaarsteeg krijgt nieuwe bewoners. De familie 
Groeneveld uit Nieuwendijk. Een gezin met 5 
kinderen, waarvan 4 jongens. Niets bijzonders voor 

die tijd. Maar toch…..op de waslijn wapperden er ’s 
maandags oranje voetbalshirts. Ach, er zou in deze 

tijd weinig over gezegd worden. Toen, lagen de 
papieren wel even anders… Hoe het allemaal in z’n 
werk is gegaan weet ik niet. Maar bij het aanbreken 

van de jaren zeventig overheersten de blauw/witte 
streepjes! 

 
Zeger  werd 1 mei 1971 lid van onze 
vereniging. De kneepjes van het 

voetbalvak werden hem bij Altena 
bijgebracht. Al vroeg mocht hij aan het 

eerste ruiken. Een snel ventje. Ja, zo snel 
dat Zeger er geen moeite mee had om een 
pass op zichzelf te geven. Van een echte 

doorbraak is het nooit gekomen. 
 

Na de ambachtsschool ging Zeger in het 
bedrijfje van z’n vader werken. Dat hield 

niet lang stand. Z’n interesses lagen 
elders. Zoals Zeger het zelf later 
verwoordde “ik ben geen man voor eelt op 

m’n handen….” Nou ja, wel een beetje 
grootspraak hoor. In militaire dienst 

kwam Zeger wel bij de Mariniers terecht. 
Me dunkt, dan weet je wel van 
aanpakken! En dan ook nog eens in een 

spannende tijd. Het zag er even naar uit 
dat hij naar Nieuw Guinea zou worden 

uitgezonden. Dat viel gelukkig mee. 
Uiteindelijk werd het Curaçao. De mooiste 
tijd van z’n leven, zou hij later zelf 

zeggen. Het bracht Zeger ook z’n sportief 
hoogtepunt. Nee, niet als voetballer, ’t 

werd de atletiek. Militair kampioen op de 
100 meter sprint. 
  

De schoonheid van het Overzeese 
wakkerde de nieuwsgierigheid bij Zeger 

aan. Hier werd de bron voor z’n reislust 
gelegd. Z’n oprechte interesse voor 
andere volken en culturen. Het woord 

discriminatie kwam niet in z’n 
woordenboek voor. Z’n passie voor de 

Overzeese gebieden deelde hij graag. Dat 
verklaart z’n vriendschap met Tonnie 
Bikker. Uren praten in huize Bikker en dan 

steevast antwoorden op de vraag of hij 
wat wilde drinken: “Goed idee……doe mij  

 
 

maar zo’n bruine jongen”. En dan 
natuurlijk ook nog samen op stap. 

Jaarlijks naar de viering van de Arubaanse 
onafhankelijkheidsdag. Een feest wat 
alles bracht. 

 
Na z’n diensttijd wilde Zeger een 

avontuurlijk beroep. Het werd de 
binnenvaart. Eerst als manusje van alles, 

later als stuurman en kapitein op een 
gastanker van Chemgas. Een 
verantwoordelijke baan. Een baan om 

trots op te zijn. Dat was hij ook. Als je als 
vriend of goede kennis Zeger opbelde 

nam hij op met ”met de kapitein”. Tot z’n 
pensionering heeft Zeger op de gastanker 
gevaren. Wie hier Zeger zag en hem als 

een slordig type bestempelde, komt toch 
echt wel bedrogen uit. In z’n werk was 

Zeger uiterst punctueel en geobsedeerd 
van een schone werkomgeving. Dat 
ondervond ook Jan Snijders bij een 

bezoekje aan boord van de gastanker. Jan 
mocht wel een kijkje in de stuurhut 

nemen, maar…“schoenen uit Jan!” Het 
was flink aanpoten op de gastanker. Dat 
vond Zeger niet erg. Het leverde heel wat 

uurtjes op. Onder het altijd door hem 
gebezigde credo “Varen is vooruit 

denken.” spaarde hij heel wat uurtjes bij 
elkaar voor de bevrediging van z’n 
reislust. 

 
Zeger wisselde lange en korte vakanties 

met elkaar af. De korte vakanties vaak 
samen met één van z’n broers of met Jan 
Snijders. De lange vakanties alleen of met 

de nu in Australië wonende nicht Astrid. 
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De lange vakanties brachten hem naar 
Finland, Rusland, China, Amerika, Azoren, 
Afghanistan, Zuid-Amerika, Maleisië……en 

wie weet waar nog meer. 
In al z’n eenvoud een bereisd man. 

Niemand wist hoe lang z’n reizen 
duurden. Belde je hem op en vroeg je 
wanneer hij weer naar huis kwam, kreeg 

je als antwoord: “Er staat nog steeds geld 
op m’n rekening. Als het op is kom ik naar 

huis…!” Het had zomaar gekund dat hij, 
voorgoed, elders was neergestreken. In 
Australië, op Curaçao of als burgemeester 

op Samoa. Je wist het nooit. 
 

Z’n Almkerkse voetbalperiode duurde 
precies 50 jaar. Voor het bestuur reden 
om Zeger postuum te onderscheiden. 

Broer Wim kreeg daartoe, op de  
medewerkers avond van 15 oktober, de 

versierselen opgespeld. 
Als Zeger beschikbaar was, speelde hij in 

de lagere elftallen. Z’n voetbalcarrière 
sloot hij, als links buiten, af in het 6e elftal. 
Het 6e elftal kent een rijke traditie aan 

voetbaluitjes. Als z’n werkprogramma of  
vakantieprogramma het toeliet, was 

Zeger present. Altijd goed gehumeurd. 
Op een vrije zaterdag ging het richting 
Zeeland. Zeevissen vanuit Heerenkeet. 

Eenmaal aan boord boeide het vissen hem 
allerminst. “Als hoogbegaafde beneden 

mijn niveau” was z’n cynische 
commentaar. Al snel wist hij de weg naar 
benedendeks te vinden. De schipper had 

niet zoveel praat, maar hij wilde wel 
schenken. Eind van de middag was er een 

tafel besproken in restaurant Heerenkeet. 
Zegt Zeger tegen de bediening: “We 
willen nog wel ne kjeer terug komme, mer 

die–e schipper…wa is da toch een 
chagrijn.” “Klopt” zegt de keurig geklede 

bedienende mevrouw “dat is mijne man”!! 
Hilariteit te over. 
Gelaten stapt Zeger achter in de auto bij 

de Verwoerdjes. In de eerste beste bocht 
horen ze een bonk. Zeger ligt, vredig 

uitgestrekt, tussen de stoelen. Tot 
Almkerk. Zeger stapt uit en zegt “dit was 
een aangenaam verpozen….” en sloft 

richting huis. 
 

Na z’n pensioen sloot Zeger zich aan bij 
de terreinploeg. 14 jaar lang vormde hij 
een koppel met Arie van Haaften en 

verzorgden ze de belijning van de velden. 

Dat was z’n taak. Voor andere dingen 
hoefde je niet aan te komen. Nou, niet 
helemaal waar. Hij wipte tussendoor ook 

nog wel even aan. Dikwijls vergezeld van 
z’n hondje, die hij als “ballenzoeker” had 

afgericht… “Delegeren als het kan…” zei 
Zeger. 
De tand des tijds liet ook Zeger niet 

ongemoeid. Zoals broer Wim zei, had 
Zeger rond z’n 45e al een aardig jasje 

uitgedaan toen hij geveld werd door een 
virusinfectie. Dat was ook de tijd dat 
Zeger geen alcohol mocht gebruiken. 

Hij hield zich goed aan de regels maar wist 
er wel op een creatieve manier mee om te 

gaan. Het was na een uitwedstrijd. Met z’n 
allen nog even een pilsje en dan naar 
Almkerk. Zeger zit op de achterbank 

tussen twee jongens in. Kijkt ze aan en 
zegt “Hee mannen, praat is wat tegen me” 

om even later heel vergelukzaligd te 
zeggen “Oooh….wat ruikt dat heerlijk.” 

De laatste jaren werd Zeger zichtbaar 
ouder. De gang ging er uit. Hij werd 
magerder. We zagen het allemaal. Hij had 

al aangegeven dat het z’n laatste jaar 
was. Enkele weken geleden, de eerste 

zaterdag dat de belijning voor het nieuwe 
seizoen erop stond, liep ik Zeger tegen 
het lijf. “Ze staan er weer mooi strak op”, 

zei ik tegen hem. “Het zijn anderen die, 
die eer toekomt” zei Zeger. 

Daarbij doelend op Arie van Haaften. Bij 
het laatste veld had Arie gezegd: “Ga jij 
maar zitten, ik maak het strafschopgebied 

wel af”. Zeger kon niet meer… 
 

Zeger vond het goed zo, zei Wim. Voelde 
zich al lang niet goed. Wilde niets weten 
van een dokter. Hoewel hij het eindpunt 

op z’n tijdslijn niet precies wist, wist hij 
wel dat het er aan zat te komen. Misschien 

wel terug denkend aan z’n kindertijd… al 
spelend zingend: Schipper, mag ik 
overvaren…..ja of nee. 

2 september was  het zover. De Kapitein 
zei… Kom maar deze kant op. Hijs het 

anker, trossen los, het is tijd om te gaan 
voor je allermooiste laatste reis. 
 

