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VAN DE REDACTIE 

 
Beste lezers, 

 
Hierbij de tweede Noar Vurre van 2022. Een speciale vrouweneditie omdat het 50 jaar is geleden dat in Almkerk 

het vrouwenvoetbal begon. Afgezien van de kerstedities is dit de eerste speciale uitgave van Noar Vurre sinds 
de overgang naar ons huidige complex in 1988. 
Met deze special schenken we aandacht aan het vrouwenvoetbal, één van de pijlers van onze vereniging. 
We wensen u veel leesplezier. 
Helaas moeten we dit nummer starten met 3 IM’s van clubcoryfeeën. Wel een beetje bijzonder dat juist in dit 
nummer het IM van één van de vrouwen van het eerste uur staat… 

 

De redactie: Arie, Hendri en Nico 
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IN MEMORIAM RIEN GEERTS 
 
Stond van de week, maandagmiddag, in het clubhuis op Arie te wachten. Zat 

even op de rand van de nieuwe “stamtafel”. Wat een groot ding, dacht ik zo. 

Hoort hij daar wel te staan? ‘k Moest er even over nadenken… Nee, geen twijfel 
mogelijk. Het is een historisch hoekje daar… 
In m’n gedachte vulde zich die tafel. Ik zag ze allemaal komen. Vreemd. 
Levenden en niet meer levenden door elkaar. Jo Kant en Sjanie, Jan Boogaard 
en Rika, Gerrit en Annie Teuling, Jan en Hannie, Jan van Helden en Corrie, Lens 
en Ellie, Adriaan en Coby…De tafel was in een mum van tijd vol. En kijk, Zus 
en Rien schuiven ook nog even aan…. Het drong ineens tot me door. In dat 

hoekje wordt de geschiedenis van de club geschreven. Is er een mooier plekje 
dan hier om terug te denken aan Rien Geerts? Een clubheld die begin mei is 
overleden. Hier hoor ik z’n ondeugende lach, zie z’n twinkelende ogen. Stap 
opzij voor z’n nijdige pas en hoor de scheldkanonnade als ’t hem niet zinde….  
 
Rien was lid van onze vereniging vanaf 1950 of 

daaromtrent. Toen we hem op 15 oktober 2021 de 

speld van 60 jaar lidmaatschap opspeldden, hebben 
we het er nog samen over gehad. Helemaal duidelijk 
werd het toen ook niet. Toen ik in 1972 als secretaris 
in het bestuur kwam, zat Rien er al in, man van de 
terreinen. Ik herinner me nog een gebeurtenis die ik 
nooit zal vergeten. Wat er precies was voorgevallen 

weet ik niet meer. ’t Zou zo maar kunnen dat Rien 
ongevraagd geld had uitgegeven. Hij kreeg het aan 
de stok met penningmeester Jan van Leeuwen. 
(Volgens Rien een penningmeester die zo zuinig was 
dat hij een dubbeltje nog doormidden brak). De 
gemoederen liepen hoog op. Er werd met de vuisten 
op tafel geslagen. De stoelen vlogen onder hun gat 

vandaan. Het dreigde helemaal uit de hand te lopen. 

Jan van Leeuwen vluchtte de deur uit, door de 
kantine heen naar buiten. En Rien? Rien sprong door 
het openstaande kantine raam ook naar buiten toe. 
(Even voor de duidelijkheid om de angst voor die 
sprong uit het raam weg te nemen. Dit speelde zich 

af op het oude complex aan de Voorstraat) Als 
kemphanen gingen ze elkaar, gelukkig alleen maar 
met schijnbewegingen, verbaal te lijf. Bestuurslid Jo 
Kant loste het op, zoals alleen Jo dat kon. Met een 
kwinkslag en een droge opmerking kreeg hij de 
kemphanen weer in het hok, Ik kon m’n eerste 
“”poldergesprek” voeren. De vrede werd getekend. 

 
Niet voor niets noemde ik Rien een “clubheld”. Kijk 
maar eens even naar zijn palmares: Voetballer, 

bestuurslid, terreinknecht, scheidsrechter, 
grensrechter, grasmaaier, lijnentrekker, 
sproeimeester, kantinebeheerder, kaartjesverkoper, 
bomenplanter, stratenmaker, klusser….. en dan zal ik 

best nog wat vergeten zijn. Echtgenote Zus moest 
dan ook menigmaal aan de noodrem trekken om aan 
te geven dat niet de voetbal op de eerste plaats stond 
maar zij en de kinderen. Ho,ho, begrijp me niet 
verkeerd. Rien was wel apetrots op z’n meiden! 
 

(Weet je. Connie, Sjane en Marjan, eigenlijk schaam 
ik me een beetje. Niet omdat ik jullie namen steevast 
door elkaar haal, nee het gaat over de naam van jullie 
moeder. Pas met haar overlijden in 2015 kwam ik er 
achter dat Zus helemaal niet haar echte naam is. Zus 

heette Sijke… Vinden jullie het niet erg dat ik het hier 
verder toch maar op Rien en Zus hou?) 

