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VAN DE REDACTIE 
Beste lezers, 

Hierbij de eerste Noar Vurre van 2022. Wij hopen dat we er weer een lezenswaardig clubblad van hebben 

gemaakt. Het is verdrietig dat we moeten openen met 2 in memoriams. 

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan vernemen wij die graag. 

De redactie: Arie, Hendri en Nico 
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IN MEMORIAM STEFAN WILDHAGEN 

 

24 februari…..het leek zo’n gewone dag. Toch niet, maar dan was het om de verschrikkelijke 
berichten uit  Oekraïne.  Daar dacht ik het eerst aan toen ik het geklingel van binnenkomende appjes 
hoorde. Het bleek anders. Om het maar eens overdrachtelijk te zeggen. Dit bericht sloeg in als een 
bom.. Een golf van emotionele berichtgeving rolde zich uit over onze vereniging. Stefan Wildhagen 

is op 44 jarige leeftijd overleden. Voor het gaan naar een ander bestaan koos Stefan zelf het tijdstip. 
Vol ongeloof, intens verdrietig en verslagen, geliefden, familie en (voetbal)vrienden 
achter latend met vragen…. 
 

Stefan is op 1 augustus 2009 lid van onze vereniging geworden. Zijn voetbalroots liggen bij Moerse Boys.  Op 
16 jarige leeftijd stond hij daar voor het eerst onder de lat bij het 1e elftal. Het was geen ijverige technische 
commissie die Stefan naar Almkerk haalde; het was de liefde voor Marian die daar debet aan was. 
Met inburgering had Stefan geen probleem. Een 
allemansvriend, in de goede betekenis van het woord. Het 
eerste jaar, onder Arjan de Vries als trainer, nog wat 

schuchter als tweede keeper achter Jacco Pellekaan. 
Daarna ging hij voluit. Dat was ook Stefan. Had je zijn 

woord gekregen. Dan ging hij. Volle bak. 
Als aanjager van de groep kon succes niet uitblijven. Het 
eerste kampioenschap, tegen Schelluinen, met Pieter Tuns 
als trainer, werd uitbundig gevierd. Memorabel was ook de 

beslissingswedstrijd voor degradatie uit de eerste klas 
tegen AFC. Het was volgens eigen zeggen “z’n beste ooit”. 
Verhalen over vriendschap binnen en buiten het veld te 
over. 
 
Tijdens zijn jaren als keeper was Stefan altijd een bindende 
factor binnen en buiten het veld. Op trainingen 

nietsontziend richting zijn medespelers omdat Stefan nou 
eenmaal elk potje wilde winnen. Zou dit bij andere spelers 
onderling wel eens tot vervelende situaties kunnen leiden, 
bij Stefan was dit niet het geval. Hij dwong respect af, 
omdat hij zelf altijd aanwezig was en alles gaf. Verzaken 

stond bij Stefan niet in zijn woordenboek. Maar ook omdat 
hij oprecht met iedereen het beste voor had.  

 
Ook buiten het veld was Stefan altijd aanwezig. In de 
kleedkamer had hij samen met Jelle en Remy het hoogste 
woord. En ook al was Stefan niet het type dat een 
nederlaag meteen na de wedstrijd van zich af schudde, de 
derde helft sloeg hij niet snel over. Natuurlijk omdat hij het 

stiekem best gezellig vond om een biertje te drinken met 
de mannen. Maar ook omdat hij vond dat dat uit respect 
richting supporters en vereniging zo hoort.  
 
Het begin van mijn persoonlijke band met Stefan herinner ik me nog goed. Ik was net een paar maanden 
teruggekeerd bij Almkerk toen ik bij mij thuis in Tilburg een feestje gaf voor mijn verjaardag. De hele selectie 
was uitgenodigd, al verwachte ik niet direct dat het storm zou lopen. Wie ik zeker niet verwachtte, was die 

gekke nieuwe keeper die ik nauwelijks een paar maanden kende. Hij was er wel, als enige. Stefan, die zelf ook 
in Tilburg heeft gestudeerd, vond het wel mooi zo’n studentenfeestje. Bij mij dwong het groot respect af dat 

juist Stefan de moeite had genomen om naar Tilburg af te zakken.  
 
Het was het begin van een hele mooie vriendschap. Langzaam maar zeker groeiden we steeds meer naar elkaar 
toe. Wat ik heel erg waardeerde in Stefan was zijn loyaliteit, plichtsgetrouwheid en integriteit. Stefan zou een 
eenmaal gemaakte afspraak nooit afzeggen. Voor zijn vrienden stond Stefan altijd klaar. Als ik het even niet 

wist, of ergens mee zat, dan belde ik Stefan. Of het nou door een goed advies of door een relativerende 
opmerking kwam, het hielp me altijd. We vertrouwden elkaar en deelden veel. 
 
En natuurlijk konden we samen ook de grootste lol hebben. Samen met Jelle Strijtveen, Remy Roodenburg en 
Rik Doff hadden we een mooi groepje waarmee we regelmatig op pad gingen. Op een van die uitjes gingen we 
samen met een bootje de Biesbosch in. Om genoeg ruimte te hebben voor de nodige snacks en alcoholische 

versnaperingen hadden we 8-persoons boot gehuurd. Na een paar biertjes moest Stefan plassen. Wij weigerden 
aan te leggen, dus Steef besloot om dan maar vanaf de boot zijn urine in het water te lozen. Echter, steeds als 
hij bijna zo ver was, gaf Jelle een stoot gas en lag Stefan bijna in het water. Dan maar op de knietjes over de 
reling dacht Stefan. Maar ook dat lukte niet omdat Jelle en Rik steeds hetzelfde kunstje uit haalden. Na een 
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minuut of 20 hield Stefan het niet meer. Hij moest te hard lachen om verontwaardigd te zijn, maar moest nog 
steeds plassen. Om het niet in zijn zwembroek te doen, besloot hij een grote emmer te pakken. Zittend op de 

emmer en gierend van lach kon Stefan eindelijk zijn plasje doen.  
 

Vaak hadden we onderling deze mannenhumor van de bovenste plank. Stefan werd hierbij vaak te kakken 
gezet, maar liet zichzelf ook niet onbetuigd. Zo ging hij op een festival regelmatig bij wildvreemden vragen of 
ze mij ook zo op een Japanner vonden lijken. Om vervolgens van een afstandje triomfantelijk terug te komen 
lopen: “Zie je wel, zij vinden Hans ook op een Japanner lijken’. 

 
De laatste jaren heeft Stefan ook zijn moeilijke momenten gehad. Hij leerde zichzelf beter kennen, en liep ook 
tegen zijn beperkingen aan. Waar Stefan voor anderen altijd klaar stond, vond hij het zelf enorm moeilijk om 
hulp te aanvaarden, laat staan te vragen. “Rug rechten en door”, was een van zijn gevleugelde uitspraken. Of 
‘’t Is zoals ’t is”.  
 
Stefan had als geen ander het besef hoe het werkte bij een eerste elftal. 

Na een aantal jaren kwam ook bij Stefan de sleet er een beetje op. Er werd gezocht naar een tweede keeper 
die de concurrentie met Stefan aan zou kunnen.  
Stefan beledigd? Nee hoor. Hij zag het als een uitdaging. Zo kregen we, met Corné Dekker erbij, een prachtig 
keepersduo. Het zweepte elkaar op naar grote hoogte. 
Geen afgunst, geen vervelende spelletjes. Nee, gezonde rivaliteit en…. vriendschap voor het leven. 

 
Ik maakte Stefan ook mee als lid van de elftalraad. Gedreven, opkomend voor de jongens. Sterk 

argumenterend. Je moest van goede huizen komen om hem, bij verschil van mening, te overtuigen. Meestal 
verliepen onze gesprekken prima. 
We streefden immers hetzelfde doel na. Maar op één punt schuurde het altijd: De verlangde tegenprestatie 
voor het elftalbudget. Als bestuur hanteerden we het “voor- wat- hoort-wat“ principe. Het kwam hierop neer 
dat we van de selectiespelers verwachtten dat ze voor lotenverkopers zorgden voor een paar rondjes over het 
rad van avontuur direct na de thuiswedstrijden van het eerste elftal. 

Een gesteggel van jewelste. Wat maakte Stefan hierin dan zo bijzonder? 
Ze waren met z’n allen “tegen”. Ook Stefan. Maar Stefan kwam met een alternatief. Gesponsorde 
trainingsshirts. De opbrengst was gelijk. Iedereen blij. Ook dat was Stefan. Zoeken naar compromissen, 

iedereen te vriend houden en… toch z’n gelijk 
halen!  
 