Wim, Tom, Ineke, Astrid en André, 
Als bestuur, leden en in het bijzonder de 

terreinploegleden, vinden we het fijn dat 
we zoveel mooie momenten uit het leven 
van Zeger met jullie mogen delen.  

Gerrit van Drunen 
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Van de voorzitter 
 

Beste leden, 
 

Half oktober en een 
voetbalseizoen dat 

in volle gang is. 
Sterker nog, de 1e 
kampioenschappen 

van het seizoen zijn 
een feit. De talenten 

van de JO9-1 en 
JO11-1 hebben zaterdag 16 oktober 
glansrijk de titel binnen gesleept. Beide 

werden ongeslagen kampioen. De JO9-1 
wist de laatste wedstrijd overtuigend met 

8-1 te winnen van Kozakken Boys JO9-1. 
De JO11-1 zette zelfs een nog grotere 
uitslag neer. BZC’14 JO11-1 werd met 

maar liefst 14-1 aan de kant gezet. 
Proficiat met deze mooie prestatie 

jongens! Ik hoop dat jullie met veel 
plezier jullie talent blijven ontwikkelen en 

dat we jullie uiteindelijk zien schitteren in 
ons 1e elftal. 
 

Ook naast het veld zijn er enkele 
bijzondere feiten te melden. Vrijdag 15 

oktober vond de medewerkersavond 
plaats. Er was dit jaar een record aantal 
van 32 jubilarissen. Zij hebben allemaal 

een speldje ontvangen ter ere van hun 
jubileum. Wat me opviel was dat bijna 

alle jubilarissen niet alleen maar spelend 
of rustend lid zijn geweest, maar zich ook 
in verschillende rollen als vrijwilliger 

hebben ingezet voor onze club.  
 

Naast de jubilarissen werden er nog twee 
mannen met wel heel bijzondere 
verdiensten in het zonnetje gezet. Bert 

Keller ontving van burgemeester Egbert 
Lichtenberg de onderscheiding als ‘Lid in 

de Orde van Oranje Nassau’. Bert is 
tussen 1987 en 2010 actief geweest als 
vrijwilliger voor CNV Vakmensen. 

Daarnaast heeft hij zich sinds 1986 
ingezet voor onze vereniging. Hij is actief 

geweest in diverse commissies, als 
jeugdtrainer en -leider en als bestuurslid. 

Iedereen kent Bert inmiddels als de man 
die ervoor zorgt dat alle kleding en 

materialen tiptop in orde zijn. Het 
spreekt vanzelf dat ik niet alleen als 

voorzitter maar ook als zoon enorm trots 
ben op deze onderscheiding.  
Dik verdiend pa!  

 
Arie Verwoerdt ontving uit handen van 

KNVB-functionaris Biemans de 
onderscheiding ‘Lid van Verdienste’. Voor 
deze onderscheiding kom je in 

aanmerking als je meer dan 25 jaar 
bestuursfuncties hebt bekleed bij je 

vereniging. Arie is niet alleen al sinds 
mensenheugenis bestuurslid, maar 
daarnaast ook nog scheidsrechter, 

clubbladredacteur, wedstrijdsecretaris en 
tegenwoordig ook betrokken bij het 

kantinebeheer. En dan zal ik nog wel een 
aantal functies vergeten. Een zeer 

verdiende onderscheiding voor Arie die 
goud waard is voor onze vereniging.  
 

Naast alle onderscheidingen en 
jubilarissen verdient iedereen die zich 

inzet een groot compliment. De 
medewerkersavond heeft weer gezorgd 
voor een kantine vol vrijwilligers. Het 

blijft bijzonder om te zien hoe veel 
mensen zich inzetten voor onze club. 

Samen zorgen zij ervoor dat er elke week 
op en naast het veld zoveel plezier wordt 
beleefd aan het voetballen en de sociale 

contacten. Elke keer als ik dat zie of er 
over nadenk, ben ik enorm trots en blij! 

Nog even terug naar het voetbal dan. Het 
lijkt weer zo snel normaal, maar we 
hebben de afgelopen jaar mogen 

ondervinden dat het dat niet altijd is. Nu 
mogen we weer en dat is heerlijk. Laten 

we ons allemaal elke zaterdag inzetten 
voor een optimaal resultaat op het veld. 
Maar vergeet vooral niet te genieten van 

het spelletje en de gezelligheid! 
 

Met sportieve groet, 
Hans Keller 
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Lintje voor Bert Keller  
 

Tijdens de medewerkersavond op 15 oktober is Bert Keller koninklijk 
onderscheiden. Burgemeester Egbert Lichtenberg speldde de totaal 

verbouwereerde Bert de versierselen op.  
 
Ondanks dat Bert  niet vaak op de 

voorgrond te vinden is, maar juist achter 
de schermen zijn werk verricht, is het een 

aantal clubleden opgevallen welke bergen 
met werk deze clubman verzet. Zij namen 
het initiatief om Bert voor te dragen voor 

een lintje. 
Het moet voor de beoordelingscommissie 

een makkie zijn geweest, als we kijken 
welke vrijwilligersactiviteiten op Bert z’n 
palmares prijken: 

 
V.V.Almkerk: Sinds 1986 vrijwilliger als: 

bestuurslid, jeugdleider/trainer, 
materiaalman, daarnaast heeft hij vele 
jaren onder de lat gestaan en staat hij 

altijd paraat als er een timmerklus is 
binnen de vereniging. 

 
Vakbond CNV Vakmensen: Bert is een 

echte vakbondsman. Niet zo’n 
schreeuwlelijk die spugend voor de 
camera heen en weer springt, maar op z’n 

Bert’s lang en rustig op de achtergrond: 
13 jaar zette hij zich als vrijwilliger in voor 

de bond. 
 
Bouwbedrijf BM van Houwelingen BV: 

Als Bert ergens aan begint, dan bijt hij 
zich er in vast. Net als bij V.V.Almkerk en 

de CNV, is Bert niet weg te denken bij BM 
van Houwelingen, waar hij al ruim 25 jaar 
werkt, al jarenlang lid is van de 

ondernemingsraad en zich in het werk 
inzet voor de begeleiding van jeugdige 

collega’s. Directeur Peter van Leeuwen zei 
na de uitreiking dat hij zich geen betere 
medewerker kon bedenken. 

Op grond van bovenstaande kwam de 
commissie uiteraard tot het oordeel dat 

Bert mocht toetreden tot de Orde van 

Oranje-Nassau. (Het wordt druk op de 
club met al die ridders, we moeten maar 

eens nadenken over de bouw van een 
paardenstal.) 

 
Niet alleen Bert, maar de hele Keller-

family is actief voor de voetbal, oudste 
zoon Hans hanteert de voorzittershamer 

en voetbalt, Jan is leider van het 3e elftal 
en ook Huibert is actief op de groene mat. 
Zelfs echtgenote Bouwina levert haar 

bijdrage. Naast het feit dat zij Bert 
beschikbaar stelt, ondersteunt zij hem bij 

het repareren van de teamkleding. 
Bouwina nam tijdens de uitreiking ook de 

microfoon ter hand en beloofde ons dat 
wij Bert mogen lenen zolang hij daar 
plezier in heeft, daarna moet hij met haar 

gaan fietsen en wandelen. We zijn 
benieuwd wie dat gaat “winnen”. 

 
Als redactie van Noar Vurre feliciteren wij 

Bert en zijn familie met deze meer dan 

verdiende waardering. 

  

5 



 

 

Arie Verwoerdt wordt Lid van verdienste KNVB 
 

Ook Arie Verwoerdt werd vrijdagavond in het 
zonnetje gezet. Terwijl hij druk in de weer was 

met het begeleiden van gasten voor de KO-
uitreiking van Bert, klonk plotseling zijn naam 
over de luidsprekers.  

 
Arie werd verzocht om noar vurre te komen, om daar 

uit handen van de heer Biemans van de KNVB de 
speld en oorkonde van “Lid van Verdienste KNVB” in 
ontvangst te nemen.  

Het werk van Arie dat in Paleis Noordeinde al 
gesignaleerd was, bleef dus ook bij de KNVB in Zeist 

niet onopgemerkt. We hoeven niemand in Zeist of 
Almkerk uit te leggen dat Arie deze waardering als 
geen ander verdient. 

Als redactie zijn we niet alleen blij met deze 
waardering, maar ook trots dat ons mede-redactielid 

deze eer te beurt valt. Gefeliciteerd Arie! 

 

KNVB-vlag voor 75 jarig jubileum V.V. Almkerk 
 
De heer Biemans bleek niet alleen voor 
Arie te zijn afgereisd, maar maakte tevens 

van de gelegenheid gebruik om de KNVB-
vlag voor het 75-jarig bestaan van de club 

te overhandigen aan voorzitter Hans 
Keller.  

Aanvankelijk leek de vlag bestemd voor  
de viering van 57 jaar A.V.V., maar nadat 

deze was omgedraaid kwam hij beter tot 
zijn recht. Nou nog een mooi feestje en 

dan zijn we alweer een aardig eindje op 
weg naar de 100…… 
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Ad van Seeters: “Geluksfactor zit hem in het werken met een 
blessurevrije en voltallige selectie” 

 

Met nul punten uit de eerste vier wedstrijden heeft het 1e elftal zeker niet de 
gewenste start van de kompetitie en kent het daarmee een duidelijk mindere 
start dan vorig seizoen. Na een prima voorbereiding zit het in de kompetitie 

vooralsnog niet mee. Voor trainer Ad van Seeters zit de geluksfactor echter 
niet  in wel of geen strafschop of een balletje buitenkant paal, maar in het 

kunnen starten met een volledige en blessurevrije selectie en het  daarmee 
ook grotendeels kunnen volhouden gedurende de rest van het seizoen.   
 