 
Rien en Zus waren de eerste kantinebeheerders van 
onze club (1963 – 1968). Ik weet niet precies hoe 
dat in elkaar zat. Ik denk dat ze dat in eigen beheer 

hadden, gecombineerd met het schoonmaken van 

de kleedlokalen van voetbal en korfbal en de 

gymzaal. Het mocht dan eigenlijk ook niet de naam 
“kantine” dragen. Het was een ruimte van 20/25 m2 
met 2 bedieningsloketten. 

 
Rien achter het bedieningsloket 

 
Niets nieuws onder de zon. Scheidsrechters te kort. 
Ook toen al. Rien vond dat hij daar wat aan moest 

doen…. en ging de scheidsrechtercursus volgen. Hij 
hanteerde de fluit met verve. En eh, de ouderen 
zullen dat beamen, één ding was zeker, een 
“thuisfluiter” was hij zeker niet!! 
Na een paar jaar scheidsrechteren werd Rien 

overgehaald om grensrechter bij het 1e elftal te 
worden. Ook dat ging hem goed af. Alhoewel….die 

“recht-door-zee”-mentaliteit werd niet altijd door de 
spelers gewaardeerd. Laten we eerlijk zijn, als 
achterhoedespeler verwacht je van je 
clubgrensrechter bij twijfelgevallen toch wel enige 
compassie… Dat dachten de spelers van ons eerste 
elftal ook. Het was in een wedstrijd bij SSC. Hans 
Teuling grabbelde een bal net voor / net over de lijn 

weg. 
De scheids gaf “doorspelen” aan. De goeie man kon 
z’n ogen niet geloven. De Almkerkgrensrechter stond 
met de vlag omhoog…. DOELPUNT !! De rapen waren 
gaar in het Almkerkkamp. Er was even geen plaats 
meer voor Rien in het kleedlokaal…. 

 
De bouw van onze huidige accommodatie…..ik heb er 
“de uitdaging” nog eens op nagelezen. (Het 
boekwerkje wat we als openingsuitgave hebben 
gemaakt.) 
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Ik schrijf daarin: “Er zijn leden, gekken kunnen we ze 
wel noemen, die bijna dagelijks op de bouw aanwezig 
zijn geweest.” Ja, één van die “gekken” was…. Rien 

Geerts. 
Krijg bijna tranen in de ogen als ik Rien met kornuiten 
in de schaftkeet zie te zitten. 
Wat een prestatie, wat een respect had / heb ik voor 

al die mannen. We praten niet zomaar over een paar 
avondjes klussen. Nee, dat klusje duurde ruim 3 jaar, 
van april 1985 tot najaar 1988! Als DB gingen we 2 
of 3x in de week naar de bouw. Als we dan het gele 
Mourikbusje van Rien zagen staan, wisten we dat het 
goed zat. Dan werd er aangepakt!  

 
Ruim 20 jaar mocht Rien van zijn pensioen genieten. 
De laatste jaren waren niet de 
gemakkelijkste. De aardigheid gaat er behoorlijk af 
als je je maatje verliest. Dat lot trof Rien in 2015 toen 

Zus kwam te overlijden. Zoals Rien zelf zei, kende hij 
de ambulance beter dan z’n Mourikbus waar hij ooit 

mee reed. Hartproblemen leverden hem heel wat 
keertjes een ritje richting Beatrixziekenhuis op. Toch 
bleef Rien altijd opgewekt en positief. Ook in het 

ziekenhuis. Ik weet het uit ervaring toen ik in 2018 
een aantal dagen met hem op de hartafdeling lag. 
 

Lieve kinderen en kleinkinderen. Wat hebben jullie 
een mooie afscheidsdienst voor jullie vader, 
schoonvader en opa gemaakt. Een loflied op z’n 
leven. Het was indrukwekkend. Wat zou hij trots op 

jullie zijn geweest. Dankjewel. 
 
Ik sluit af met de treffende, troostende woorden van 
jullie kaart: 
Achter elke traan van verdriet, 
Schuilt een glimlach van herinnering 

Ja, dat kan ik jullie, vanaf de rand van de stamtafel 
wel beloven, de herinnering aan Rien, wie hij was als 
mens en wat hij voor onze vereniging heeft gedaan, 
zal altijd blijven bestaan. Moge het jullie tot troost 
zijn. 

 
Namens bestuur en leden van de vv Almkerk, 

Gerrit van Drunen 
(erevoorzitter) 

 

 
 

IN MEMORIAM HENNIE VINK 
 

Op de kennisgeving van overlijden schrijven Nel en de kinderen: 
“Wij hebben je mogen begeleiden in je laatste levensdagen. 

Het was een grote vreugde dat in saamhorigheid voor je te mogen doen. 
Je was voor ons een lieve man, vader, schoonvader en opa. 

Wij konden altijd op je rekenen. We zullen je missen” 
 
Ja, die laatste zin. Natuurlijk, in familieverband heeft die een totaal andere lading dan in 
verenigingsverband. Maar toch wil ik die regel, zij het uiterst respectvol, graag ook in 
verenigingsverband gebruiken. 
 
Wij konden altijd op je rekenen. We zullen je missen. 