Verenigingsman puur sang. Net zoals hij vol 

liefde bonuspappa van Daan en Mara was, was 

hij ook de “bonuspappa” van het pupillenkamp. 
Wat eerst dreigde te verworden tot een 
ongecontroleerde feestpartij, bracht hij, samen 
met anderen, weer terug tot een evenement 
waarop we als vereniging trots kunnen zijn. 
En de kinderen? Ook al was hij streng, ze liepen 

weg met hem. Wat mij betreft zouden we het 
pupillenkamp voor de toekomst de naam “het 
Pappa Stefan-kamp” mee mogen geven. 
Stefan had, als keeper, een heuse fanclub. Met 
Tim van Haaften als exponent. Tim was helemaal 
idolaat van Stefan. Altijd met vriendjes achter 

het doel. Stefan vond dat prachtig. Hij 
waardeerde dat ook. Bij zijn afscheidswedstrijd 
waren de keepershandschoenen dan ook voor 
Tim… 
 

Beste vader en moeder Wildhagen, Marjolein, 
geliefden, familie en voetbalvrienden. Het 

afscheid nemen van Stefan treft ons allen ten 
diepste. De vragen?  Ach, laat de vragen, de 
vragen. Vind de antwoorden in de Liefde.  De 
Liefde die Stefan jullie heeft gegeven mag voor 
jullie de niet te blussen brandstof zijn om verder 
te leven. 
 

Namens bestuur en leden van de vv Almkerk. 
Hans Keller, 

Gerrit van Drunen 
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IN MEMORIAM RIEN VAN DEN BOEZEM 
 
‘k Zie vooral fronsende wenkbrauwen. Rien wie? Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Zeker 
voor de generatie onder de vijfenveertig. Was ik maar een beetje alerter geweest.  

Denk dat het een groot jaar geleden was. De vraag van de redactie, in het kader van de rubriek 
“clubiconen van weleer”. “Heb jij nog weleens contact met Rien van den Boezem?” Ik kon niets 
anders zeggen dat m’n laatste contact van vijf of zes jaar geleden dateerde. Ik haastte me te 
zeggen dat ik wel z’n 06-nummer had. Direct maar even bellen. Helaas… het toontje van niet meer 
aangesloten.. Ja, dan ga je zitten denken…we sturen wel elke keer ons clubblad naar een adres in 
Rotterdam. Zonder reactie van die kant. Je gaat nog eens zitten tellen…Rien zal toch ook al wel dik 
in de tachtig zijn. Dan trek je je conclusie……een hartstikke foute conclusie naar nu blijkt. Zeker 

als je dan, na de crematieplechtigheid, van zijn zonen hoort, dat hij zo trots was als een pauw met 
onze presentatiegids 2020/2021, waarop de foto van Rien prijkte. Excuus man, ik had verder 
moeten zoeken. 
 
Ik ken Rien vanaf 1967. Voor mij toen nog meneer van den Boezem. Zo hoorde dat. Ik kwam als medewerker 
verkoopbinnendienst in dienst bij Hak. Daar werd ik voorgesteld aan één van de leidinggevenden van de 

kwaliteitsdienst…Rien van den Boezem. Dat “meneer” was er overigens wel snel af hoor. Rien en Thea woonden 
in Almkerk, met hun zonen Rob en Erik, naast Jo en Tonnie Bikker. Moeite om in te burgeren hadden ze niet. 
Van meet af aan sociaal betrokken bij het Almkerkse dorpsleven. Actief in het kerkbestuur van de 

Roomkatholieke gemeente Woudrichem – Sleeuwijk- Werkendam. Nee, niet direct lid van onze vereniging. 
Dat kwam pas een paar jaar later. Op 1 september 1970. Het toenmalige bestuur, onder voorzitterschap van 
Gijs Werther, moest uitgebreid worden. Het secretariaat was secretaris en wedstrijdsecretaris in één. Daar 
moest verandering in komen. Langs de officiële weg, via een ledenvergadering. Namen van kandidaten, 

voorzien van 10 handtekeningen, moesten 1 uur voor de vergadering worden ingediend. Op het werk bij Hak 
hadden Jan Schmidt en ik Rien meerdere malen “bewerkt”. Uiteindelijk stemde Rien in. Stiekem ervan 
uitgaand dat hij, als niet-Almkerker toch niet aan bod zou komen. Niets was minder waar. Rien werd unaniem 
gekozen. 
Jan Schmidt kon op pad om hem op te halen en voor te stellen. 
Al snel werd duidelijk dat de nieuwe 
bestuursfunctie het beste kon worden 

omschreven als “wedstrijdsecretaris en veel 
meer…” Zeg maar dat hij echt met de neus in 
de boter viel. Er lag een bestuursbesluit van de 
Gemeente Woudrichem voor een tweede 
speelveld. Alleen was men daar vergeten om 

een uitvoeringsdatum aan te hangen. Dat vroeg 

wel om veel push en zeurwerk richting 
gemeente. Voor Rien was dat wel op eieren 
lopen. Immers, de voorzitter deelde het 
echtelijke bed met de wethouder! En door een 
toegekende subsidie van de NSF werd de weg 
vrij gemaakt voor de bouw van een kantine. Dat 
betekende heel veel regelwerk. Maar ook de 

basis voor heel veel vriendschap. In april 1972 
werd de nieuwe kantine geopend. Sportief zat 
het ook niet tegen. Twee seizoenen achter 
elkaar werd Almkerk kampioen. Promotie naar 
de KNVB was hiermee een feit. Seizoen 72/73. 
Er moest een nieuwe secretaris komen. Jan van 
Drunen ging verhuizen naar Werkendam. Weer 

werd er bij Hak een plan gesmeed. Nu door Jan 

Schmidt en Rien van den Boezem. Gerrit van 
Drunen moest “bewerkt” worden… Dat is ze 
gelukt. “Een koekje van eigen deeg” zou je 
kunnen zeggen! Dat Rien voorzitter zou worden 
werd al snel duidelijk. De gezondheid van Gijs 

Werther liet steeds meer te wensen over. Rien 
nam steeds meer over. In 1975 ook de voorzittershamer. Ja, die hadden we echt. Rien heeft hem nooit 
gebruikt. Daar was hij de man niet naar. Zoals hij zelf in het Nieuwsblad van 3 februari 1977 op liet tekenen: 
“Ik houd niet van de voorzitter die zich presenteert als de man van de vereniging. Ik zie in hem de 
gespreksleider en de man die samen met de andere bestuursleden de club runt. Ik zoek mezelf niet. Ik blijf 
mezelf”. Zo was het. Ik heb veel van Rien geleerd. “Luisteren naar mensen, praten met mensen en vertrouwen 
geven aan mensen” zei hij als ik, met mijn jeugdig enthousiasme, weer eens hoog van de toren wilde blazen. 

Toen Rien voorzitter werd stelde hij ook het dagelijks bestuur in.  
Elke woensdagavond even bij elkaar. Nou ja, dat even kon je wel weglaten. Toen we in de kantine een 
flipperkast hadden staan, die we met een code op vrij-spel konden zetten, liep het helemaal de spuigaten uit. 
Toch heb ik hem één keer helemaal uit z’n dak zien gaan. Hij was, in zijn ogen, belazerd door de wethouder.  
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Het ging over het jaarlijkse korfbaltoernooi. Tot ergernis van voetballend Almkerk moesten we in de laatste 
week van augustus ons veld afstaan voor dat toernooi. Gevolg, een flink gehavende grasmat voordat wij met 

onze competitie konden starten. In gesprekken met de wethouder was ons te kennen gegeven 
dat de korfbal alleen het eigen terrein voor een toernooi kon gebruiken. Toen de sluwe voorzitter van de 
korfbalvereniging bij de Gemeente aanklopte dat hij de wethouder verkeerd had begrepen en “per ongeluk” 

toch een groot toernooi had opgezet, ging de Gemeente alsnog overstag. Wat was Rien boos. Het leidde tot 
een protest-aftreden van het bestuur. Gelukkig heeft deze crisis maar een week geduurd, voor we weer bij 
zinnen kwamen.  
 
Het nieuws over het vertrek van de familie van den Boezem sloeg in als een bom. Rien kon zijn 
maatschappelijke positie verbeteren door van Hak over te stappen naar een bedrijf in Opheusden dat 

laboratorium- apparatuur verkocht. Sportief gezien konden we hem een geweldig afscheidscadeau aanbieden. 
Het eerste werd kampioen en promoveerde naar de 3e klas KNVB. Het was, een in Roosendaal te spelen, 
beslissingswedstrijd tegen het Zeeuwse Nieuwland. Aan een oproep door het dorp werd massaal gehoor 
gegeven. Met 6(!) volgepropte touringcars ging het richting Roosendaal om daar het Almkerkelftal met 1-0 te 
zien winnen. Een beduusde Rien kon na de wedstrijd geen woord uitbrengen. 
 
Vanuit het Gelderse wist Rien, op zaterdagmiddag, regelmatig de weg naar het Almkerkse voetbalveld te 

vinden. En dan praat ik toch al gauw over een periode van een jaar of twaalf. Samen stonden we dan meestal 
aan de overkant. Weg uit de drukte. Konden we nog wat kletsen over het wel en wee van de club zonder dat 
iemand het hoorde. Tot die ene zaterdag. Ik zag al dat er iets mis was. “Ik kom niet meer” zei Rien. Verbaasd 
en vragend keek ik hem aan. “Thea is ongeneeslijk ziek…” Een vreselijke periode voor Rien en de kinderen. 
Samen met Willemien ben ik namens de vereniging naar de crematie gegaan. Er gingen wel een paar jaar 
overheen dat we geen of maar sporadisch contact hadden. Gelukkig kwam daar weer verandering in. “Ik 
moest mezelf eerst weer uitvinden” zei hij. Daar hebben we samen diepgaande gesprekken over gehad. Langs 

de lijn, als het niet spannend was, in de bestuurskamer of bij ons thuis als hij een boterham bij ons mee at, 
voordat hij weer naar huis ging. Maar dat is niet om te delen. Wel heeft het mij nog meer respect gebracht 
voor de mens die Rien van den Boezem was. Dat warme gevoel zal altijd zo blijven.  
Als hij niet elders verbleef, kwam Rien een paar keer per jaar naar de club. Als het effe kon ook met het 
Draaifeest. Al was het alleen maar om de lotenboekjes in te leveren waar hij nooit prijs op had. Met Arie 
Verwoerdt zoekend in het archief naar informatie over Rien kwamen we een treffend stukje tegen in het 

clubblad van november 1987. Over clubliefde gesproken….. Hoe kan ik treffender afsluiten? 
 