Ad vervolgt: “De sfeer 
en saamhorigheid 

binnen de selectie zijn 
dik oké en dat moeten 
we als vereniging 

koesteren en bewaken. 
Na 26 wedstrijden zien 

we dan pas echt waar 
we staan.” Vooralsnog 

dus geen enkele vorm van ongerustheid, 

aldus de uiterst ervaren oefenmeester. 
 

Zoals gezegd, Almkerk kende een zeer 
goede voorbereiding. In de coronaperiode 
werd goed doorgetraind, waardoor 

iedereen fysiek sterk aan de start kwam. 
“De opbouw in de oefenperiode was ook 

goed, jammer dat aan het einde twee 
hoger geklasseerde tegenstanders 

afzegden, waardoor we niet echt werden 
getest”, stelt Ad. Het team won in de 
oefencampagne echter wel de Altenacup 

(en bijbehorende cheque voor een 
tweedaags trainingskamp) en plaatste 

zich ook voor de volgende bekerronde (op 
13 november thuis tegen Altena). 
 

Ongelukkig was wel de start met een 
reeks van bestaande blessures en 

revalidatie, zoals van de nieuwelingen 
Sjors Maas en Sharog Susani. Ook Jurre 
van Veen en Andres Kwetters kenden 

fysieke ongemakken. Verder blesseerde 
Jenner Koek zich uitermate ongelukkig 

aan zijn knie, hetgeen vervolgens ook 
Dylan den Exter overkwam in de eerste 
kompetitiewedstrijd. Daarentegen 

ontwikkelen Jorg Kant en Danilo Kros zich 
goed en maakt Nick Kant momenteel 

blessurevrij veel speelminuten in het 
tweede om verder aan te sterken en terug 
te keren in het eerste. De staf toont zich 

verder meer dan tevreden over de 
ontwikkeling van Toon van Drunen en is 

zeer blij met de terugkeer, na erg lang 

blessureleed, van Erwin Verbruggen. “Hij 
was tegen Huizen alweer onze vierde 

linker centrale verdediger in dit prille 
seizoen”, zo constateert Van Seeters. 
 

Waar de selectie dus wel de pech heeft 
met de diverse ongelukkige blessures, is 

hij absoluut van mening dat de 
nieuwelingen goed zijn gescout en goed 
bij de club passen. “Wij kunnen ons als 

staf volledig vinden in het sportieve beleid 
van de club om jonge (interne en externe) 

spelers op te leiden. Super om mee te 
mogen werken aan hun ontwikkeling! 
Jonge spelers moeten wel beseffen dat 

ons niveau –1e klasse en reserve 
hoofdklasse– veel vraagt. Met name 

geduld opbrengen, veel trainen en je 
kansen afdwingen door de juiste 

mentaliteit te tonen en keuzes te maken 
met de vrije tijd. Krediet en vertrouwen 
moet je zelf verdienen! Als je kiest voor 

een teamsport heb je ook de 
verantwoording naar de club en het team 

dat elke training en wedstrijd op je rekent. 
Je kunt je daarmee niet voor iedere 
wissewasje afmelden. We willen als team 

elke wedstrijd strijdend ingaan en alles 
geven en opzijzetten voor een goed 

resultaat.” 
 
Ter afsluiting wil Ad nog graag het 

volgende kwijt: “Als we met z’n allen deze 

vooraf afgesproken weg blijven volgen, 

veel energie in de club willen en blijven 

steken, elkaar met respect blijven 

steunen en elkaar het goede voorbeeld 

blijven geven en daarbij als beloning met 

z’n allen veel plezier en voldoening vinden 

in onze gemeen-schappelijke hobby V.V. 

Almkerk, dan zie ik de toekomst voor onze 

mooie club rooskleurig tegemoet.  

Hendri 
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Jeugdspeler in beeld 
 

Na twee jongere jeugdspelers is het deze keer de beurt aan een wat oudere en 

vrouwelijke voetballer. Het oog is daarbij gevallen op Mara Koekkoek. Niet 

verrassend eigenlijk, want Mara is niet alleen veelvuldig aanwezig, maar door 

haar fraaie verschijning valt ze ook duidelijk op. Verder helpt ze regelmatig in 

de keuken en achter de bar en dat “vak” heeft ze voortreffelijk in de vingers. 

 

Mara woont met moeder Marian en broer 

Daan in Almkerk. Twee dagen na het 
uitkomen van deze Noar Vurre wordt ze 
17 jaar. Buiten de kantine kun je haar 

tegenkomen in de bediening bij Brasserie 
‘De Laegt’.  

 
Hoe gaat het komende seizoen er 
uitzien? “Dit jaar heb ik gelukkig mijn 

havodiploma gehaald, nu heb ik een 
tussenjaar waarin ik vooral ga werken, 

maar ook een mooie reis hoop te gaan 
maken. Ik vind het eigenlijk wel lekker 
om een jaartje geen school te hebben.  

Volgend jaar wil ik dan dolgraag aan de 

politieopleiding beginnen. Ik heb de 
recherche altijd al heel interessant 
gevonden en dat is nog steeds mijn 

droombaan, ik moet in ieder geval geen 
8 tot 5 baan hebben waar je de hele dag 

stil zit. Ik zou het geweldig vinden om 
aan deze opleiding deel te mogen nemen, 
maar je moet natuurlijk door heel wat 

toelatingstesten dus dat gaat wel lastig 
worden, maar ik ga zeker mijn best 

doen.” 
 
Je bent eigenlijk pas laat gaan 

voetballen? “Klopt, pas op mijn 11e 
mocht ik aan de voetbal, want dat werd 

thuis altijd als een mannensport 
beschouwd. Daarom heb ik 7, bijna 
8 jaar gedanst, ook superleuk natuurlijk, 

maar ik was wel blij toen ik eindelijk 
mocht gaan voetballen. Ik heb altijd in 

een meidenteam gevoetbald, volgens mij 
met Lisa en Hannah als eerste trainsters, 
wel grappig dat ik dan nu samen met Lisa 

train. Het liefst speel ik rechtsbuiten, 
daar kan ik mijn snelheid goed benutten. 

Ik ben niet zo technisch en als ik de bal 
heb, geef ik die altijd zo snel mogelijk 

weer af. Laat mij maar lekker rennen.” 
 
Almkerk heeft dit jaar geen MO19 en je 

bent nu vervroegd overgegaan naar 
Vrouwen 2. Is dat lastig? “Het is wel even 

wennen hoor, je speelt ineens tegen veel 
oudere vrouwen die vaak fysiek een 
stukje sterker zijn. Wij moeten het met 

ons team echt van het voetballen 
hebben, want zo groot zijn we allemaal 

niet. Het scheelt ook wel dat we samen 
met Vrouwen 1 trainen, daar leer je 
natuurlijk ook veel van.  
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Zelf hoef ik niet persé  in het eerste te 
komen, ben niet zo super 
prestatiegericht. Heb het in het 2e  heel 

erg naar mijn zin en als ik aan mijn 
opleiding ga beginnen zal ik het 

voetballen toch op moeten geven. Wel 
blijf ik dan zo vaak mogelijk in de kantine 
komen hoor.” 

 
Je houdt wel van gezelligheid?  

“Ik kan de hele week uitkijken naar de 
zaterdag, om iedereen weer te zien. Dat 
vind ik ook zo leuk aan de kantine bij 

V.V. Almkerk, je zit daar met mensen van 
alle leeftijden door elkaar en je kan met 

iedereen wel een praatje maken. Ik kan 
daar de hele dag zitten met de ‘oude’ 
mannen en het hartstikke naar m’n zin 

hebben.  

Ook de vergaderingen met de 
activiteitencommissie zijn altijd gezellig, 
met als hoogtepunt dit jaar The Masked 

Almkerker.  
Verder zit ik ook graag met  vriendinnen 

op een terrasje, maar kan ik stilletjes ook 
genieten van een dagje netflixen en 
chillen in mijn joggingpak op de bank.”  

 
Mara, hartelijk dank voor je spontaniteit 

en je medewerking aan dit interview. 
Hopelijk kun je je droom als 
recherchevrouw gaan waarmaken. 

 
Hendri

 

Jubilarissen geëerd 

Zoals gebruikelijk werden tijdens de medewerkersavond de jubilerende clubleden  
voorzien van een speld en een bos bloemen. Omdat de festiviteiten vorig jaar op een 

laag pitje stonden, waren er dit jaar extra veel jubilarissen, 32 in getal. 
Allen werden door Hans Keller bedankt voor hun trouw aan de club en aangemoedigd 

om deze lijn voort te zetten. 
 

 

  

40 jaar lid:  

René van Haaften. 

N.A.: Gert Ambachtsheer, 

Corné van Drunen, Charles 

Geerts, Rien Geerts. 

25 jaar lid, v.l.n.r.: Jochem Westerlaken, William 

van Vugt, Huibert Keller, Tonnie Bikker en Herbert 
van der Zalm. 

Niet op foto: Gerard Roubos. 