We moeten dit zien op basis van een voetballeven 
lang. Dat voetballeven heeft Arie Verwoerdt 
hieronder op een rij gezet. 
 
We konden altijd op jou rekenen…. 
…als speler, van pupil tot jaren in de senioren, het 
moeten honderden wedstrijden zijn geweest. 

Schorsingen of onbehoorlijk gedrag? Nooit iets over 
gehoord.. 
…als klusser. Als timmerman droeg je je steentje 
meer dan bij. Zowel bij ons huidige clubhuis als bij 
de bouw van de enkele jaren geleden gebouwde 
kleedlokalen. 

Heel wat kozijnen van het clubhuis en de nieuwe 
kleedlokalen dragen jouw signatuur. 
 
We zullen je missen…. 
….als clubbladbezorger in Dussen. Als Arie ze afgaf, 
kwam hij nooit ongezien weg. 
Hennie riep altijd vanuit de kamer: “Aai, pilske joh”. 

Dat werden er dan steevast meer… 
….als trouwe supporter. Met thuiswedstrijden van het 

eerste elftal was hij bijna altijd langs de lijn te vinden. 
Als je hem niet zag, dan hoorde je hem wel. 
Commentaar leveren en kritiek geven waren hem 
niet vreemd. Dat ging dikwijls heftig door in “de 
derde helft”. 

Dat zijn ziekte ook zijn gedrag beïnvloedde hadden 
we eerst niet in de gaten.  
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Het groepje waarmee hij steevast aan de bar stond 
begreep het niet. Ze waren gewend aan een pittige 
discussie. Maar een beledigende Hennie kenden ze 

niet. Dat was wel even slikken…. Even later kon je 
aan z’n lichaamshouding zien, dat hij het daar zelf 
ook moeilijk mee had. Toen we hoorden dat Hennie 
de diagnose van lichte dementie had gehad, werd er 

veel duidelijk. 
….als heggenknipper. Kilometers heg heeft Hennie 
geknipt. Veel reclameborden schoongemaakt en 
opgehangen. Als Jan Snijders er nu naar kijkt, wordt 
hij al best zenuwachtig. 
De druk van het moeten en samen iets doen werd 

voor Hennie steeds zwaarder. De laatste jaren werkte 
Hennie het liefst alleen. 
 
Het was een mooie indrukwekkende dankdienst voor 
het leven van Hennie Vink. 

Vol van hoop, liefde en troost. Emotionele, lieve 
woorden waren er van Richard. 

Bij het inkijkje dat Richard ons gaf, werd duidelijk 
hoeveel liefde er in het gezin is en hoe een 
belangrijke rol Hennie hierin vervulde. 
Beste Nel, het verdriet is groot, maar de liefde die je 
krijgt van je kinderen en kleinkinderen is 
overweldigend. Het moge je tot grote troost zijn. 
 

Vanuit de voetbalvereniging Almkerk waren Gerrit 
van der Meijden, Gerard Roubos, 
Henk Mijdam, Arie Verwoerdt en Gerrit van Drunen 
bij de dienst aanwezig. 
 
Hennie is met zijn 12e jaar lid geworden van de V.V. 

Almkerk. Om precies te zijn op 1 december 1965. Dat 
was toen de leeftijd van de D-pupillen. Dussense 
Boys is een zondagclub en hoewel de jeugd in Dussen 
op zaterdag voetbalde is Hennie toch op jonge leeftijd 
al in Almkerk gaan voetballen. Hij had toen al ambitie 
om zo hoog mogelijk te gaan voetballen. 
 Eenmaal de leeftijd bereikt hebbende van de 

senioren en hij het tot de selectie van 1e en 2e had 
gebracht, braken hem al snel de toch wel zware 
trainingen dusdanig op dat hij al na 1 a 2 wedstrijden 
ervoor koos om toch maar wat lager te gaan 
voetballen. Zijn beste jaren speelde hij in het 3e 

elftal. Later is Hennie steeds een team lager gaan 
spelen tot hij zo’n 16 jaar terug eindigde in het 
toenmalige gezellige 6e elftal waar hij zijn 

roemruchte carrière heeft beëindigd. In de periode 
dat Hennie voetbalde is hij 3 maal kampioen 
geworden. 
 

 Zo’n 16 jaar terug is hij flink overspannen geweest. 
Dat was er mede de oorzaak van dat hij is gestopt 
met werken en voetballen. Hij zat die periode echt 
slecht in zijn vel wat ook invloed had op zijn karakter. 
Toen er nog een forse blessure in zijn schouder op 
volgde werd Hennie afgekeurd en kwam daarna op 

de sociale werkplaats in Gorinchem terecht. Na enige 
tijd ging de zin er wat uit en probeerde hij een 
uitkering te krijgen voor vrijwilligerswerk. Zo is 
Hennie in Almkerk bij de voetbalvereniging gestart 
met diverse vrijwilligers werkzaamheden. 