Het is nu al weer ruim 10 jaar geleden dat we Almkerk verlaten hebben. We wonen nu met erg veel plezier in 
Tiel, maar toch…  

- WAAR zie je langs de lijn complete families van opa en oma met kinderen en kleinkinderen? 
- WAAR zie je supporters die vanaf de eerste pupillenwedstrijd ’s morgens tot de laatste wedstrijd ’s middags 

blijven kijken? 

- WAAR vind je supporters die zo hard kunnen kankeren, maar hun club door dik en dun toch trouw blijven? 
- WAAR wordt er van een draaiavond een echt draaifeest gemaakt? 
- WAAR worden er zo ontzettend veel loten door de leden gekocht en verkocht? 
- WAAR vindt je zoveel leden die niet alleen komen voetballen maar ook talloze uren besteden aan de bouw 

van een nieuwe accommodatie? 
Als ik het hier in Tiel vertel, is ongeloof mijn lot. Door alles wat ik hier genoemd heb, ben ik trots dat ik er ook 
een beetje bij mag horen, blijf ik de Almkerkers een warm hart toedragen en blijft AVV “mijn” club. 

Rien van den Boezem 
 
Beste Rob, Erik, Siri, echtgenotes, kinderen, kleinkinderen. Als voetbalvereniging zijn we blij dat we een klein, 
voor ons waardevol, stukje uit het leven van Rien met jullie mochten delen. Luisteren, praten en vertrouwen 
geven. Het zijn zijn levenslessen die we nooit zullen vergeten. Moge het ook voor jullie een inspiratiebron zijn 
om, in liefde en dankbaarheid naar Rien, verder te leven. 

 
Namens bestuur en leden van zijn AVV, 

Gerrit van Drunen ere-voorzitter V.V. Almkerk 
 
P.S.: Beste leden,  

WAAR vind je een voorzitter, die ons, met een stukje van 35 jaar geleden, nog eens de spiegel 
voorhoudt? Dank je wel, Rien 
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VAN DE VOORZITTER 

 

Beste leden, 

 
Een aantal weken geleden werd onze vereniging opgeschrikt door het 
droevige nieuws dat Stefan Wildhagen plotseling uit ons midden is 
weggegaan. Stefan was niet alleen keeperstrainer en oud-keeper van het 
eerste elftal, maar bovenal een binnen onze club erg geliefd persoon. Voor 
jong en oud had hij altijd een woordje klaar. Zijn overlijden is nog steeds 

moeilijk te bevatten. Mede dankzij vele van onze leden hebben we Stefan een 
mooi afscheid kunnen geven. Hiervoor wil ik iedereen bedanken. In februari 
overleed nog een markant lid van onze vereniging, Rien van den Boezem. Rien 
was oud-voorzitter en nog steeds trouw lid van onze vereniging. In deze Noar 
Vurre kunt u van beide een in memoriam lezen. 
 

Na twee afgebroken seizoenen en een hele lange 
winterstop hebben we dit seizoen de draad eindelijk 

weer opgepakt. Corona lijkt voorgoed tot het 
verleden te behoren, tenminste dan toch de grote 

invloed op ons dagelijks leven. Sinds medio februari 
zijn de competities weer hervat. In een paar 
maanden tijd wordt het resterende programma er 
doorheen ‘geramd’. 
Voor ons 1e en 2e elftal verloopt de hervatting 

vooralsnog stroef. Ondanks dat er de afgelopen 
wedstrijden voor elke meter gestreden wordt en ook 
naar behoren gevoetbald wordt, is het bij het eerste 
elftal nog steeds wachten op de eerste zege van het 
seizoen. Het kwartje valt vooralsnog steeds net de 
verkeerde kant op. Maar de aanhouder wint, dus 
laten we hopen dat bij het uitkomen van dit clubblad 

de eerste overwinningen zijn bijgeschreven. Verder 
is het positief dat we regelmatig diverse talentvolle 
spelers uit onze eigen kweek minuten zien maken bij 
ons vlaggenschip.  

Het 2e vergaat het sinds de winterstop nog niet veel 
beter. Door blessures en coronagevallen bij 1 en 2 

zijn er veel wisselingen en dit heeft zijn weerslag op 
de resultaten. Ook hier ontbreekt het beetje geluk 
dat je soms nodig hebt. Voor zowel het 1e als het 2e 
geldt dat we pas net over de helft van het seizoen 
zijn en dat er dus nog van alles te winnen is.  
Gelukkig is het niet alleen maar kommer en kwel. 
Dames 1 draait netjes mee in de subtop. Al kijken  

de dames de laatste tijd vooral uit naar het eind van 
de wedstrijd. Voor zover mij bekend hebben we bij 
V.V. Almkerk namelijk de primeur van een heuse 
‘Ladies Room’. Met deze speciaal voor de dames 
ingerichte kleedkamer kunnen ze zowel tijdens als 
na de wedstrijd nog beter de show stelen.  
Met het hervatten van het normale leven bloeit ook 

het verenigingsleven weer op. Gelukkig zijn de 
meeste voetballers en vrijwilligers ons trouw 
gebleven. Toch is de invloed wel degelijk merkbaar.  
Voor diverse teams is het soms moeilijk genoeg 
mensen op de been te brengen. En ook verschillende 
commissies moeten weer een beetje op gang 

komen. Dat is ook helemaal niet vreemd, we hebben 
onze gewoonten en tijdsindeling de afgelopen jaren 
aangepast aan de mogelijkheden die er waren.  

 En helaas waren voetbal en daaraan gerelateerde 
activiteiten niet altijd mogelijk.Nu hebben we 

gelukkig wel weer de mogelijkheid om samen te 
komen, lekker een potje te voetballen en daarna het 

hoogste woord te voeren in de derde helft. Ik hoop 
dan ook dat iedereen het voetballen maar ook het 
verenigingsleven weer omarmt. Uiteindelijk is dit 
toch een van de mooiste dingen die er zijn. Dus ook 
al is je agenda vol en wordt je opgeslokt door allerlei 

andere zaken, zet op zaterdag alles van je af en ga 
lekker met je teamgenoten op pad. Voetballen is een 
teamsport en ook een vereniging vorm je samen. Ik 
hoop dus dat iedereen zowel aan zijn team als aan 
de club zijn of haar steentje bij blijft dragen. 
Want niet alleen voetballers, maar ook vrijwilligers 
zijn nog steeds hard nodig. We hebben hierover 

gelukkig weinig te klagen, maar toch zijn er nog 
genoeg taken die (beter) opgepakt kunnen worden. 
Zo zijn we nog steeds op zoek naar een beheerder 
voor de kantine. Ook op het gebied van PR en 

communicatie is nog voldoende te doen. Bij uitstek 
een mooie uitdaging voor onze jongere leden die 

helemaal thuis zijn op Insta en TikTok! Mocht je 
interesse hebben, laat het me dan weten. 
Over vrijwilligers gesproken, we zijn op dit moment 
druk doende om het vrijwilligersbeleid nieuw leven 
in te blazen. Ook dit is door corona op een laag pitje 
komen te staan, maar wordt nu weer opgepakt. Er 
zullen wat nieuwe taken bij komen waar je je voor 

op kunt geven.  
Verder proberen we de planning en communicatie 
hier over op een betere manier in te richten. Het is 
dan wel belangrijk dat we van iedereen de juiste 
gegevens hebben. Deze kun je doorgeven middels 
het door Arie Verwoerdt rond gestuurde 
enquêteformulier of door een mail te sturen naar 

ledenadministratie@vvalmkerk.nl. 
 
Tot slot wil ik jullie een mooi einde van het seizoen 
wensen. Het wordt genieten met vele wedstrijden en 
de lente die eraan komt. Er staan ook alweer de 
nodige activiteiten gepland zoals een ‘White Party’, 

538 Drive-in-show en natuurlijk het Arie Verwoerdt 
Mixtoernooi. Alle reden dus om zo veel mogelijk naar 
het sportpark te komen! 
 