Niet aanwezig: Pleun Blom, Hans Bouwman, Floris 

Sprangers. 
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50, 60 en 65 jaar lid, v.l.n.r.: 

staand: Gerbe Manschot, Wim Groeneveld (nam het speldje in ontvangst voor zijn 

overleden broer Zeger), Teunis Noorloos, Henk Romijn, Arie van As, Arie van Haaften, 

Rik van Straten, Adrie van Breugel en Hans Kant (65 jaar) 

zittend: Hugo Zwart en Hans Teuling (60 jaar) 

N.A. 50 jaar: Rien van den Boezem. Dick van Burgel, Peter Groenenberg, Kees van 

der Plas, Hans Verlee. N.A. 60 jaar: Piet Teuling, Jan van Drunen. 

 

         
 

Jan van Drunen en Rien Geerts konden vanwege gezondheidsredenen niet aanwezig 
zijn, zij kregen de speld thuis uitgereikt. Arie en Gerrit gingen op bezoek bij beide 

jubilarissen. 
 
 

Helma en Jan-Willem nemen “afscheid” 
 

Hans Keller nam op de medewerkersavond ook afscheid van Helma van Eijl en Jan-

Willem van Gils. Helma is na 4 seizoenen gestopt als kantine beheerder en Jan-Willem 

stopte als trainer. Beide werden door Hans bedankt voor hun inzet voor de vereniging 

en door Anne-Marie in de bloemetjes gezet. 
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Taai taai 

 

Taai taai? Is dit een sinterklaaseditie, ofzo? Hier zou toch een stukje staan 
over Herman Schaap? 
Nee, geen sinterklaaseditie. Taai is het woord dat mij te binnen schoot toen ik 

na het interview bij Herman wegreed. Wat is deze man unne taaie! 
 

In het kader van het 75-jarig bestaan van onze vereniging publiceren wij in 
Noar Vurre interviews met clubiconen van weleer. Voor deze editie 

interviewde ik Herman Schaap. 
 
In 1984 nestelden de Vinken zich in de 

Van Hogendorpstraat, recht tegenover de 
familie Schaap: Herman, Lies en hun 

kinderen Arie, Leo, Antoinet en Henry. Als 
ik dan ’s avonds na het eten aan de vaat 
stond, zag ik Herman thuiskomen. Met 

enige moeite stapte hij uit de auto, 
sleepte zich naar de kofferbak om zijn tas 

te pakken en rechtte vervolgens zijn rug 
terwijl hij moeizaam naar het huis liep. 
“Zo!”, dacht ik, “Die heeft ’t wel gehad 

voor vandaag.”. Een half uur later stapte 
Herman weer in z’n auto om ergens te 

gaan klussen. Week in–week uit, jaar in–
jaar uit. Daar moet je taai voor zijn. 
 

Een paar weken later ging ik voor het 
eerst in Almkerk voetballen. Ik bleek goed 

genoeg voor het 8e en daar kwam ik 
Herman ook tegen. Herman was 
linksback. Wij stonden niet voor niks in 

het 8e, we liepen niet over van talent, 
maar ik kan je verzekeren dat de 

rechtsbuiten van de tegenstander altijd 
een taaie middag had. Herman kwam je 
letterlijk 3 keer tegen. De rechtsbuiten 

kwam nooit lekker in z’n spel. Dat valt ook 
niet mee als er 2 keer 3 kwartier een 

terriër in je broek hangt. 
Taai?............ontaard taai! 
 

Herman is gaan voetballen op z’n 30e. 
Zoon Arie voetbalde toen al en Herman 

reed bij uitwedstrijden met het busje van 
z’n werk. Waarschijnlijk beviel het Lies 

wel dat hij naar de voetbal was, want voor 
z’n verjaardag kreeg Herman van haar 
een paar voetbalschoenen, zo was hij ook 

zaterdagmiddag mooi onder de pannen.  
Herman werd ingelijfd door het 8e. De 

eerste wedstrijd in Zuilichem begon hij op 
de bank. Toen hij mocht invallen rende hij 
als een dolle noar vurre, de vijandelijke 16 

in, waar hij door een Zuilichemmer 

onderuit werd geschoffeld (opvallend, 
want dat doen ze daar anders nooit), met 

een penalty tot gevolg. Het eerste 
wapenfeit uit een roemruchte carrière was 
daar. 

Zwager Peter Groenenberg, toen een jaar 
of 15 oud, rende die eerste wedstrijd 

langs de lijn met Herman mee om te 
roepen wat hij moest doen, want hij had 
nog nooit gevoetbald. 

De periode in het 8e was een geweldige 
tijd. Een prettige sfeer op het veld, maar 

ook na de wedstrijd in de kantine, waar 
alle vrouwen aansloten aan de elftaltafel. 
Meer dan 20 jaar heeft Herman de blauw-

witte kleuren verdedigd, terwijl ook de 
lange werkdagen en het klussen voor Jan 
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en alleman ononderbroken doorgingen. 
Daar moet je heel taai voor zijn. 
 

Ook naast het voetballen deed Herman 
veel voor de vereniging: Rijden met 

jeugdteams, elftalleider, bestuurslid met 
portefeuille gebouwen (op aandringen van 
Rien Geerts), coach van de VVA-

tienkampploeg, mede-organisator van 
draaiweekenden (samen met de verloting 

werd er in die tijd jaarlijks zo’n 30.000 
gulden binnen geharkt), penningmeester 
van de feestcommissie van het 8e en lid 

van het bouwteam voor het nieuwe 
complex. 

“Herman, gij hed toch ook veul gedoan 
aan de gebouwen?” (Dat noemen ze 
vragen naar de bekende weg). “Ja, ik heb 

wel een bietje geholpen toen we naar de 
Sportlaan gingen.” Dat “bietje” is meer 

dan veel anderen in een heel 
mensenleven doen aan vrijwilligerswerk 

(red.). 
Toen 4 jaar geleden de nieuwe 
kleedkamers moesten worden gebouwd 

trad Herman, inmiddels 74 jaar, weer toe 
tot de vaste bouwploeg. Hoezo taai? 

 
Tot zover hebben we het voornamelijk 
over Herman’s hobby’s gehad, maar ook 

z’n werkzame leven mag imposant 
genoemd worden. 

Herman is begonnen in dienst van Aai 
Groenenberg. ’s Winters werkten ze als 
griendwerker in Den Biesbosch en ’s 

zomers als landarbeider bij Almkerkse 
boeren. Na 7 jaar trouwde Herman met 

Lies en werd Aai ook z’n schoonvader. We 
zien parallellen met een Bijbels verhaal. 
Ook Herman zag die en ging daarom 

ander werk doen, om te voorkomen dat 
hij 7 jaar later ook Ans aan z’n broek had 

hangen. 
Door zijn ervaring als landarbeider kon hij 
voor Ab Snoek gaan werken als 

boerenknecht, met als bijkomend 
voordeel dat hij dan een noodwoning van 

Snoek kon huren.  
Daarna ging hij via Chiel van der Stelt uit 
Sleeuwijk aan het werk als 

voorman/grondwerker. Tijdens het 
handmatig ontgraven (260m3!) van een 

fundering van een olieopslagtank bij Shell 
Rotterdam werd Herman gevraagd of hij 
ook de bekisting voor de betonreparatie 

van de fundering kon maken. Dat lukte 

wel en zo stroomde Herman de 
betonbouw in.  
Op de bouw had Herman altijd de leiding, 

eerst als voorman en later als uitvoerder. 
“Ik was eigen baas. “Ja, dat moest ook 

wel, want ik kan er niet tegen als er 
mensen komen vertellen: dat moet zus, of 
dat moet zo. Dat liep altijd verkeerd.” 

Herman verzamelde een vaste groep 
Almkerkers om zich heen als bouwploeg. 

Niet allemaal de makkelijkste, maar stuk 
voor stuk harde werkers. Zo bouwde hij 
voor de BAM met zijn ploeg o.a. de 

uitbreiding van het PSV-stadion. De 
constructie van één van de tribunes werd 

door Herman met z’n ploeg in één dag 
gemonteerd. Die tribune is een stuk taaier 
gebleken dan die van AZ, dat kan geen 

toeval zijn. 
Na zijn pensionering ging Herman aan de 

slag als chauffeur, een “bijbaantje” waar 
werkweken van 50 uur geen uitzondering 

waren. De laatste 7 jaar reed hij voor de 
Klerk Werkendam, waar zoons Arie en 
Henry aan de touwtjes trekken. De 

kilometerteller stond na 7 jaar op ruim 
700.000km. Totaal aan gereden schade in 

7 jaar: 1 kapot achterlicht. 
Afgelopen december ging Herman weer 
met pensioen. De teller stond inmiddels 

op 78 jaar.  
De geraniums hoeven echter nog niet te 

worden besteld. Afgelopen week was 
Herman, nog herstellende van een 
hartoperatie, alweer platanen aan het 

snoeien bij de nieuwe stulp van Henry en 
Sabine. 

Taai? Godsgruwelijk taai! 
 
“Hedde gij ook nog een paar leuke 

anekdotes, Herman?”. “Ja hor, hoe lang 
hed de?” 

We zullen ons beperken tot 2 anekdotes, 
één van het werk en één van de voetbal. 
 