 Ook zoon Richard heeft nog een tijd in Almkerk 
gevoetbald. Daar ging hij nogal eens kijken. Hij zei 

dan tegen Richard: “Je hebt hetzelfde verwoestende 
schot wat ik altijd had, alleen jammer dat jij er niets 
mee doet” 
Een wandeling naar zoon Richard die niet zo  
erg ver van Hennie vandaan woonde, kostte op een 
gegeven moment best wat moeite. Halverwege 
moest hij rusten. Na onderzoek in het ziekenhuis 

bleek dat hij last had van zijn hart. Een operatie was 
noodzakelijk waarbij ook een nieuwe hartklep werd 
geplaatst. De operatie op zich is goed gegaan. De 
conditie ging tijdelijk vooruit maar de zin om een 
rondje te lopen ging eruit. Het was steeds moeilijker 
op te brengen. De hartklep was niet de oorzaak. Er 

moest wat anders zijn. Opnieuw voor onderzoek naar 
het ziekenhuis. Scans en verder onderzoek toonden 
aan dat hij asbest longen had. Vele jaren terug 
opgelopen in de bouw. Wat zich nu pas openbaarde. 
Ook de nierfunctie was slecht en vanaf dat moment 
ging het best snel achteruit met zijn gezondheid. Op 
2 mei is Hennie op 69 jarige leeftijd overleden.  

 
Namens bestuur en leden van de V.V. Almkerk, 
Arie Verwoerdt, 
Gerrit van Drunen 
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IN MEMORIAM ADRIE VAN HELDEN 
 

Het oudste lid van onze vereniging, een vrouw, is op 87-jarige leeftijd overleden. 

 

Na een eerdere mislukking, lukte het in 1972,  enkele 
jongens en meiden om aan de basiswens van het 
bestuur te voldoen: 18 namen op papier en 2 leiders. 
Op dat lijstje prijkte ook de naam van Adrie van Vark 
(zoals ze toen heette).  
Het was niet zo eenvoudig om het vrouwenvoetbal 
van de grond te krijgen. De tijdgeest verschilde nogal 

wat met die van nu. Om maar eens wat te noemen. 
Onze enthousiaste huidige trainer van de vrouwen, 
Hans Kant, werd destijds naar 
zijn mening gevraagd over het vrouwenvoetbal. 
“Zonde van het gras” was het korte antwoord. Ook 
als bestuur liepen we bepaald niet voorop om het 

vrouwenvoetbal te stimuleren. Het initiatief moest 

duidelijk van onderaf komen…hoe anders is dat nu. 
 

 
Het vrouwenelftal van V.V. Almkerk in 1973, met 

Adrie rechtsonder. 
 
In die beginjaren was Adrie zowel binnen als buiten 

de groep duidelijk aanwezig. “Een dijk van een wijf”, 
hoorde ik eens de leider van een tegenpartij zeggen. 
Ik kan dat, in positieve zin, volledig beamen. Adrie 
was uniek. Dat had z’n uitstraling in de hele 
vereniging. Na haar actieve periode werd ze omarmd 
door het jeugdbestuur. Adrie werd leider en trainer 

van een pupillenelftal. En denk erom dat ze de wind 

eronder had! Dat was ook duidelijk zichtbaar bij het 
pupillenkamp. Als Adrie haar stoel in de gang neer 
zette en even een rondje maakte, was het in een 
mum van tijd stil in de als slaapvertrekken ingerichte 
kleedlokalen. 
Aan alle activiteiten in de vereniging droeg Adrie haar 

steentje bij, van pupillenkamp tot jeugdtoernooi, van 
draaifeest tot gastvrouw. 

Jarenlang, ik denk direct 
vanaf onze verhuizing naar 
de Sportlaan (1988) tot 
pakweg 2010, was Adrie 
gastvrouw in onze 
bestuurskamer. In de 
beginjaren was dat op 

zaterdag van 8 tot 8. De 
laatste jaren was dat vanaf 
8 u tot een uur of één. De 
middag liet ze het dan aan 
het “jongvolk”. En al dat 
gedoe met een “brooike” voor de scheidsrechter en 

“hapkes en wijn” dat vond ze maar helemaal niks. 

Adrie was een vrouw van de klok. Erger nog, dikwijls 
was ze om 7 uur al present. Als dienstdoend 
bestuurslid werd er van je verwacht dat je ook om 8 
u present was. Dat viel, zeker voor mij, gewend 
zijnde aan het Almkerks kwartiertje, lang niet altijd 
mee. De ontvangst was er dan ook naar. “Ge kon 

zeker oewe nest wjèèr nie uit…, ‘k zaag oe al 
aankomme, hier hedde oe bakske thee”  
Het was ‘s morgens, in tegenstelling tot nu, wel de 
zoete inval in de bestuurskamer. Velden moesten 
gekeurd worden, wedstrijdformulieren werden 
opgehaald, tegenstanders en scheidsrechters 
meldden zich. En Adrie nam, gevraagd of 

ongevraagd, deel aan het gesprek. Dan nam ze het 

voor je op. Die scheldende leider van de tegenpartij 
werd, voordat ik iets kon zeggen op z’n nummer 
gezet. “Motte is goed lusteren meneer, van zonne 
grote mond zijn we hier niet gediend. Ge houd oe ège 
mar in. Zeg nou mar wa de wil drinke.” En…’t was stil 

aan de overkant.  
Over het algemeen kon ik het best met haar vinden, 
maar het haalde het niet bij de band die ze had met 
de oudere bestuursleden of oud-bestuursleden zoals 
Gerrit Teuling en Jo Kant. Dat waren haar 
voetbalvrienden! Neemt niet weg, dat we op stille 
tijden, zoals bij afgelastingen, hele fijne, serieuze 

gesprekken konden voeren. 
 