Met sportieve groet,  
Hans Keller 

  

mailto:ledenadministratie@vvalmkerk.nl
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BESTUUR EN COMMISSIES 
 

Secretariaat  
 
Overleden: Stefan Wildhagen en Rien van den 
Boezem 

 
Nieuwe leden: Ahmed Alsheikh, Joost Colijn, Jeffrey 
Heesters, Rens Scherff, Nouri Wijnans, Boas Crielaard 
 
Opzeggingen: Machiel Roubos, Bo van de Water, Koos 
Rost 
 

Wedstrijdsecretariaat 
 
Coronabeperkingen 
Toch nog maar beginnen met een stukje 
coronabeperkingen, want sinds het kerstnummer is 
er nog veel gepasseerd. In het kerstnummer 

eindigden we met de melding dat er een lichte daling 

van coronagevallen was geconstateerd en er mogelijk 
wat versoepelingen konden gaan plaatsvinden. Maar 
niets was minder waar. We hebben nog juist kunnen 
voetballen t/m 18 december, met de kantine tot 
17.00 uur open. Vanaf zondag 19 december ging 
vanwege de omikronvariant waar veel nieuwe 

besmettingen door zouden komen een nieuwe 
lockdown in die tenminste tot 14 januari ging duren. 
Behalve de supermarkt en de apotheek was alles 
weer dicht. Er kon wel op bestelling afgehaald worden 
bij b.v. bouwmarkten. Sporten alleen buiten, boven 
de 18 jaar in groepjes van 2. Onder de 18 jaar 
mochten nog wel partijtjes gedaan worden, ook met 

de ST-teams van Altena. Kantines en kleedlokalen 
dicht. Op 19 januari mogen de scholen weer open. En 

vanaf 11 januari mag er t/m 17 jaar weer tot 20.00 
uur getraind worden. M.i.v. 15 januari mag er weer 
meer. De omikronvariant maakt veel mensen ziek 
maar niet zo erg dat er meer ziekenhuisopnames 
komen dus er kan langzaamaan versoepeld worden. 

Alle leeftijden mogen weer in groepen trainen en de 
kantine mag weer tot 17.00 uur open. Kleedlokalen 
mogen ook weer open. Kratje bier kan na de training 
afgehaald worden en in het kleedlokaal worden 
genuttigd (afhalen mag dus…) 
Vanaf 26 januari mag de kantine weer tot 22.00 uur 
open. Het nuttigen van een biertje is na de training 

niet veel tijd voor dus wordt nog steeds in het 
kleedlokaal gedaan. Er mogen ook weer wedstrijden 
gespeeld worden met publiek. 
Kantine betreden met QR-code, mondkapje op bij het 

toiletbezoek. Vanaf 18 februari verregaande 
versoepelingen. Geen verplichte zitplaatsen meer en 

1,5 meter afstand verdwijnt, mondkapjes niet meer 
verplicht en de horeca mag weer tot 01.00 open 
blijven. Bijna ‘back-to-normal’. De B-categorie gaat 
zoveel als mogelijk de lopende competitie vervolgen. 
De KNVB geeft een nieuwe speeldagenkalender uit 
voor de A-categorie, 5 en 12 februari zijn inhaal 
zaterdagen, op 19 februari wordt de competitie van 

de A-categorie hervat. 

 Er mag per team nog eenmaal worden afgezegd 
i.v.m. coronagevallen, daarna moet worden gespeeld. 
Almkerk moet helaas ook nog eenmaal afzeggen door 
het plotseling overlijden van Stefan Wildhagen. 

Daarna ook zowel het 1e als het 2e nogmaals wegens 
te veel coronazieken. Deze wedstrijden worden gelijk 
op de daarop volgende dinsdagen ingehaald. De 
competitie van de A-categorie loopt nu door t/m 28 
mei, daarna volgen 3 zaterdagen voor het spelen van 
de nacompetitie. Ook voor de teams uit de B-
categorie zijn al zoveel afzeggingen geweest dat ook 

diverse teams op 28 mei nog in te halen 
competitiewedstrijden hebben. Op 23 maart gaan de 
laatste coronabeperkingen verdwijnen, ondanks dat 
er nog steeds nieuwe besmettingen voorkomen. Maar 
de ziekenhuizen lopen er niet verder door vol dus alles 
is weer normaal open. We hebben precies 2 jaar met 

wat ups en downs met corona te maken gehad. 

Corona zal zoals verwacht niet meer geheel 
verdwijnen, maar is hopelijk door de mutaties in het 
vervolg niet erger dan de normale wintergriep. 
 
Afzeggingen 
Op het moment van dit schrijven zijn er nog steeds 

met name in de B-categorie nog best veel 
afzeggingen door incomplete teams. Zowel binnen 
onze vereniging alsook bij de tegenstanders. De 
meeste vrije zaterdagen zijn al ingepland dus als er 
nog verdere afzeggingen komen zal er veelal op 
doordeweekse avonden ingehaald moeten gaan 
worden. 

  
De resultaten tot nu toe 

 
 
Het eerste staat nog onderaan maar is de laatste 
weken wel wat punten bij elkaar aan het sprokkelen. 
Er moeten nog 11 wedstrijden worden gespeeld dus 
er zijn nog steeds mogelijkheden. Alleen de nummer 

14 degradeert rechtstreeks, de nummers 12 en 13 

moeten nacompetitie spelen voor behoud.  
Het 2e staat 9e maar zit in een poule met 11 teams. 
Mogelijk degradeert hier niemand als de KNVB deze 
klasse weer terug wil gaan brengen naar 14 teams 
zoals voorheen. Er zijn daar 3 teams verdwenen naar 
de O23 poules. De andere teams staan redelijk in de 

middenmoot of zelfs hoger dus dat gaat zeker niet 
slecht. De VR1 zitten ook in een poule met maar 9 
teams en die hebben nog maar 6 wedstrijden 
gespeeld,  

de nummers 2 en 3 hebben al 10 wedstrijden 
gespeeld en de nummer 1 daar, Papendrecht, heeft 

er 8 gespeeld en ook 8 gewonnen dus dat is daar wel 
de favoriet om kampioen te worden. 
 

 scheidsrechters. Het zou mooi zijn als de nodige 
heren en/of dames zich willen opgeven om 

clubscheidsrechter te worden. Denk er eens serieus 
over na want niet iedereen zal net als Teus Versteeg 
en Hans Kant tot hun 80-ste wedstrijden kunnen  
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De jeugdteams worden hier niet getoond, die zijn in 
februari met de voorjaarsreeks begonnen dus die 

hebben allemaal pas 3 tot 6 wedstrijden gespeeld. 
 

Sluiting kleedlokalen na de trainingen 
Te vaak treffen we ’s-avonds laat steeds weer 
buitendeuren van kleedlokalen aan die niet afgesloten 
zijn. De trainers van elk team hebben allemaal een 

sleutel van de buitendeur. De trainers van teams die 
het laatst trainen dienen de lichten uit te doen en de 
deuren op slot te draaien. Het gebeurt dat de trainers 
vertrekken als het team wat ze getraind hebben nog 
onder de douche staat en die kunnen niet afsluiten. 
Dus trainers, wacht tot je team gedoucht heeft en 
sluit de boel af als je als laatste hebt getraind !!  

 
Lagere elftallen en leidersvergadering 
Zoals elk jaar wordt in april de leidersvergadering 
voor de lagere seniorenelftallen gehouden. 
Een belangrijk agendapunt daarin is altijd de 

inventarisatie van de spelers die doorgaan in het 
nieuwe seizoen. Geef dus tijdig aan wat je volgend 

jaar van plan bent zodat we tijdig weten hoeveel 
teams we volgend seizoen weer kunnen inschrijven. 
 
Clubscheidsrechters 
Tot nog toe worden elke week voor de thuisspelende 
teams scheidsrechters geregeld, soms met veel 

moeite en na heel veel telefoontjes. Soms zijn er 3 
nodig voor de jeugd en de senioren, soms ook 7 of 8. 

In het laatste geval gaat dit niet altijd lukken. Nu 
helpt ons het aantal afzeggingen nog door het 
coronavirus maar als alles zo meteen weer gezond is 
en er weer een vol thuis programma is dan zal niet 

ieder thuisspelend team aan een clubscheidsrechter 
geholpen kunnen worden. Bij veel verenigingen wordt 

het al aan de teams zelf over gelaten om een 
scheidsrechter te zoeken. Bij Almkerk heb je nog 
steeds het geluk dat het wordt ingevuld. Wat we 
nodig hebben is een uitbreiding van het aantal club 
lopen fluiten. Zonder scheidsrechter geen wedstrijd. 

Bij Almkerk wordt het nog steeds ingevuld,  maar de 
rek gaat er een beetje uit. 
 
Voorlopig oefenprogramma 
Naast het oefen- en bekerprogramma ook de laatste 
competitie speelronde en de data van de 

nacompetitie.  
4 juni is de laatste speelronde en als Almkerk 1 
nacompetitie moet spelen is dat op de data 11, 14 en 
18 juni. 

Op 25 juni is de Drakenbootrace, waaraan ook veel 
Almkerk leden meedoen. Dat weekend zou het 

pupillenkamp zijn, maar dat gaat daarom naar een 
andere datum. Houd onze website in de gaten. 

De eerste zaterdag van juli (2 juli) is ons traditionele 
Arie Verwoerdt Mixtoernooi. 

 
 
De Altena Cup finale 27 augustus in Almkerk 

De Altena Cup staat in het teken van de gezonde 
kantine. Op deze dag zullen er naast de gebruikelijke 
snacks ook alternatieve snacks e.d. te koop zijn. Op 

deze dag start de alcoholverkoop pas om 16.00 uur 
en mag er op het gehele sportcomplex niet gerookt 
worden. Verdere info volgt. 