Na het overwerk ging de bouwploeg in 
Eindhoven altijd eten in een vast eetcafé, 

waar weinig kapot kon en het eten veul en 
goed was. In de ploeg gingen echter 
stemmen op om eens iets anders te 

proberen, chinezen leek ze wel ‘ns lekker. 
Herman: “We kwamen binnen en ik wist 

gelijk dat ’t misse boel was. Hagelwitte 
tafellakens, prachtige servetten en dure 
vloerbedekking. Da kon alleen maar 

slecht aflopen.”. Bij één van de 

12 



 

 

ploegleden (een landelijk bekende 
Zauwikker die anoniem wil blijven) was na 
een kwartier binnen anderhalve meter 

niks wits van het tafellaken meer terug te 
vinden en ook het servet was 

gedegradeerd tot poetsdoek. De obers, 
zielsgelukkig dat het festijn er bijna opzat, 
kwamen na het dessert met warme 

doeken rond om de lippen en vingers af te 
deppen. Ideaal, want douchen zat er niet 

meer in na zo’n lange dag. Handen, 
gezicht en onderarmen kregen een 
grondige poetsbeurt en de warme 

doeken, inmiddels onherkenbaar, konden 
door de obers rechtstreeks worden 

afgevoerd naar de kliko. 
De, zo zuur als adjar kijkende, obers 
bedankten de heren voor de klandizie en 

spraken de innige wens uit dat het bij één 
keer zou blijven. 

 
Een avond uit met het 8e in De Ster in 

Nieuwkuijk, met als hoogtepunt een 
optreden van Ronnie Tober. Eerst een 5-
gangen menu in het restaurant met 

hagelwitte tafellakens, prachtige 
servetten en……………… nou ja, de rest van 

het verhaal zal ik u besparen. 
Vervolgens met het 40-koppige 
gezelschap aan de bar, waar de bediening 

een zware avond wachtte. Het bier bleek 
niet getapt te kunnen worden in de 

snelheid waarmee het in de dorstige kelen 
werd gegoten. Ronnie Tober en zijn 
vriend, nieuwsgierig geworden naar dat 

luidruchtige stel aan de bar, kwamen 
polshoogte nemen.  
 

Piet van Wijk (onlangs helaas overleden), 
die al effe droog stond, riep de 
legendarische woorden: “HEE TOBER, 

WAAR BLIJFT DE OBER?”. Ronnie bleek de 
situatie goed aan te voelen en bestelde 90 

bier voor het gezelschap, op de voet 
gevolgd door Herman’s zwager Bub, die er 
ook 90 bij liet zetten. Dat gaf een 

kwartiertje rust in de tent. Piet: “Hee 
Tober, mijn vrouw wil graag een 

handtekening.” Tober: “Geen probleem, 
waar zal ik h’m op zetten?” Piet “Op durre 
tiet natuurlijk!”. Dat bleek Ronnie geen 

goed plekje te vinden. 
Het bleef nog lang onrustig in Nieuwkuijk. 

Penningmeester Herman rekende het 
gelag af en tot onze grote verbazing 
hoefden we niet bij te lappen. Fien Bakker 

had het nog eens nagerekend. Hij kon niet 
begrijpen dat we van een paar gulden per 

maand lappen zo’n feest konden vieren. 
Blijkbaar is Herman ook nog een taaie 

onderhandelaar. 
Herman heeft het eerste net niet gehaald, 
maar speelde wel in de eredivisie van 

clubvrijwilligers. Hij is één van de 
clubiconen die v.v. Almkerk hebben 

gebracht waar zij nu staat. 
 
Schapenvlees kan heerlijk mals zijn, 

maar ook ontzaggelluk taai!  
Nico 

13 



 

 

  



 

 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 

  



 

 

Het nieuwe 7e elftal 
 
Binnen de club was er al langer vraag naar, maar eindelijk zijn 
wedstrijdsecretaris en bestuur overstag. Er komt een nieuw seniorenteam bij, 

een team bestaande uit louter echte en authentieke voetballers.  
 

Extra vernieuwend is dat ook vrouwen hierin mogen worden opgesteld. Een grondige 
selectie –met nauwkeurige bestudering van de ledenlijst– heeft ten grondslag gelegen 
aan de teamsamenstelling. Het gaat nog wel even duren voordat het team aan 

wedstrijden toekomt; voorlopig is alleen een aantal voorbesprekingen  georganiseerd. 
Mogelijk zal tijdens de nieuwjaarsreceptie de teampresentatie plaatsvinden. Wellicht 

vinden nog enkele mutaties plaats.  
De voorlopige selectie bestaat uit: 
 

 
Doel: Evelien Doelman (partner van Hans Bouwman). 

 
Verdediging: Koos Rost, Kick Monster, Berth den Dekker, Frederike van der Schaaf. 

 

Middenveld: Jarno van der Pijl, Erwin O. Verbruggen, Cees Ambachtsheer. 
 

Aanval: Arjan Dol, Jaap Manschot, Steven Molenschot. 
 

Wissels: Nick Visser (keeper), Fabiënne van der Matten, Arie Bouman, Annemarie 
Lokker. 

 

Coaches: Bob de Bouwer en Hans Kan(‘t). 
 

Assistent-scheidsrechters: John (aan de) Kant en Huib (Co)lijn. 
 

Verzorging: Proper & Co. 
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Theo van der Stelt: “De TC opereert altijd in het 
spanningsveld tussen bestuurlijke en sportieve ambities” 

 

In deze editie stellen wij oud TC-voorzitter Theo van der Stelt nader aan u 
voor. Aan het einde van het seizoen 2019/2020 legde hij deze functie na ruim 
tien jaren neer. Tijd voor nieuw bloed, hetgeen hij overigens al eerder had 

aangegeven. Op verzoek van de redactie kijkt Theo terug op deze best 
intensieve tijd en vroegen wij hem voorts naar zijn andere bezigheden. 

 
Theo is inmiddels 59 jaar, getrouwd en 
heeft samen met zijn vrouw drie kinderen, 

waarvan een dochter nog thuis woont. 
Naast (zaal)voetbal hebben ook tennis, 

fitness en golf zijn (actieve) aandacht. 
Andere hobby’s zijn een beetje tuinieren 
en koken. Beroepsmatig is Theo eigenaar 

van ‘VDS Hypotheken & Financiële 
Planning”, gevestigd in Werkendam. De 

naam zegt het al: voor adviezen op deze 
gebieden en met name alles wat 
samenhangt met de eigen woning, 

vermogensbeheer en 
toekomstvoorzieningen kun je bij hem 

terecht. Tenslotte is Theo nog 
penningmeester van Kiwanisclub Heusden 
en Altena, een serviceclub ten behoeve 

van diverse goede doelen met als motto 
‘serving the children of the world’, 

alsmede –naast sponsor en adverteerder- 
bestuurslid van Business Club Almkerk. 

 
Als voetballer is Theo rond zijn vijfde jaar 
begonnen bij de VV Hardinxveld, waar hij 

tot zijn 35e op een mooi niveau heeft 
gespeeld en waar hij vele jaren 

aanvoerder was van het eerste 
(zaterdag)team. Vanuit de jeugd bleek 
het vaak lastig om daar te kiezen voor de 

zaterdag- of zondagafdeling. Mede omdat 
zijn oudste broer Hans al langer bij 

Kozakken Boys in het eerste uitkwam, 
was de overstap –overigens samen met 
zijn tweelingbroer– naar Werkendam niet 

helemaal onlogisch. Hier werd vanaf zijn 
negentiende twee jaar op hoog niveau 

gevoetbald in het eerste en tweede van de 
Boys. Daarna volgde de terugkeer naar 
het eerste van Hardinxveld. Nu 24 jaar 

geleden verhuisde het gezin naar 
Almkerk, waar de kinderen gingen 

voetballen en Theo al snel inburgerde. 

Voor voetballen in een lager elftal op het 
veld vond hij zichzelf te fanatiek, waarna 

hij zich toch aansloot bij het ‘zesde’ in de 
zaal, waar hij nog steeds deel van 

uitmaakt. 
 

 
 

Toen ruim een jaar geleden vijf jonkies uit 
het tweede besloten ergens anders te 

gaan voetballen deed dat wel stof 
opwaaien binnen de vereniging. Theo 
reageerde toen als TC-voorzitter in het 

clubblad en stelde dat er al enkele jaren 
nauwelijks doorstroming was van eigen 

jeugd en dat aanvulling van buitenaf 
onontkoombaar was om op dit niveau te 
kunnen blijven spelen. Voorts moest de 

stap naar het 1e elftal niet worden 
onderschat. 
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Hoe kijk je daar nu tegen aan? “Inmiddels 
zie ik zeker een aantal jonge talenten 
binnen de club, waarvan enkelen ook al 

zijn doorgeschoven naar de A-selectie. 
Die krijgen dus de kans, maar zullen niet 

alleen fysiek, maar vooral mentaal nog 
stappen moeten maken. Daarnaast is het 
fijn dat er alweer drie van die jonkies zijn 

teruggekeerd. Achteraf moet ik wel 
constateren dat enige extra aandacht 

vanuit de TC voor het 2e elftal op zijn 
plaats was geweest. We moeten wel met 
elkaar in gesprek blijven.” 

 
Hoe kijk je verder terug op je langdurige 

periode binnen de TC? Wat is er 
bijvoorbeeld onder jouw leiding 
opgebouwd? “In mijn begintijd zag je dat 

het budget voor de selecties steeds verder 
werd afgebouwd en vooral leunde op 

sponsoren. Dit was voor mij aanleiding tot 
de oprichting van een businessclub (welke 

inmiddels 10 jaar bestaat, red.). Deze 
beoogt vooral een financiële steun te zijn 
voor de selecties en de vereniging zelf. 