Ron en Heidi, jullie waren dikwijls op onze club. Je 

hebt gezien hoe geliefd jullie moeder bij velen was. 
We zullen haar dan ook in liefde blijven herinneren 
 
Namens leden en bestuur van de vv Almkerk, 

Gerrit van Drunen 
(erevoorzitter) 
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VAN DE VOORZITTER 

 
Beste leden, 
 

Ook al is corona nog niet 
verdwenen, er is na twee 
afgebroken seizoenen 
eindelijk weer een 
voetbalseizoen uitgespeeld. 

Hoewel de situatie voor ons 
1e en 2e elftal lang penibel 
was, hebben beide teams 
zich rechtstreeks weten te 
handhaven. Het 1e deed 
dat na een indrukwekkende 
reeks na de winsterstop in 

de altijd beladen uitwedstrijd tegen GRC’14. Het 2e 

wist zich door een 4-3 overwinning in de laatste 
thuiswedstrijd tegen ASWH veilig te spelen. Bij de 
lagere seniorenelftallen zijn er helaas geen 
kampioenschappen behaald, maar is het spelplezier 
en de gezelligheid als vanouds.  

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst wordt altijd 
gezegd. Dat zit bij Almkerk dan wel goed. Bij de 
jeugd zijn afgelopen periode maar liefst 5 
kampioenschappen binnengehaald. Bij de meisjes 
waren dit de talenten van MO15-1 en MO 17-1, Bij de 
jongens hebben JO9-1, JO11-1 en JO17-1 hun 
competitie als kampioen afgesloten. 

Ook naast het veld is er weer veel gebeurd. Zo heeft 
sponsor De Klerk de Waterbouwcup op ons terrein 
weten te veroveren en is er weer een pupillenkamp 

georganiseerd. Inmiddels hebben we ook de 
traditionele seizoensafsluiter, het Arie Verwoerdt 
mixtoernooi, achter de rug. Met 22 deelnemende 
teams, zo’n 500 bezoekers en een 

verassingsoptreden van zanger Kafke was ook dit 
weer een daverend succes.  
Helaas zijn ook de afgelopen periode ons weer een 
aantal mensen ontvallen. Wij wensen de 
nabestaanden van Arend van Wijngaarden, Hennie 
Vink, Rien Geerts en Adrie van Helden heel veel 

sterkte toe bij het verwerken van het verlies van hun 

dierbare. Adrie was één en van de grondlegsters van 
het vrouwenvoetbal bij V.V. Almkerk, dat inmiddels 
haar 50 jarig jubileum viert en daarmee onderwerp 
is van deze editie van Noar Vurre. 
Inmiddels zijn we als bestuur en commissies al weer 
druk bezig met volgend seizoen. Bij het 1e elftal staat 
in de persoon van Vincent de Klerk een nieuwe trainer 

voor de groep. Hij wordt geassisteerd door Andre 
Hoogink. Verder zijn we blij dat ook Remy 
Roodenburg, die pas net zijn voetbalschoenen aan de 
wilgen heeft gehangen, toetreedt tot de staf. John 
Kant schuift als assistent-scheidsrechter door van het 
2e naar het 1e. Bij het 2e wordt hij opgevolgd door 
Marco van Tuil. Ook bij de JO-19 is een nieuwe trainer 

aangetrokken in de persoon van Wim Vos. 

Verder een aantal nieuwe gezichten en oude 
bekenden bij het 1e elftal. Niels Nieuwesteeg keert 
terug van Sliedrecht, Gijs van het Hof schuift door 
vanuit het 2e, en verder komen Falk van Sluisveld, 
Dennis van Duin, Dominique Mahu, Pieter van der 

Horst en Corné van Rosmalen ons versterken. Ook bij 
het 2e elftal een hoop nieuwe gezichten, zowel van 
andere verenigingen als vanuit de eigen jeugd.  
Tot slot wil ik op deze plek ook nog een kritische noot 
kraken. De laatste maanden gebeurt het vaak dat 
doelen op het veld blijven staan, kleedkamers niet 
opgeruimd worden, sigaretten en lege flessen en 

kratten op de grond of op de tafels achter blijven, etc. 
Als je je eigen rotzooi niet opruimt, betekent dat dat 
iemand anders dat voor je moet doen, waarschijnlijk 

een vrijwilliger die al vele uurtjes in de club steekt. 
Dus laten we samen alles netjes en leuk houden, en 
dit niet altijd aan dezelfde mensen overlaten. Het kan 
geen kwaad om soms eens een handje te helpen, het 

doet geen pijn maar voelt echt best goed! 
Rest mij niets dan jullie allemaal een hele fijne 
zomer(vakantie) te wensen! 
 