Aangepaste speeldagenkalender 

 
Voor het 1e in de rechter kolom kijken 

 
Gebouwen en terreinen 
 
Gebouwen 
Afgelopen maanden hebben wij veel problemen 

gehad met ons alarmsysteem. Met hulp van Solid 

Systems is onze centrale inmiddels vernieuwd, een 
slot gerepareerd, kabels vervangen, etc.  
Wij bedanken Solid Systems zeer hartelijk voor de 
geboden service.  
Op 19 maart jongstleden was onze kantine weer 
stemlokaal voor de gemeenteraadsverkiezingen. 

Speciaal hiervoor is er ook nog een nieuwe oprijplaat 
gemaakt, volgens wettelijke normen, voor 
rolstoelgebruik bij de hoofdingang. Snelle levering 
door MSA.  
Maandagavond 21 maart is een speciale kleedkamer, 
“Ladies Room”,  met extra faciliteiten voor de dames 
geopend.   
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Terreinen 

Het straatwerk is opgeknapt voor onze garage en ziet 
er weer strak uit, waarvoor dank. 

OPROEP: Wij zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers 
voor gebouwen en terreinen. 
 
Niet meer doen!!! 

Ons Clubhuis is sinds 1987 in gebruik. Al 35 jaar dus. 
Daarna is nog een en ander bijgebouwd. Eerst de 
garage, die later nog is uitgebreid met een ruime 
werkplaats en ruimte voor de tractor en grasmaaier. 
Meer recent de nieuwe kleedlokalen. 
Bij de opening in 1987 konden we gerust stellen dat 
we het mooiste complex hadden in de wijde omtrek. 

Dagelijks wordt er door veel vrijwilligers aan gewerkt 
om alles netjes te houden. Helaas zijn er ook 
onverlaten, zowel van buiten- als binnen de 
vereniging, die moedwillig schade aan ons complex 
veroorzaken. Hieronder enkele voorbeelden. 

 
Schoenen die buiten of binnen in het kleedlokaal 

worden schoon geklopt tegen een muur. Los van het 
feit dat dit asociaal 
gedrag is, zijn muren 
van dit type stenen 
moeilijk schoon te 
krijgen. Buiten staan 

op meerdere 
plaatsen  borstels 
om schoenen schoon 
te maken. 
 

In kleedlokaal 8 heeft zich iemand via de 
verwarmingsbuizen als Tarzan de doucheruimte in 

geslingerd, met als gevolg dat deze zijn verbogen. 
Nog een geluk dat de koppelingen niet uit elkaar zijn 
getrokken… 
 
Modder op meerdere plaatsen op het plafond.   
Hoe krijg je dat eigenlijk voor elkaar? 

 
(foto’s kleedlokaal 8 ). 

  
 

Stickers op veel plaatsen op ons complex:  

 
 
 
 
Deze stickers zijn niet te 
verwijderen zonder de verf 

te beschadigen. 
 

 

 
De entree vanaf het parkeerterrein en het 
welkomstbord. Hier zijn al stickers verwijderd, je kunt 
nog zien waar ze zaten.  
 

 
Een herhaald verzoek om niet na de wedstrijd of 
training vanaf het B-veld via de struiken en het A-veld 
de kortste weg te nemen naar de kantine. Vooral met 
natte weersomstandigheden loop je zo modder het 
kunstgrasveld op. Graag gebruik maken van het pad 
langs de velden.  

 

Laten we met z’n allen zuinig zijn op ons complex, we 
zullen er nog jaren gebruik van moeten maken. 
Spreek elkaar ook aan op ongewenst gedrag zoals 
hierboven beschreven. 
Daarmee houden we niet alleen de exploitatiekosten 
binnen de perken, maar het getuigt ook van respect 

voor de vrijwilligers die het complex hebben gebouwd 
en onderhouden. 
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Materialen 
Inleveren kleding spelers: 

Spelers die stoppen kunnen Bert Keller bellen of 
appen  (06-14508975) om een datum en tijd af te 

spreken voor het inleveren van hun kleding. 
Wat en hoe inleveren? 
Tas met daarin gewassen: 
- 1 Presentatiepak 

- 2 Paar kousen 
- 2 T-shirts 
- 2 Zwarte korte broeken 
- 1 Sweater 
- 1 Windbreaker 
- 1 Lange broek 
Trainers en leiders: 

Trainers en leiders die stoppen, leveren naast kleding 
ook hun sleutels bij Bert in. 
Voor de omgang met de materialen treffen trainers 
en leiders in dit blad nog een los inlegvel aan. Willen 
jullie bewaken dat deze afspraken in acht worden 

genomen? 
 

Inleveren oud frituurvet 
Al jaren kan oud frituurvet worden ingeleverd bij V.V. 
Almkerk. Hierdoor ontstaat een win-win-situatie: V.V. 
Almkerk ontvangt een vergoeding en u bent van uw 
frituurvet af. 
Achter de kantine staat een gele container, waarin u 

uw oud frituurvet achter kunt laten. 
In tegenstelling tot eerdere berichten dient u de 
flacons gevuld met frituurvet in de gele 
container te plaatsen en niet leeg te gieten in de 
container!  

 

 Technische commissie 
Vanuit de TC kunnen wij u op de hoogte houden van 

recente ontwikkelingen op spelersgebied. Elders in dit 
blad treft u een interview aan met de nieuwe 

trainer/coach Vincent de Klerk en een toevoeging 
over diens assistent André Hoogink, welke na de 
zomervakantie in Almkerk aan de slag zullen gaan. 
Ook bij de rest van de staf zullen mutaties 

plaatsvinden. Gerrit Kant is reeds gestopt als leider, 
terwijl het tragische overlijden van keeperstrainer 
Stefan Wildhagen voor een grote leegte zorgt. 
Bij de spelers gaan Thomas Blankers en Remy 
Roodenburg een punt zetten achter hun carrière in 
het eerste elftal. Luqman Dawit en Quinton Eugenia 
gaan Almkerk verlaten; hun nieuwe clubs zijn nog niet 

bekend. Jurre van Veen vervolgt zijn loopbaan bij 
BZC’14. Sharog Susani gaat zijn geluk beproeven bij 
Alblasserdam, terwijl keeper Luc van Dongen verkast 
naar Unitas in Gorinchem 
Sjors Maas (die door een blessure geen minuut in 

actie kwam bij Almkerk) vertrekt naar Nivo Sparta.   
Tegenover de vertrekkers staat de komst van 

Dominique Mahu (Dubbeldam) en Falk van Sluisveld 
(Waspik). Daarnaast keert Niels Nieuwesteeg terug 
van Sliedrecht. Jeroen Plomp krijgt vanuit het 2e een 
vaste stek in de hoofdmacht. 
Op dit moment zijn nog evaluaties gaande omtrent 
spelers die mogelijk vanuit de JO19 de overstap 

kunnen gaan maken. Tevens zijn nog gesprekken 
gaande met mogelijke versterkingen van buitenaf. 
Anderzijds wordt er door andere verenigingen nog wel 
aan enkele van onze selectiespelers getrokken. Houd 
u voor meer nieuws ook de website in de gaten. 
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JEUGDSPELER IN BEELD 

 

In deze editie stellen wij u voor aan Timo van der Westen, bijna 14 jaar oud, samen met zijn vader, 

moeder en zus Myrte woonachtig in Almkerk. Timo zit al vanaf zijn vierde op de voetbal, is heel 
trouw en schrijft voor wedstrijden en trainingen alleen af wanneer het echt niet anders kan. Zijn 
zus korfbalt bij ACKC. Samen met zijn clubgenoten Silvester, Sem en Levi zit hij in de tweede klas 
mavo van het Altenacollege. 
 

Je zit dus al bijna tien jaar op de voetbal in Almkerk, 
wat ben je voor een type speler? 
 “Nu voetbal ik in de JO14-1. Mijn positie in het veld 
is centrale verdediger. Mijn kwaliteiten zijn 

verdedigend inzicht, mijn pass en mijn schot, mijn 
fysieke krachten en het coachen van mijn 
teamgenoten. Ik moet nog wel aan mijn snelheid 
werken. Op zaterdag ben ik meestal de hele dag op 
het voetbalveld. In Almkerk of in Nieuwendijk, dat 
ligt eraan welk team er speelt. Samen met een 
groep voetbalvrienden hebben we dan een gezellige 

dag. We voetballen en supporten andere teams (of 
irriteren de tegenstander). Ook als ik geen training 
heb ben ik vaak op één van de voetbalvelden te 
vinden. Ik voetbal eigenlijk elke dag, dat vind ik 
gewoon de allerleukste sport.” 
 
Weinig tijd voor andere hobby’s dan zeker? “Dat 

klopt wel ja, maar die hebben eigenlijk ook allemaal 
wel met voetballen te maken. Met mijn vrienden 
game ik online, meestal FIFA, of ik kijk TV en dan 
ook vaak voetbal. Mijn familie is allemaal fan van 
RKC, mijn opa heeft een seizoenkaart en vaak mag 
ik met hem mee naar het stadion. Mijn ouders 

komen ook best vaak bij mij kijken op zaterdag, 
hoewel mijn vader meestal moet werken (‘De 
Koppelpaarden/Bij Janne’, red.). 