Ook voor de B-selectie hebben we meer 
faciliteiten kunnen regelen, denk aan bijv. 

busvervoer naar verre uitwedstrijden.” 
 
Wat kun je zeggen over de samenwerking 

tussen TC, bestuur en selectie (staf)? Was 
die steeds optimaal, of zie je mogelijke 

verbeterpunten?  
“Als TC verkeer je in feite altijd in een 
soort spanningsveld tussen de 

bestuurlijke en sportieve ambities van de 
vereniging. Het was een hele uitdaging 

om dat goed te managen en de 
doelstellingen van partijen zo goed 
mogelijk op elkaar te laten aansluiten. 

Trainers zijn ambitieus en willen de lat zo 
hoog mogelijk leggen, terwijl het bestuur 

(en de financiën) dat niet altijd toelieten. 
Op dit moment zie je daarin mogelijk wel 
enige verbetering, nu er een zekere 

integratie heeft plaatsgevonden met de 
functies binnen de TC van 

bestuursvoorzitter Hans Keller en 
teammanager Dave van der Westen.” 
 

Heb je het afgelopen jaar de club c.q. het 
technische aspect nog gevolgd?  

“Niet heel uitgebreid meer, mede ook 
vanwege corona natuurlijk. Ik heb wel 
bewust wat meer afstand genomen om 

wat ruimte te creëren voor andere 

hobby’s. Als het eerste nu verliest, ben ik 
daar geen hele dag meer ziek van.”  
 

Binnen het bestuur is de post 
voetbalzaken nog vacant. Niks voor jou? 

“Zeker niet, ik heb ook bewust gekozen 
voor wat afstand en daarbij acht ik na zo’n 
periode een stuk verjonging meer op zijn 

plaats.” 
 

En tenslotte?  
“Zo nodig ga ik wat wedstrijden fluiten, 
waarbij de jeugd van 15 tot 19 jaar mijn 

voorkeur heeft. Ten aanzien van de 
accommodatie heb ik nog wel een paar 

wensen. Een tribune staat op mijn lijstje, 
terwijl ook de ‘restyling’ van de 
bestuurskamer en een ontvangstruimte 

voor sponsoren geen overbodige luxe is.” 
Theo bedankt de overige TC-leden voor de 

prettige samenwerking in de afgelopen 
jaren en is trots op de inzet van alle 

vrijwilligers en andere betrokkenen bij de 
vereniging. Hierbij wil de redactie zich 
natuurlijk aansluiten en voorts Theo 

bedanken voor het prettige en 
openhartige interview. 

Hendri 
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Jochem Westerlaken, een veelzijdige VVA-er 
 

Dat Jochem een aardig balletje kan trappen is geen 

geheim binnen de club, hij vertoont zijn kunsten 

wekelijks in het 2e elftal. Deze winter verraste hij ons 

als presentator van de Masked Almkerker. Maar hij 

kan nog meer: Bij Team Almkerk is hij inmiddels ook 

een vaste kracht en na de laatste editie van De 

Roparun blijkt dat hij zijn emoties prachtig kan 

verwoorden. 

We willen u zijn bijdrage op de Facebookpagina van 

Team Almkerk niet onthouden: 

 

“Ondertussen ben ik 4 jaar lid van Team 

Almkerk en begon 4 jaar geleden het 
Roparunavontuur. 

Gestopt met voetbal vanwege blessures, 
haalde ik m'n plezier uit hardlopen. Toen 
ik zo'n 4 jaar geleden werd geraakt door 

het Roparunvirus. 
Het was een mooie combinatie om iets 

waar je zoveel plezier uit haalt te 
combineren met een goed doel! 
In 2019 werd ik in Barendrecht opgewacht 

door m'n vader en moeder. De trouwste 
supporters die mijn leven kent.  

De editie van 2021 is een hele bijzondere. 
Een aangepaste route, een aangepaste 
datum en een Roparun zonder dat m'n 

vader me opwacht langs de route. Een 
Roparun die eenmalig op zaterdag, 2 

oktober is gestart: precies één jaar 
geleden dat m'n vader kwam te 
overlijden. 

Dit Roparunweekend was voor mij een 
rollercoaster met letterlijk (ik mag wel 

concluderen dat Limburg geen vlak 
landschap kent) en figuurlijke hoge 
pieken en enorme dalen. 

 
De sportieve prestatie wordt me steeds 

minder waard en het goede doel begint 
steeds meer te leven. In gedachte bij m'n 
vader heb ik deze Roparun gelopen en 

voelde ik me onoverwinnelijk. Hoewel m'n 
bovenbenen en kuiten daar anders over 

denken, ben ik er van overtuigd dat ik 
over de finish was gekropen (als het zover 
was gekomen).  

Ik wil het gehele team bedanken voor de 
ondersteuning die ze mij hebben 

gegeven. De mensen van het basiskamp, 
die ervoor zorgden dat we konden slapen 

en dat we qua eten en drinken niets te 

kort kwamen. De masseurs, die er elke 

keer voor zorgden dat m'n benen weer 
werden opgelapt. De fietsers, die ervoor 

zorgden dat ik veilig over de finish ben 
gekomen (door 
regen, heel 

veel regen, 
door 

tegenwind en 
door donkere 
wegen zonder 

maar ook een 
lantaarnpaal te 

hebben 
gezien).  
De chauffeurs, 

die ervoor 
zorgden dat ik 

elke 
hardloopsessie 
weer klaar stond en ik in een warm busje 

kon plaatsnemen en een shout out naar 
de rest van het team waar ik de etappes 

mee heb mogen volbrengen. Door hen 
verdwenen de tranen weer in een lach en 
door hen kreeg ik toch nog wat 

aanmoedigingen langs de weg. 
 

Tot slot, wil ik m'n andere trouwste 
supporter bedanken: m'n moeder! Ineens 
stond je daar op zondag in je eentje langs 

de lijn om mij en Team Almkerk aan te 
moedigen. De herinnering van 2019 

schoot gelijk weer door m'n hoofd en ik 
kreeg weer vleugels! 
 

Team Almkerk: bedankt voor de mooie 
momenten en ervaringen die we samen 

hebben mogen ervaren. Tot 2022!” 
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Aandacht voor en door onze adverteerders 

Meijler Optiek 
 

Deze keer besteden we in ons clubblad aandacht aan één van de “pareltjes” in 

het naburige Rijswijk, Meijler Optiek, onlangs verhuisd naar het nieuwe woon- 

en winkelcentrum aan het Parelplein. Eigenaresse Judith Meijler vonden wij 

bereid haar onderneming nader aan u voor te stellen. 

 

De onderneming dateert al vanaf 1976, 
toen vader Hartog Meijler samen met zijn 

vrouw Nel de zaak is gestart. Sinds 2016 
is dochter Judith de eigenaresse. Als klein 

meisje wilde ze al in de zaak gaan werken, 
hetgeen in 2001 ook gebeurde, nadat ze 
alle benodigde diploma’s had behaald. 

Samen met zus Jessica doet ze, naast de 
in- en verkoop, ook contactlenzen, 

oogmetingen en de werkplaats. Voordat 
Jessica in de zaak kwam werken, was ze 
edelsmid. Deze vaardigheden komen nog 

steeds goed van pas, bijvoorbeeld bij het 
graveren van allerlei andere artikelen in 

de winkel. Naast beide zussen werkt ook 
Jeanine in de zaak. Momenteel loopt 
Milan, zoon van Jessica, stage. Hij volgt 

de opleiding optiek en is trots om ook in 
het familiebedrijf actief te zijn. 

 

 
Foto HH-productions, Andel 

 
Wat is de kracht en specialiteit van de 
zaak? Waarin onderscheiden jullie je van 

de grote ketens? “Onze kracht is de 
service en het familiebedrijf, er is weinig 

tot geen wisseling van het personeel wat 
de klanten heel erg goed bevalt. Mocht er 
een probleem zijn dan wordt het netjes 

opgelost. 

We werken met de nieuwste apparatuur 
en daardoor veel nauwkeuriger dan menig 

groot bedrijf. We hebben dan ook de 
DNEye-scanner staan die de biometrie 

van het oog meet op 18.000 punten; 
hierdoor wordt het glas geperfectioneerd 
voor die persoon. Doordat we ook met de 

impressionist werken, worden alle 
doorbuigingen et cetera van het montuur 

meegestuurd zodat we de perfecte bril 
kunnen afleveren. Grootwinkelbedrijven 
hebben dat niet, waardoor kunnen wij ons 

onderscheiden.” 
  

Veel last gehad van corona? “Tijdens de 
corona mochten wij open blijven omdat 
we essentieel zijn. Door de corona zijn we 

wel op afspraak gaan werken en dat zijn 
we blijven doen omdat dit de klanten en 

ons goed bevalt.” 
  
Hoe is het met de eigen sportieve 

bezigheden? Volgt u V.V. Almkerk? “Nee, 
ik volg Almkerk niet echt (GRC’14 

overigens ook niet), mede omdat ik dan 
aan het werk ben. Vroeger heb ik zelf wel 

op voetbal gezeten, dat was nog bij de 
Rijswijkse Boys. Nu zit ik liever op de 
wielrenfiets, omdat ik dan mijn eigen 

tijden kan invullen. Hierdoor is ook de 
hobby ontstaan om fietsbrillen te gaan 

verkopen en dan met name fietsbrillen op 
sterkte (sportmerk ‘Rudy Project’).” 
 