Met sportieve groet,  
Hans Keller 

 

BESTUUR EN COMMISSIES 
 
Secretariaat  
Nieuwe leden 

Niels Nieuwesteeg, Pieter van der Horst, Dominique 
Mahu, Dennis van Duin, Corné van Rosmalen, Falk 
van Sluisveld, Arco van As, Melvin van Maastrigt, 
Ben Hoeke, Marnix de Jong, Brian van Weelden, 
Alexander Sevenhuijsen, Yara de Jong, Femke 
Westerlaken, Jasmijn van Leuken, Sander van Hal. 
Overleden 

Rien Geerts, Hennie Vink, Adrie van Helden. 
Opzeggingen 
Robert van de Water, Mace Geluk, Ernst Geluk, 
Julian van Drunen, Jesse Bergakker, Suze 
Westerlaken, Quinton Eugenia, Luc van Dongen, 

Jurre van Veen, Sjors Maas, Sharog Susani, Ad van 
Seeters, Frank Jongbloets, Huib Apituley, Mark op ’t 

Hof, Max van Acquoij, Suze van Wijk, Lars Pruijsen, 
Danny Schoester. 
 
 
 

Wedstrijdsecretariaat 
Wijzigen competitie reserve-elftallen mannen 

senioren voor seizoen 2022/2023: 
Met ingang van het seizoen 2022/2023 vindt een 
aantal belangrijke veranderingen plaats in de 
competitie van de res-elftallen mannen senioren. De 
belangrijkste verandering is dat de grens tussen de 
A- en B-categorie wordt verhoogd en in alle districten 
komt te liggen tussen de res 2e klasse en res 3e 

klasse. Dit geldt voor zowel het zaterdag-als het 
zondagvoetbal.  
Met ingang van het seizoen 2022/2023 behoort de 
res 3e klasse in het hele land dus tot categorie B. 
Verder wordt vanaf het seizoen 2022/’23 in de res 2e 

klasse een vrije inschrijving gehanteerd en wordt in 
deze klasse een najaar- en voorjaarscompetitie 

gespeeld. 
De structuur van iedere districtscompetitie (zowel 
zaterdag als zondag) ziet er vanaf komend 
seizoen dan als volgt uit: 
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1 poule res hoofdklasse 
2 poules res 1e klasse 
X poules res 2e klasse = vrije inschrijving, cat A   

---------------------------------------------------------  
X poules res 3e klasse = vrije inschrijving, cat B 
X poules res 4e kl en lager = vrije inschrijving, cat B 

Al een aantal seizoenen zien we dat de belangstelling 

om uit te komen in categorie A van de res-elftallen 
mannen senioren steeds kleiner wordt. Eén van de 
oorzaken hiervan is dat steeds meer teams/spelers 
op een recreatiever niveau willen uitkomen. Een 
niveau waarop het makkelijker is om wedstrijden te 
verplaatsen en het mogelijk is om een baaldag op te 

nemen. Daarnaast zien we dat een aantal 
verenigingen, waarvan een elftal voorheen in de top 
van het reserve voetbal uitkwam, er nu voor kiest om 
een elftal in te schrijven voor de O23-competitie. 
De afnemende belangstelling om uit te komen in 

categorie A was eerder al aanleiding voor 
veranderingen in de competitie van het reserve 

voetbal op zondag in de districten Noord en West II. 
De eerste resultaten van deze wijzigingen zijn 
positief. 
 
Vrije inschrijving in de res 2e klasse: 
Omdat vanaf het seizoen 2022/’23 in de res 2e klasse 
een vrije inschrijving wordt gehanteerd, hebben alle 

elftallen die dat willen de mogelijkheid om in 
categorie A uit te komen. Elftallen die dat niet willen, 
met uitzondering van de teams die uitkomen in de 
res hoofd- en 1e klasse, hebben de mogelijkheid om 
te kiezen voor categorie B. 

Dit betekent ook dat elftallen die nu in een hoge res 

klasse spelen en van speeldag willen veranderen 
(bijvoorbeeld van zondag naar zaterdag) direct 
kunnen instromen in de res 2e klasse. Op basis van 
de huidige regelgeving kan dat maximaal in de res 4e 
klasse (= hoogste niveau van categorie B). 
 
Najaar- en voorjaarscompetitie in res 2e klasse: 

De vrije inschrijving in de res 2e klasse heeft tot 
gevolg dat in deze klasse de competitie in de vorm 
van een najaar- en voorjaarscompetitie wordt 
gespeeld. Dit is noodzakelijk om een goede 
aansluiting met de res 1e klasse te kunnen 
garanderen. De beste teams uit de najaarscompetitie 
plaatsen zich voor de promotiepoules in het voorjaar. 

De elftallen die in het najaar minder goed hebben 
gepresteerd, komen in het voorjaar uit in de ‘niet-
promotiepoules’. 
 