 

 
 
Hoe zie je je toekomst bij V.V. Almkerk?  
“Later hoop ik met mijn vrienden in een team te 
voetballen, niet echt op niveau. Daarnaast wilde ik 

eigenlijk ook scheidsrechter worden, maar daar heb 
ik ondertussen toch maar vanaf gezien.”  

Hendri 

 

  



13 

THOMAS BLANKERS: FOCUS OP ONTWIKKELING VAN ANDERE SPORTEN 

 

De pas 28-jarige selectiespeler Thomas Blankers komt al tien jaar uit in het eerste team van de 

blauwwitten. Middenin de bloei van zijn (voetbal)leven wil hij toch de focus gaan verleggen. Een 
slepende kuitblessure vormt een onderdeel van de beslissing om op dinsdag, donderdag en zaterdag 
niet meer alles in het teken van het voetballen op niveau te zetten. Met zijn talent en voetballende 
kwaliteiten absoluut een gemis voor de vereniging. 

Sinds de afspraak voor 
het interview in Noar 
Vurre kregen ook de 
lokale media lucht van 

Thomas’ besluit en deze 
besteedden ook al 
aandacht aan zijn 
naderende afscheid. Op 
deze plaats zullen wij 
het daarom niet te 

uitgebreid meer doen. 
We pikken er nog 

enkele mooie 
momenten uit.  
 

Wat is je nog het meeste bijgebleven uit je 
jeugdjaren als voetballer?  

“Nadat we vanuit Genderen in Almkerk kwamen 
wonen, heb ik hier met veel talentvolle voetballers 
mogen spelen, waarbij we onder leiding van Hans 
Kant en Gert Hofstede meerdere successen hebben 
behaald. In de B-jeugd speelden we nacompetitie 
voor promotie naar de hoofdklasse en bereikten we 
de bekerfinale. Momenten die ik niet meer vergeet." 

 

 Het seizoen 2017/2018 was een topjaar? 
 “Dat mag je wel zeggen. Met de uitoverwinning bij 
Pelikaan behaalden we onder Robert Roest de titel 
en keerden we weer terug in de eerste klasse. Wat 

een feest was dat. Dit was wel belangrijker dan de 
individuele prijs die ik ontving als voetballer van het 
jaar, al ben ik daar natuurlijk nog erg trots op.” 
 
Je wil je focus gaan verleggen, leg eens uit.  
“De behoefte om me te ontwikkelen in andere 

sporten neemt steeds meer toe, ook vanwege mijn 
beroep als sportcoach bij de gemeente Altena. Mijn 

belangstelling gaat vooral uit naar tennis, padel en 
squash. Daarnaast wil ik ook graag een potje 
zaalvoetballen. Verder zal ik aansluiten bij het derde 
elftal, waarin mijn beide broers al actief zijn.” 
 

En tenslotte met die sportopleiding van jou? “Mijn 
focus gaat allereerst op hetgeen ik net heb 
genoemd, maar ik sluit niet uit dat ik in de toekomst 
daarmee nog wel wat wil gaan betekenen voor de 
V.V. Almkerk.” 
 

Hendri 
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TOCH NOG HANDHAVING VOOR ALMKERK 1?  

 

Daar was tie dan eindelijk! De eerste overwinning. Na vijf gelijke spelen kon de allereerste en 

felbegeerde overwinning worden behaald. In zijn “Van de voorzitter” sprak Hans Keller al de hoop 
uit dat dit inderdaad nog voor het uitkomen van Noar Vurre zou mogen gebeuren. En ja hoor, op 
dinsdag 29 maart werd de  -tweemaal uitgestelde – uitwedstrijd tegen hoogvlieger Sliedrecht 
verrassend met 1-2 gewonnen. 
 

Ad van Seeters en zijn mannen toonden zich na afloop 
natuurlijk enorm opgetogen.  
“Ondanks alle langdurige blessures en de 
tegenvallende resultaten blijven de sfeer en de 

saamhorigheid toch de belangrijkste winst”, aldus een 
trotse trainer. “Ook nu waren de inzet en de beleving 
weer optimaal en we werken er met zijn allen keihard 
voor om Almkerk te behouden voor de eerste klasse. 
Met de kwaliteit van voetballen van de laatste 
wedstrijden kunnen we het vege lijf nog redden. Er 
zijn nog genoeg wedstrijden te spelen en de 

aansluiting is er weer.” 
Zo kreeg de ploeg in en tegen Sliedrecht eindelijk 
eens loon naar werken.  
Tactisch stond het team goed en het streed voor elke 
meter. 
 

 Met twee doelpunten van Quinton Eugenia kwam 
Almkerk fraai met 0-2 voor, alvorens de tegenstander 
pas vlak voor tijd de aansluitingstreffer kon scoren. 
Met nog elf wedstrijden voor de boeg is er dus ineens 

weer van alles mogelijk. 
Op dezelfde avond hield het tweede elftal 
tegenstander Sliedrecht 2 in Almkerk verdienstelijk 
op 0-0. Ieder puntje is hier belangrijk, zeker na de 
twee opgelopen verliespunten tegen GRC’14 2 en de 
door de concurrentie onderin gesprokkelde punten. 
Mochten beide teams zich handhaven, dan mag er in 

juni gerust een klein feestje worden gevierd. 
 

ONZE KABOUTERS OP PAD 

 
De jongste telgen van de V.V. Almkerk hebben op zaterdag 19 februari hun eerste wedstrijd 
gespeeld in Andel tegen Sparta ‘30. Spelertjes, ouders en trotse trainers hebben een prima debuut 
beleefd van onze helden die we graag even voorstellen. 

 

 

 De JO7, oftewel de kabouters, stonden strak gesteven 
en gestreken in mooie blauwwitte tenues. Het 

mannetje en één vrouwtje tegen een geel zwarte 
tegenstander. Eén jongetje van dit team was al net 
wat groter en voetbalde al wat langer en wist (ahum) 
tien doelpunten tegen ons te maken. 
Wij denken dat als hij niet mee had gedaan wij met 
0-2 hadden gewonnen door doelpunten van Kick 
Monster en Florinthe Thiele.  

Kick wist van een mooie afstand de bal in het doel te 
schieten en Florinthe benutte een strafschop. 

 
trainers, Koos & Rutger 
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TRAINERSCARROUSSEL 

 

Vereniging Gaat Komt 

Almkerk Ad van Seeters Vincent de Klerk 

Almkerk (ass.) Frank Jongbloets André Hoogink 

Altena Johan van der Werff Richard den Ouden 

GRC'14 Piet de Kruif Mark Kroese 

Wilhelmina'26 Hans de Jong Ömer Kaya    (tijdelijk Ron Laros) 

NOAD'32 Erwin Verheij Danny van Geffen 

RFC Paul van der Donk Stefan Brok 

RFC (Hoofd Opleiding) Ad van Seeters 

SSC'55 Nigel Branderhorst Paul van der Donk 

Achilles Veen  John Karelse Dennis van der Steen 

Sliedrecht Dennis van der Steen Marco Verbeek 

GJS Marco Verbeek Marten Boverhof 

Unitas (zo) Michel van Oostrum Hans de Jong 

Hardinxveld Richard den Ouden Theo de Boon 

Rood-Wit, St. Willebrord Marco Groeneveld Ad van Seeters 

Roda Boys/Bommelerwaard Jan van Grinsven Piet de Kruif 

Dubbeldam (za) Vincent de Klerk Paul van Oosten 

Kozakken Boys Rick Adjei Scott Calderwood (tijd. Michel Langerak) 

Kozakken Boys (techn.dir.) Kees Spaan Johan van der Werff 

Be Ready Eugène van der Heijden Angelo Ernst 

GVV'63 Denny van Geffen Pascal Rijkers 

GVV'63 2e elftal Erwin Verheij 

NEO'25 Stefan Brok Marcel van Helmond 

Stedoco Frans Adelaar Rick Adjei 

Stedoco (techn.dir.) geen Cees Lagendijk 

Baardwijk Frans van Helvort Nigel Branderhorst 
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SPLITT TEAM POT 

 

Jullie hebben ze misschien al gespot in de kantine: de tablets bij de kassa. Deze tablets worden 
ook wel klantendisplays genoemd. We zijn op dit moment nog bezig met de installatie van deze 
klantendisplays, maar het is de bedoeling dat er uiteindelijk via deze tablets betaald kan 
worden.   

In samenwerking met de Splitt app is het dan 
namelijk mogelijk om met je team of 
vriendengroep een digitale (bier)pot aan te maken. 
Het mooie is: je betaalt altijd alleen voor jouw 
eigen deel. Je kunt dus voortaan eerlijk en 
makkelijk drankjes halen voor het hele team. En 

als je een keertje afwezig bent, betaal je dus ook 
niet mee. Met de app hoef je dus niet meer moeilijk 
te doen met tikkies en contact geld. 