De redactie wenst jullie veel succes op de 
nieuwe locatie. Een aantal lezers wil 

bovendien vast nader kennis komen 
maken. 
 

Hendri 
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Puzzelpagina 
 

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

consumptiebonnen verloot. De uitslag volgt in de volgende editie. 
 
Oplossingen van de vorige editie 

De oplossing van de woordzoeker is: Genieten zonder corona beperkingen  

Hieronder de oplossing van de Sudoku. 
De juiste oplossingen zijn ingestuurd door: 

Hans Teuling 
Cees Geerts 
Hans Bouwman 

Arie van Haaften 
Peter Herwig 

Bert Keller 
Leontrien Pellekaan 

De prijs van 10 consumptiebonnen is gewonnen door 

Arie van Haaften! Van harte gefeliciteerd! 
 

De prijs wordt uitgereikt bij kantinebezoek en is te 
besteden in onze kantine (m.u.v. speciaal bieren).  

 
Woordzoeker Thema : HERFST 
Alle woorden hebben met herfst 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 spreekwoord voor de herfst. 

  19 



 

 

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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De animo voor het maken van puzzels is toegenomen. We hopen dat die stijgende lijn 

van inzenders doorzet, dan kun je in de kerst editie weer een Sudoku en een 

woordzoeker verwachten. Het wordt in ieder geval lekker weer om binnen bij de 

verwarming de puzzels op te lossen. Veel puzzelplezier ! 

 

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

november 2021 naar:  noarvurre@vvalmkerk.nl, of geef deze af (in de kantine) aan 

een van de redactieleden.  
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Bestuur en commissies 
 

Secretariaat 
Nieuwe leden: 
Thamar Herwig, Faas van Drunen, Isa van 

Haaften, Britt van der Westen, Sem 
Burghout, Antoine Hoevenaren, Dani 
Keller, Christian van Daal, Wim van Hal, 

Milou van der Beek, Florinthe Thiele, 
Kevin Wink, Cas de Jong, Daphne Schaap. 

 
Opzeggingen: Emma de Jong, Jayden 

Hoeke, Boaz Wortel. 
 

secretaris@vvalmkerk.nl 

 

Wedstrijdsecretariaat en corona 
Coronabeperkingen 

Ik had gehoopt dat de coronabeperkingen 

voorbij zouden zijn en dat ik er niets meer 
over hoefde te melden. Met ingang van 25 

september is er wel een verbetering 
opgetreden. De anderhalve-meterregel is 
vervallen, hetgeen beteken dat we geen 2 

kleedlokalen per senioren team meer 
hoeven in te delen. Op dat gebied hebben 

we dus wat meer ruimte gekregen. Ook 
bij het bezoeken van wedstrijden zijn 

gelukkig geen beperkingen meer. Voor de 
kantine zijn de regels iets verruimd omdat 
ook daar de anderhalve meter afstand is 

verdwenen. Daar is wel een andere 
beperking voor in de plaats gekomen, 

namelijk de coronatest. 
Het door de tent overdekte terras is 
helemaal vrij toegankelijk. In de kantine 

moet een afzetting zijn vanaf het terras 

naar de bar zodat men vrij consumpties 

bij de bar en de keuken kan ophalen. 
Daarom zijn de barkrukken voor de bar 

verwijderd. In deze vrije afhaalarea 
mogen de consumpties niet worden 
genuttigd. Deze kunnen vrij op het terras 

genuttigd worden. De overgebleven - met 
lint afgezette - area’s in de kantine mogen 

ook betreden worden, maar daarbinnen 
moet je een coronacheck kunnen 

overleggen. Graag ieders medewerking 
hierin. Voor de afzetting zijn de grote 
statafels gebruikt die dus nu alleen vanaf 

de binnenzijde van de afzetting gebruikt 
mogen worden. Dus geen krukken aan de 

andere kant en ook geen barkrukken bij 
de bar plaatsen. De toiletten zijn wel vrij 
toegankelijk. 

 

Elftalfoto’s 
Elke zaterdagochtend is Jan Noorloos, 
gewapend met camera al vroeg op het 

sportpark aanwezig voor het maken van 
elftalfoto’s. Als Jan zich aandient, werk 

dan zoveel mogelijk mee. Niet elke 
zaterdag zal je team compleet zijn, dus 
dat mag geen argument zijn om het uit te 

stellen. De week erop is weer iemand 
anders afwezig, dat hou je altijd. 

Foto’s worden op onze websites geplaatst. 
Het team waar nog geen elftalfoto van 

gemaakt is moet zich snel aandienen want 
Jan en vrouw overwinteren elk jaar in 

Spanje, dus Jan heeft niet zo lang meer 
gelegenheid om het af te ronden. Mocht 

Jan vertrokken zijn naar warmere oorden 
en er is nog geen elftalfoto, dan kan er 
ook uit eigen gelederen een foto worden 

gemaakt. Stuur deze naar Gerard Roubos 
voor plaatsing. Meldt welk team het is en 

welke spelers/speelsters erop staan en 
wie op de foto ontbreken

Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) 
Elke week kunnen de scheidsrechters na 

de wedstrijd het DWF niet vastleggen, 
omdat er of nog teveel spelers in staan, 
de aanvoerder niet is vermeld en er geen 

grensrechter is ingevuld. 

Graag zorgen dat dit voor de wedstrijd 

afgerond is, zodat men er niet eerst dan 
nog achteraan moet. 
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Baaldag of verzetten wedstrijden 

Voor het aanvragen van een snipperdag 
geldt een uiterste datum van 5 maart 
2022  Hieronder staat alle specifieke 

informatie vermeld.  
In de categorie B veldvoetbal is het per 

seizoen mogelijk per team voor één 
wedstrijd een snipperdag, ook wel 
baaldag genoemd, aan te vragen. Deze 

aanvragen worden in de periode van start 
competitie tot en met het eerste volledige 

weekend van de maand maart verleend 
voor wedstrijden die in die periode zijn 
vastgesteld. Het is niet mogelijk een 

snipperdag aan te vragen voor een 
bekerwedstrijd. 

 
Een snipperdagverzoek moet uiterlijk op 

dinsdag 12.00 uur bij het betreffende 
district binnen zijn. Het gaat hierbij om de 
wedstrijddatum en niet om het moment 

van aanvragen. Na de aanvraag krijgen 
alle betrokkenen via de 

wedstrijdwijzigingen een bericht van de 
verplaatsing. Het in onderling overleg 
verplaatsen van een wedstrijd telt niet 

mee als snipperdag (zie hieronder  
“Wijzigen speeldatum of aanvangstijd”). 
Sinds 1 september is het verplicht 

snipperdagen aan te vragen via Sportlink 
Club. Op dit moment is het dus alleen nog 

mogelijk om de verzoeken digitaal via 
Sportlink Club bij de KNVB in te dienen. 
Clubs hoeven voor verzoeken tot 

snipperdagen voor teams die spelen in 
categorie B geen contact meer op te 

nemen met de KNVB, maar kunnen deze 
baaldag zelf aanvragen via een hiervoor 
beschikbaar gestelde functionaliteit 

binnen Sportlink Club. 
In Sportlink Club is een voorziening 

getroffen en hiervoor geldt dat gebruik 
van deze optie alleen mogelijk is voor hen 

die de juiste autorisaties hebben. Omdat 
dit onderwerp een verantwoordelijkheid is 
en blijft van het bestuur (bijv. voor de 

wedstrijdsecretaris) is bewust gekozen dit 
niet bijvoorbeeld via de wedstrijdzaken-

app beschikbaar te stellen maar puur 
alleen via Sportlink Club.  

 
Competitie 

Ondanks de grote spelerslijsten bij de 
herensenioren toch een moeilijke start bij 
de aanvang van de competitie. Na een 

jaar geen wedstrijden te hebben gespeeld 
- er is wel het jaar door getraind - zijn er 

gedurende de eerste wedstrijden voor de 
beker in alle geledingen toch aardig wat 
blessures ontstaan. Ook de door corona 

uitgestelde vakanties afgelopen zomer die 
nu veelal in september en oktober nog 

opgenomen zijn, maakten het 
spelersaanbod in enkele teams toch 
noodzakelijk om al gelijk wedstrijden uit 

te stellen en te verzetten naar een andere 
datum. Bij de selectieteams zijn ook 

enkele wedstrijden, vooral bij het 2e in de 
voorbereiding, vervallen, ook door 
tekorten bij de tegenstanders. Ook de 

competitiestart kampt met blessures wat 
voor de nodige improvisatie bij de staf 

zorgt betreffende de invulling van de 
teams. 

Hopelijk kunnen de teams snel weer 
voltallig worden ingezet. Bij de vrouwen is 
al vanaf het begin gestart met krappe 

aantallen speelsters. Vooral bij de VR2 en 
de MO17-1. Ook hier is het vaak puzzelen 

met de staf, leiders en trainers om de 
teams voltallig te maken. Het 2e elftal en 
de VR1 zitten beide in een poule van 12. 