Geen nacompetitie in res 2e en 3e klasse: 
Het besluit om vanaf het seizoen 2022/’23 in alle 

districtscompetities van de res-elftallen mannen 
senioren vrije inschrijving in de res 2e klasse te 
hanteren, betekent dat de nacompetitie tussen de res 
2e en res 3e klasse aan het einde van dit seizoen 
komt te vervallen. Vanwege de vrije inschrijving 
kunnen deze teams komend seizoen immers sowieso 
in de res 2e klasse uitkomen. 

 
Res-elftallen die van speeldag willen veranderen: 

Voor verenigingen waarvan een res-elftal in het 
huidige seizoen uitkomt in categorie A en met ingang 
van komend seizoen van speeldag wil veranderen, 
geldt dat dit voor 1 mei a.s. schriftelijk kenbaar 
gemaakt moet worden. Het gaat dan immers om een 

terugtrekking uit categorie A. In het kort de 
belangrijkste veranderingen op een rij: 
Vanaf het seizoen 2022/’23 wordt in alle 

districtscompetities van de res-elftallen mannen 
senioren een scheiding aangebracht tussen de A- en 
B-categorie tussen de res 2e klasse en res 3e klasse. 
Vanaf het seizoen 2022/’23 wordt in alle 

districtscompetities van de res-elftallen mannen 
senioren een vrije inschrijving gehanteerd in de res 
2e klasse. 
Vanaf het seizoen 2022/’23 wordt in alle competities 
van de res 2e klasse mannen senioren een najaar- en 
voorjaarscompetitie gespeeld zodat een goede 

aansluiting op de res 1e klasse is gegarandeerd. 
 
Voorlopige indelingen spelers en speelsters: 
In dit nummer vindt U evenals andere jaargangen in 
het laatste nummer van het seizoen 2021-2022 wat 

traditiegetrouw steeds net voor de zomervakantie 
verschijnt de voorlopige indelingen van de spelers en 

speelsters in de diverse teams voor komend seizoen.  
Kijk vooral even goed de lijsten door of je erbij staat, 
of dat je naam niet in 2 teams voorkomt of sta je er 
helemaal niet bij (kan gebeuren, er is op het laatst 
nog wel wat geschoven) geeft dit dan even aan. 
 
Senioren heren: 

We starten dit nieuwe seizoen wederom met 6 heren 
senioren teams.  Bij het 1e en het 2e zijn zoals 
gewoonlijk de meeste veranderingen, bij de lagere 
elftallen zijn er weinig veranderingen. Alle teams zijn 
ingeschreven in dezelfde klasse als vorig seizoen.  
Senioren vrouwen: 

Komend seizoen wederom van start met 2 
vrouwenteams. Ondanks dat we uit eigen gelederen 
zij het krap maar toch voldoende speelsters hadden 
om met 2 senioren vrouwenteams van start te gaan, 
hebben we toch 2 ST teams gevormd met Altena. Bij 
Altena waren nog te weinig vrouwen over om een 
team te kunnen vormen. Daar wij met ons aantal ook 

aan de krappe kant zaten is in overleg met Altena 
besproken om met 2 ST teams (ST Almkerk/Altena 
VR1 en ST Almkerk/Altena VR2) van start te gaan. 
Op die wijze kunnen de vrouwen van Altena in beide 
teams aansluiten. Ondanks dat beide teams ST 
Almkerk/Altena zijn, is er afgesproken dat er toch 
een aantal thuiswedstrijden bij Altena gespeeld gaan 

worden. Hans Kant, Peter van Dalen en Martijn Visser 
gaan onze vrouwenteams trainen. Leiders blijven 
Jack van der Stelt, Dick van daal en Arie van der 
Stelt. Onze VR1 starten net als vorig seizoen in de 4e 
klasse.  De VR2 gaan in de 5e klasse uitkomen. Veel 
succes Vrouwen. 

 
Trainingen: 
Voor de indeling van de trainingsvelden en 
kleedlokalen verschijnt weer een trainingsschema. 
Graag aangeven wanneer met de trainingen 
aangevangen wordt, welke avonden en welke 
gewenste tijden. Er zal zoveel mogelijk rekening 

worden gehouden met jullie wensen. 
 

Jeugd en pupillen teams 
Dit jaar ook weer jeugdcombinatieteams met Altena, 
maar ook genoeg pupillenleden om zelf nog teams te 
bemannen. We hebben dit jaar met alle junioren 
combinatieteams met Altena.  
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De combinatie teams zijn: 

- ST Altena/Almkerk: JO19-1, MO17-2, JO14- 1, 
JO13-1, JO13-2, MO13-1, JO12-1. 

- ST Almkerk/Altena: JO17-1, MO17-1, JO16-1, 
JO15-1, JO15-2, JO12-2. 

Staat er ST Almkerk/Altena dan speelt men de 

thuiswedstrijden in Almkerk en staat er Altena/ 
Almkerk dan worden de thuiswedstrijden in 
Nieuwendijk gespeeld.  
Bij de MO17 zijn nu 2 teams, hier zijn een aantal 
leden van GRC’14 lid geworden. 
Zoals U ziet spelen er 6 combinatieteams in Almkerk 
en 7 in Nieuwendijk. Daarnaast hebben we nog in 

Almkerk de JO10-1, JO10-2, JO9-1, JO9-2 en JO7-1. 
In de winterstop ruilen de JO17 en JO19 van locatie. 
Alles bij elkaar (met de ST teams meegeteld) dus 18 

jeugd- en pupillenteams en 6 senioren herenteams 
en 2 senioren vrouwenteams. Dat maakt inclusief de 
combinatieteams 26 teams, in totaal 1 team meer als 
vorig seizoen.   