 Hoe werkt het? 
[1] Download de Splitt-app via i.splitt.nl 
[2] Open jullie eigen betaalgroepje 
[3] Betaal met de app (door de QR-code op de 
kassadisplays te scannen) 
Tijdens het aanstaande clubfeest op 28 mei zullen 

er mensen van Splitt aanwezig zijn om je te helpen 
je te laten betalen met app. Het feest is gesponsord 
door Splitt en DJ barend van Delen van 538 zal 
aanwezig zijn om een aantal deuntjes te draaien. 
Je kunt die avond uitsluitend met de Splitt-app 

betalen. Zorg dus dat  je voor die tijd al de app 
hebt gedownload!  
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VINCENT DE KLERK WORDT DE OPVOLGER VAN AD VAN SEETERS  

 
Aan het einde van het seizoen zullen de wegen van Almkerk en hoofdtrainer Ad van Seeters zich 
scheiden. In het vorige clubblad konden wij hiervan reeds melding maken. De TC is vervolgens snel 

op zoek gegaan naar een geschikte opvolger. Deze werd – uit meerdere sollicitanten - gevonden in 
Zwijndrechter Vincent de Klerk. De redactie van Noar Vurre vroeg in eerste instantie voorzitter 
Rutger Versteeg van de TC naar de motivatie voor deze keuze. 
 

Rutger legt uit: “Vincent is een sympathieke jonge 
trainer met frisse innovatieve ideeën. Met zijn 36 jaar 
heeft hij al relatief veel ervaring, zij het op een lager 
niveau. Momenteel volgt hij de UEFA-A opleiding, 

waar hij zich profileert als een talent. Met zijn historie 
als voetballer op het allerhoogste amateurniveau 
weet hij waar hij over praat. Vincent maakt al vele 
jaren gebruik van videoanalyse, op dit moment voert 
hij dit ook uit bij Excelsior vanuit zijn opleiding. 
Almkerk wil intensief gebruik gaan maken van 
videoanalyse, waarvoor bij onze vereniging reeds 

budget is gereserveerd. Daarnaast vindt hij het 

verenigingsgevoel belangrijk en ziet hij het als een 
uitdaging jeugd toe te passen in het eerste. Dit past 
ook in de visie van Almkerk. Hij spreekt zich uit dat 
er naast het presteren met het eerste elftal ook 
andere zaken belangrijk zijn. Vincent is een 
verenigingsmens en zal ook bij andere elftallen een 

keer langs de lijn staan. Plezier voor een ieder is een 
belangrijke maatstaf voor hem. Met Vincent denken 
we een ideale mix tussen prestatie en plezier 
gevonden te hebben, wat belangrijk is voor een 
dorpsclub als Almkerk.” 
 

Om alvast wat meer te weten te komen over de 
nieuwe Almkerk-trainer nodigde de redactie Vincent 
uit om zich in dit nummer al een beetje aan de lezers 
voor te stellen, hetgeen hij graag wilde doen. Steek 

maar van wal dan. “In 1985 ben ik geboren in Goes, 
maar als kind al verhuisd naar de regio Rotterdam. 
Voor mijn studie kwam ik via Goes in Tilburg terecht, 

maar inmiddels woon ik in Zwijndrecht en werk ik als 
docent lichamelijke opvoeding aan een praktijkschool 
in Rotterdam.”  
 
Bij welke verenigingen was je als speler actief? “In de 
jeugd heb ik bij Feijenoord en ASWH gespeeld en 
tijdens mijn studie bij Goes en Kloetinge. Daarna 

(altijd in de selecties) bij ASWH, De Zwerver, 
Alblasserdam, IFC, Pelikaan en Papendrecht.” Wat 
voor type speler was je? “Een echte aanvaller, of 
aanvallende middenvelder. Door mijn loopvermogen 
werd ik ook vaak ingezet als een echte ‘box-to-box-
player’ op het middenveld.” 

 
Wat heeft je bewogen om bij Almkerk aan de slag te 
gaan? 
 “Bij ons in de regio wordt er met veel respect over 
Almkerk gesproken: een gezellige en mooie stabiele 
vereniging, die al jaren eerste klasse speelt. Zelf heb 
ik enkele keren tegen Almkerk gespeeld en ik heb 

hetzelfde beeld van de club: prestaties en 
gezelligheid. Ik heb het gevoel dat ik straks ook veel 
meer mijn ei kwijt kan. 
Het ontwikkelen van spelers, speelwijze etc., 
persoonlijke plannen maken met spelers. De spelers 
zullen daar ook meer voor open staan naarmate je 
hoger komt te spelen en trainen. 

 

  
 
En je eerste indrukken? “Die zijn goed, ik heb ook al 

heel wat jongens gesproken. In groepjes van acht en 
met de TC hebben we spelers uitgenodigd om elkaar te 
leren kennen en de plannen voor te leggen. Leuke 
avonden, waarbij het soms onverwacht erg laat werd. 
Zegt genoeg hè?” 
 

Carrière als trainer/coach?  
“Bij Papendrecht was ik jeugdtrainer en 
speler/assistent. Toen daar de trainer 10 wedstrijden 
voor het einde werd ontslagen ben ik op voorspraak van 

de groep als hoofdtrainer aangesteld. Op miraculeuze 
wijze wisten wij ons nog veilig te spelen. Bij Zwaluwe 
stond ik daarna drie jaren echt op eigen benen, waarna 

ik bij Dubbeldam (zaterdag) aan de slag ben gegaan. 
Door corona een rare tijd, maar met het bestuur goed 
mijn ambities kunnen bespreken na het behalen van 
mijn UEFA-A diploma.  
Het volgende stapje werd mij geboden door Almkerk. 
Momenteel ben ik trouwens ook nog werkzaam als 
assistent van Richard Mank bij de vrouwen van 

Excelsior.” 
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Wat ben je voor type trainer en coach, waar sta je 
voor? 

 “Zelf zal ik er alles aan gaan doen om het maximale 
uit de groep te halen. Ook het individu is daarin van 

groot belang. Daarnaast is voor mij toewijding en 
loyaliteit belangrijk. We willen straks als ploeg iets 
bereiken en daar moeten we onder andere die 
toewijding en loyaliteit voor ogen hebben. Dat mogen 

de spelers ook van mij als trainer verwachten. Voor 
mij staat plezier hoog in het vaandel, zodra wij plezier 
hebben, gaan wij ook beter presteren. Spelers 
moeten weer het gevoel hebben van het kleine 
jongetje dat zij ooit waren, van toen zij begonnen met 
voetballen. Daarnaast besteed ik veel tijd aan de 
training en aan de spelers. Ik ben een open boek, 

praat veel met spelers. Zij willen zich ontwikkelen en 
daar zal ik ze zoveel mogelijk in begeleiden. 
Ontwikkeling in de spelers maar ook in de mens. Als 
trainer zal ik er soms bovenop zitten en soms wat 
meer in een observerende rol. De spelers moeten zelf 

ook initiatiefnemer kunnen zijn.”   
 

Wat mogen de supporters volgend seizoen 
verwachten? 
 “De supporters mogen vooral weer uitkijken naar het 
bezoeken van de wedstrijden. De laatste coronajaren 
waren voor spelers en supporters niet echt leuk. 
Spelen zonder publiek was erg jammer, maar daarom 

is het zo mooi als het publiek weer bij de wedstrijden 
aanwezig mag zijn. Dan hoop ik vooral een Almkerk 
te zien dat plezier uitstraalt en punten pakt. 
 
 

 Heb je een specifieke voetbalopvatting?  
“Het moet voor mij vooral realistisch zijn. We zullen 

straks een speelwijze ontwikkelen, die past bij de 
ploeg. Op dit moment zou ik kiezen voor een 

aanvallende ploeg, die hoog druk geeft en die snel de 
bal verovert om zo snel mogelijk tot kansen te komen. 
Of dit realistisch is en of wij zo sterk zijn om dat iedere 
week te kunnen, is een vraag. Daarom zal de intentie 

er wel zijn, maar in de praktijk kan de opvatting net 
iets anders zijn.” Tenslotte een kleine toevoeging over 
je assistent André Hoogink die meekomt? “Met André 
heb ik bij de eerdere clubs ook samengewerkt, dit in 
een soepele en natuurlijke rolverdeling. Wij hebben 
een goede klik, met lekkere discussies over voetbal. 
Ook houdt hij mij een spiegel voor en geeft dan zijn 

mening. De spelers zullen hem als rustig ervaren, 
maar zodra hij het veld opstapt, kan hij nadrukkelijk 
aanwezig zijn. Zijn roepnaam is trouwens ‘Ruud’, 
overgehouden uit de tijd dat Ruud van Nistelrooy nog 
voetbalde. Ruud werd vaak voor hem of zijn broer 

aangezien.” 
 

Namens de redactie wensen wij Vincent en ‘Ruud’ een 
heerlijke tijd bij Almkerk toe en hopen wij op een fijne 
samen- en wisselwerking met alle geledingen binnen 
de vereniging.   
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 PUZZELPAGINA 

 

Ook deze speciale voorjaarseditie 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 kersteditie: 

- Woordzoeker: “de tijd van gezelligheid in 
Almkerk” 

- SUDOKU: 

 

 
 

 

Deze maal maar liefst 10 goede inzendingen: 
- Chantal van Rooy             
- Dyonne van Helden 
- Carolien van den Assem 
- Peter Herwig   
- Bert Keller 

- Jan van Helden 
- Lisa Verwoerdt  
- Cees Geerts 
- Arie van Haaften 
- Hans Bouwman 
 
Na loting is de prijs van 10 consumptiebonnen is 

gewonnen door Bert Keller 
Van harte gefeliciteerd! De prijs wordt uitgereikt bij 
kantinebezoek en is te besteden in onze kantine 
(m.u.v. speciaal bieren).  
Veel puzzelplezier met de nieuwe puzzels! 