Bij het 2e zijn Hoek, Kloetinge en 
Kozakken Boys 2 overgegaan naar een 

O23-team. Hun 3e elftallen zijn nu 2e 
geworden maar spelen op een te laag 
niveau om in de competitie van het 2e 

mee te kunnen. Dat betekent dat het 2e 
nu met 11 teams in de competitie zit en 

er elke week een 2e elftal vrij is. Bij de 
VR1 is het nog erger gesteld, daar zijn na 
terugtrekking van enkele teams slechts 9 

teams overgebleven. Daar spelen ze dus 
maar 16 competitie wedstrijden i.p.v. 22.  
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Plaatsen foto in voetbal.nl 
Alle spelers van de seniorenteams heren 
en dames en de jeugdteams JO19-1, 

JO17-1 en MO17-1 hebben in juli per mail 
een enquêteformulier ontvangen. Buiten 

de gestelde vragen stond hierin ook een 
link voor het downloaden van de 
voetbal.nl app. Vervolgens is in het 

enquêteformulier aangegeven hoe je foto 
hierin geplaatst moet worden en hoe je 

getoond wil worden op de voetbal.nl app. 
Dit kan je direct na het inloggen via de 
voetbal.nl app doen of binnen de 

voetbal.nl app via het menu Instellingen 
> Mijn persoonsgegevens.  

Om het via de voetbal.nl website aan te 
kunnen passen klik je bij :   
jouw profiel op Instellingen. 

Je kunt dit zelf 
invullen als 

Normaal, Beperkt 
of Afgeschermd. 

Als iemand de 
teamgegevens 
opvraagt in 

voetbal.nl kun je 
dus zelf bepalen 

hoe je in beeld 
komt, met naam en 
foto, alleen je naam 

of helemaal 
afgeschermd. 

Als je Afgeschermd 
invult, komt je naam en foto nog wel op 
de wedstrijdformulier-app zodat de 

scheidsrechter wel je spelerspas kan 
controleren. 

Het is dus wel zaak om de voetbal.nl app 
op je smartphone of IPad te plaatsen. 

Hiervoor staat een instructie op onze 
website.  

Heb je geen voetbal.nl app dan kun je ook 
aangeven hoe je geregistreerd wil 
worden, dat kunnen we ook via sportlink 

aangeven. 
Tot en met 31 oktober is het mogelijk om 

de spelerspasfoto te wijzigen. Dit kun je 
op 3 manieren regelen: 
1. Teammanagers kunnen bij de eerste 

training alle spelers bij elkaar roepen 
en zodoende even een foto van iedere 

speler maken. De teammanager kan 
deze spelersfoto’s direct toevoegen in 
de KNVB wedstrijdzaken-app. 

2. Spelers kunnen in de voetbal.nl app 
zelf een spelersfoto plaatsen. 

3. De ledenadministrateur kan in 
Sportlink Club spelersfoto’s toevoegen 

(digitaal aanleveren). 
Graag geen flauwekulfoto’s of 
groepsfoto’s plaatsen, alleen je hoofd is 

de bedoeling. Voor degene die aan de 
hand van de enquête nog geen juiste foto 

heeft geplaatst, graag dit nog voor 31 
oktober doen. Geen juiste foto op je 
spelerspas kan een probleem opleveren 

als de passen gecontroleerd worden door 
een scheidsrechter. 

Enquête 
Zoals je hierboven ziet hebben voorlopig 

alleen de spelers en speelsters senioren 
en junioren t/m de JO17-1/MO17-1 een 

enquêteformulier toegestuurd gekregen. 
Daarvan moet nog een groot deel 
ingevuld geretourneerd worden. Voor de 

overige teams worden deze nog 
toegezonden. Alle spelers en speelsters 

van 15 jaar en ouder die in Almkerk lid 
zijn krijgen nog een formulier om in te 
vullen. Dus de Altena spelers/speelsters 

uit de ST-teams ontvangen deze niet. De 

spelers en speelsters van onder de 15 jaar 

krijgen ook een enquêteformulier maar 
daar willen we graag dat die door de 

ouders/verzorgers worden ingevuld. Ook 
de rustende leden, BCA-leden en 
sponsoren krijgen een enquête formulier 

toegezonden. Mede door veel andere 
dringende zaken ligt het verzenden 

momenteel nog even stil, maar dit wordt 
gedurende de wintermaanden weer 
hervat. 
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Hoekvlaggen en kleedruimtes 
Ten overvloede nog maar eens melden. 
Degenen die als laatste op het C- of D-

veld spelen, dienen de hoekvlaggen mee 
te nemen naar het ballenhok. Hoeft niet 

persé de leider te doen! 
De kleedruimtes moeten altijd na gebruik 
schoon worden achtergelaten. Dat wil 

zeggen even met de trekker erdoor. Ook 
na de trainingen! Geen schoenen in de 

wasbak schoonmaken! Op zaterdag 
dienen de kleedlokalen om 18.00 uur leeg 

te zijn, zodat het dienstdoend bestuurslid 
kan afsluiten. 

 
Wijzigen speeldatum of aanvangstijd 

Het aanvragen van een wijziging van een 
speeldatum of aanvangstijd kan t/m de 
vrijdag voor de betreffende wedstrijd door 

de wedstrijdsecretaris worden gedaan. 
Voor alle jeugd is dat Frederike van der 

Schaaf en voor alle senioren is dat Arie 
Verwoerdt. Beter is om het zo snel 
mogelijk te doen en niet tot de vrijdag te 

wachten. Vaak moet de betreffende 
wedstrijdsecretaris nog bij het team 

informeren en dan is het verzoek wat op 
vrijdag is ingediend erg kort dag. De 
wedstrijdsecretaris dient via sportlink een 

verzoek van de wedstrijdwijziging in. 
Deze komt dan automatisch via mail bij de 

wedstrijdsecretaris van de betreffende 
tegenstander. De KNVB keurt dit bijna 
altijd goed, zodra ook de tegenpartij zijn 

akkoord heeft gegeven.  
Arie 

 
 

Kantinecommissie 
Inleveren oud frituurvet 

Al jaren kan iedereen die ervan af wil zijn 
oude frituurvet inleveren bij de V.V. 

Almkerk. Voorheen stond daarvoor een 
vat met deksel in de kantine opslag. Hier 

werd nagenoeg geen gebruik van 
gemaakt. Tegenwoordig staat er buiten, 
achter de kantine een knalgele container 

waar uw oude frituur vet ingeleverd kan 
worden.  

Het is wel de bedoeling dat u het aanlevert 
in b.v. een plastic flacon, dat u het vet in 

de container laat lopen en de lege flacon 
bij het restvuil gooit.  

Het oude vet wordt opgehaald en 
gerecycled. Daar beurt de V.V.Almkerk 
geld voor en op die manier ontstaat een 

win-win situatie. U bent uw oude vet kwijt 
en de V.V. Almkerk kan dit verkopen. 

Arie Verwoerdt  
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Materialen en Kleding 
 

Beste trainers, leiders en spelers, hierbij wat spelregels voor de omgang met de 

materialen. 

Hoedjes, pionnen en hesjes 

- Neem alle hoedjes ( ) en pionnen van het veld mee naar het ballenhok.  
- Grote pionnen onder de plank, kleine erop.    

- Kleine pionnen max. 5 hoog stapelen, anders scheuren ze.  
- Hoedjes in de eigen ballenkast zetten, niet op de plank buiten de 

ballenkast. 
- Trainingshesjes in de ballenkast of in de kledingkast van je elftal. 
- Natte hesjes uithangen. 

- Sluit na de training de ballenkast af met het cijferslot. 
 

Ballen 
- Haal de ballen bij trainingen en wedstrijden direct uit de struiken of sloot. 
- Vind je een bal van een ander team, geef deze dan terug aan de betreffende leider. 

- Laat geen ballen en ander materiaal (waterzak, presentatiepakken, e.d.) achter in de 
gangen of besprekingsruimte, ruim ze direct op. 

- Als het vriest de blauwe wagentjes gebruiken zodat de ballen niet op de grond 
liggen, bij bevriezing gaat het “gevoel” uit de bal. 

- Gebruik bij het oppompen 1 druppel olie bij elke bal. 
 

Doelen 

Na de training ALLE de doelen op de juiste plaats terug zetten: 
- Bij het hoofdveld onder het scorebord zetten. Laat de doelen niet over de bebording 

zakken maar draag ze door de opening bij het scorebord. 
- Op het C-veld moeten 2 doelen staan voor jeugdwedstrijden. 
- Op de doelen staan letters van het veld waar ze horen te staan. 

- Na de wedstrijd de doelnetten omhoog klappen en de hoekvlaggen meenemen naar 
het ballenhok. 

 
Kleding 

- Was de hesjes regelmatig . 

- Als er kleding stuk is, meld dat dan bij mij. Wacht niet tot het einde van het seizoen. 
- Reserveshirts kunnen bij het dienstdoend bestuurslid worden opgehaald. Aan de tas 

hangt een label met het elftalnummer. Noteer de datum, het elftal en welke shirts je 
meeneemt.  

- Breng de reserveshirts vóór de volgende speeldag weer terug en zet ze in de linker 

witte kast. De sleutel hangt aan het bord.  
- Jeugdkeepers die nog geen keepershandschoenen hebben gehad, kunnen deze bij 

mij ophalen.  
 

Tenslotte 

Neem contact met mij op als je iets nodig hebt. App of bel bijtijds.  
 

Groeten, Bert Keller 
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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  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     

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 

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 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   

27 

mailto:kantvanherwijnen@ziggo.nl
mailto:wedstrijdsecretaris.jeugd@vvalmkerk.nl


 

 
 

  



 

 
 

 