 
Rendierspeurtocht pupillen. 
Bij de rendierspeurtocht voor pupillen is slechts 1 

goede inzending binnen gekomen.  
Gijs van den Assem uit de JO8-1 had het juiste 
aantal van 26 rendieren gevonden, hij ontvangt een 
bioscoopbon. 

 

SUDOKU: 
Bij het oplossen van de Sudoku moeten in alle 

blokken, op de horizontale en de verticale rijen de 
cijfers van 1 t/m 9 worden ingevuld. 
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Woordzoeker Thema : ZOMER 

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

meerdere keren gebruikt kunnen worden. Woorden staan horizontaal, verticaal en diagonaal van links naar 

rechts, van rechts naar links, van boven naar onder en van onder naar boven. De letters die overblijven zet 

je in de hokjes onder de puzzel, die vormen dan een zin met betrekking tot de komende zomer. 

Stuur de oplossing of een foto van je oplossing van de woordzoeker én de Sudoku voor eind mei 2022 naar: 

noarvurre@vvalmkerk.nl, of per app met foto naar 06-12095101 of geef deze af (in de kantine) aan een van 

de redactieleden. 

  



23 

CLUBINFO 

 

V.V. Almkerk       

Opgericht 4 oktober 1945   

Sportcomplex Sportlaan 1 4286 ES Almkerk 0183-401802 

E-mailadres secretaris@vvalmkerk.nl 

Website www.vvalmkerk.nl Email: gerardroubos@live.nl 

Bank Rabobank Almkerk NL51 RABO 0301504431   

Westrijdsecr. Senioren Arie Verwoerdt verwoerdt.arie@gmail.com 06-12095101 

Wedstrijdsecr. Jeugd Frederike van der Schaaf wedstrijdsecretaris.jeugd@vvalmkerk.nl  

Ledenadministratie Piet de Graaf secretaris@vvalmkerk.nl 

Bestuur       

Voorzitter Hans Keller Secretaris Algemeen Anne-Marie Lokker 

Penningmeester Nico Kostense Algemene zaken Arjan Kant, 
Arie Verwoerdt 

Gebouwen/terreinen Bart Monster Voetbalzaken Waarnemend: Arjan Kant 
en Hans Keller 

Vrouwenzaken Hannie Vink   

Erevoorzitter Gerrit van Drunen Voorzitter bijz. diensten Gerbe Manschot 

Commissies       

PR, communicatie vacant    

Gebouwen Kees Verwoerdt 0183-402835 06-57963453 

Terreinen Jan Snijders     

Materialen Bert Keller 0183-403250 06-14508975 

Sponsorcommissie Gert Ambachtsheer (vz) Arie Schaap Hannie Vink 

 Dave van der Westen Dick van Daal Johan van Os 

  Bank sponsorcommissie NL71 RABO 0113821875 

Kantinecommissie Ans Groenenberg, Jaap Manschot, Marian Tolenaars, Gerrit van der Meijden 

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

 Elbert van Bijnen Jessica Haars  

Activiteitencommissie Leonie v Suijlekom,  
06-13212051 

Lisa Verwoerdt Pim van de Nieuwenhuijzen 

  Mara Koekkoek Shane Vink Jochem Westerlaken 

Technische Commissie 

TC Voorzitter Rutger Versteeg TC Spelerszaken Dave van der Westen 

TC Jeugd Jeroen Kroon,  
06-51755383 

TC Algemeen Hans Keller 
 

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

Redactie Noar Vurre Arie Verwoerdt Hendri 't Lam Nico Vink 

  email redactie noarvurre@vvalmkerk.nl 

Supportersvereniging     

Henk Romijn, voorzitter, 06-12496594 Jolanda Vink, 06-36031346 

   Leon Bouman Reknr: NL20RABO0301564159 

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 

mailto:wedstrijdsecretaris.jeugd@vvalmkerk.nl
mailto:eckhardt1968@gmail.com
mailto:kantvanherwijnen@ziggo.nl
mailto:wedstrijdsecretaris.jeugd@vvalmkerk.nl
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CLUBINFO 
        

Elftallen     

VR1 Trainer: Hans Kant 

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

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

1e Trainer Ad van Seeters Leider:  
Dave vd Westen,  
06-31645046 

  Assistent-trainer Frank Jongbloets 

  Keeperstrainer 
 

2e trainer: Antoine Hoevenaren Arjan Kant, leider Tonnie Muijen, leider 

3e Jan Keller, 06-40239821 Martijn vd Pluijm, 06-12632436 

4e Pim van de Nieuwenhuijzen Marc de Pender   

5e Tim van Dalen Sander Schaap   

6e Charles Geerts, 06-83533205 Ronald Raams 

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

Bert van Noorloos 

ST JO17-1 (bij Almkerk) 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   
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AANDACHT VOOR EN DOOR ONZE ADVERTEERDERS: REGIO ADVIES 
GROEP DUSSEN (RAGD) 

 
In deze editie aandacht voor financieel specialist in Altena en zelfstandig adviseur voor de 
RegioBank in Dussen. Een in de regio uiterst betrokken kantoor op het gebied van sport en 
maatschappij en de leefbaarheid in de dorpen in het algemeen. 

De start van het kantoor dateert van ruim 20 jaar geleden, nadat in 2001 de overname plaatsvond van 
Assurantiekantoor De Ronde. Ondertussen is de onderneming gegroeid naar een team van negen medewerkers 
en in 2019 verhuisd naar de Van der Dussenlaan. In 2021 is de huisstijl opgefrist en een nieuw logo ontworpen. 
De website verschaft duidelijke informatie. Eigenaar Barto Boiten (die ik nog ken uit de korfbaltijd in Gorinchem) 

ziet inmiddels met trots zijn kinderen Timo en Laura eveneens actief binnen het kantoor.  

 
Dochter Laura licht op mijn verzoek de kracht van het kantoor toe: 

 “De kracht van ons kantoor ligt in het feit dat we alles onder één dak aanbieden. Verzekeringen, hypotheken, 
financieringen en RegioBank. Dit zowel zakelijk als particulier. Waardoor je dus echt één aanspreekpunt hebt 
waar je geen nummer bent. Je hebt niet iedere keer een andere medewerker aan de telefoon bij wie je voor 
de zoveelste keer je verhaal moet gaan doen. Je kunt doordeweeks tussen 9 en 17 uur binnenlopen zonder 

afspraak en ook ‘s avonds kun je afspraken inplannen. We komen ook bij je thuis voor een afspraak voor de 
verzekeringen of hypotheek. Daarnaast kunnen we met zowel verzekeringen als hypotheken kiezen uit vele 
aanbieders zodat we echt een offerte op maat kunnen maken met een goede prijs-kwaliteitsverhouding.” 
 
Jullie hebben een duidelijke regiofunctie, met veel concurrentie in de markt. Waarom kiezen onze lezers voor 
RAGD?  
“We zetten graag een stapje extra voor de relatie zodat bijvoorbeeld bij schadeafwikkeling de klant echt 

ontzorgd wordt. De relatie weet dat ze binnen kunnen lopen indien nodig maar ook online zijn we goed 
bereikbaar. Is er een grote of kleine schade en is er hulp nodig? Dan helpen we (ook op locatie) graag met het 
maken van foto’s, invullen van schadeformulieren en afwikkelen van de schade. Daarnaast kunnen ze ook voor 
de bankzaken zonder afspraak binnen lopen om geld te storten, op te nemen of over te boeken. En hulp nodig 
bij de aan- of verkoop  van een woning? 
Dan helpen we je graag met een hypotheek op maat en een klantgericht advies en connecties voor een fijne 

overdracht van de woning. Bij ons zijn niet alleen de lijntjes kort tussen ons en de relatie, maar ook tussen ons 
en het schadebedrijf, de taxateur, makelaar, notaris en de maatschappij.” 
 
Hoe is de sportbeleving bij jullie op kantoor?  
“Barto korfbalde vroeger inderdaad en fietste ook veel. Onder onze medewerkers hebben we verder een 
fanatiek tennisser, mountainbikers, wielrenners, wandelaars, hardlopers en een fitnessfanaat die ook niet vies 
is van een obstacle run. Daarnaast supporten we graag en sponsoren we veel lokale sporters. Dit gaat van 

voetbalclubs, motorcrossteams, een marathonschaatsploeg tot een handboogverening.” 
 
Als RAGD vallen jullie daarmee best op in de regio, een bewuste keuze?  
“We weten hoe belangrijk leefbaarheid in de regio is”, antwoordt Laura. “Voorzieningen verdwijnen snel in 
dorpen en daarom vinden we het belangrijk om samen, door bijvoorbeeld sponsoring en advertenties, de lokale 
stichtingen en verenigingen te blijven ondersteunen. Dat onze naam daarmee nog een keer voorbij komt is dan 
een leuke bijkomstigheid. We vinden het leuk om te zien als de teams succesvol zijn, maar vinden het vooral 

fijn om te zien dat iedereen in de regio actief kan blijven en sporten kan blijven beoefenen die ze leuk vinden.” 
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