 
Nieuwe leiders en trainers: 
De nieuwe leiders en trainers staan nog niet allemaal 
in het clubblad vermeld. Waar dit nog niet bekend is, 
staat nog de trainer/leider van afgelopen seizoen of 
er staat “volgt”, dat zal in het oktober nummer 

gewijzigd worden.  
Voor wat betreft de trainers is bij het 1e het contract 
van Ad van Seeters met assistentie van Frank 
Jongbloets niet verlengd. Hiervoor in de plaats 
komen Vincent de Klerk en zijn assistent André 

Hoogink over van Dubbeldam. Tweede assistent 
wordt onze ex 1e elftal speler Remy Roodenburg. Bij 

het 2e heeft Antoine Hoevenaren zijn contract 
verlengd. De seniorenleiders zijn dezelfde personen 
gebleven, alleen bij het 1e is Gerrit Kant tussentijds 
gestopt.  
Hans Kant, Peter van Dalen en Martijn Visser gaan 
onze vrouwenteams trainen. Leiders bij de vrouwen 
blijven Jack van der Stelt, Dick van daal en Arie van 

der Stelt. Nieuwe trainer bij de ST Altena/ Almkerk 
JO19-1 wordt Wim Vos, deze komt over van GDC 2. 
 
Vrij vragen: 
Vrij vragen door teams in de B-categorie kan voor 
één wedstrijd vóór 1 maart. Dit mag niet op een 

inhaalzaterdag. Men mag nu in onderling overleg met 
de tegenstander wedstrijden verplaatsen. Wel altijd 
overleg met de wedstrijdsecretaris, die kan dat 
rechtstreeks in Sportlink aanvragen. 
 

 
Teamfoto’s: 

Voor het updaten van 

teampagina’s op de website 
zullen tijdens de eerste 
competitiethuiswedstrijd van alle 
teams die in Almkerk spelen, 

teamfoto’s worden genomen. Ik 
hoop dat we dan alle enquêteformulieren van 
voetballende leden ingevuld retour hebben, i.v.m. de 
privacy wet.  
Uitstellen kan niet, probeer bij de eerste thuisedstrijd 
aanwezig te zijn. 

Arie Verwoerdt 
Kantinecommissie 
Opladen telefoons: 
Er wordt steeds vaker gebruik gemaakt van 
stopcontacten voor het opladen van de telefoons. 

Helaas worden er soms achter de bar stekkers 
uitgetrokken van de PIN automaten. Een enkele keer 

wordt het netjes gevraagd of het mag maar er 
worden ook ongevraagd telefoons opgeladen. 
Tijdens het pupillenkamp is er zelfs een stekker 
uitgetrokken bij de keukenbalie om een telefoon op 
te laden. Gevolg: Een geheel ontdooid vrieskist, 
waardoor we de hele inhoud (ijs, brood, stoofvlees) 
moesten weggooien.  

 
De moraal van dit verhaal: trek niet zomaar een 
stekker uit het stopcontact om je telefoon op te 
laden. Vraag even bij het barpersoneel of er een 
stopcontact vrij is.  

We zullen in overleg met Bart Monster gaan bekijken 
of er een locatie gevonden kan worden om telefoons 

op te laden.  
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(EERSTE) KLASSE !!!  EN VERTREK DOOR DE VOORDEUR 
 
Waar hun opvolgers bij Almkerk binnenkomen met een degradatie van hun team naar de vierde 

klasse, vertrekt het duo Ad van Seeters en Frank Jongbloets door de voordeur en met achterlating 

van een eersteklasser. 
 
Wie gaf er in de winterstop nog een cent voor? Ook 
de technische leiding en een deel van de spelersgroep 
vonden het draagvlak te smal en besloten toen om in 
juni een punt te gaan zetten achter de samenwerking 
met het gelouterde trainingskoppel. Een beslissing 

die niet unaniem werd gedeeld binnen de vereniging 
en welke bovendien pijn bezorgde bij Ad en Frank. 
Hun intenties en plannen voor de toekomst lagen 
immers bij Almkerk, niet alleen als 
verantwoordelijken bij het eerste elftal, maar ook op 
andere gebieden. In de vervelende coronatijd was dit 

allemaal nog niet geconcretiseerd, van het 

blauwwitte gevoel stond nog niets zwart op wit. 
 
Inmiddels zijn we een krap half jaar verder en blijkt 
er met en door de ploeg een buitengewone prestatie 
te zijn geleverd. Van 5 naar 25 punten en een 
wedstrijd voor het einde al definitief veilig gespeeld! 

Gewoonlijk is dit een onmogelijke opgave, wanneer 
bekend is dat staf en een deel van de spelers gaan 
vertrekken. Ad en Frank hebben kennelijk op 
bijzondere wijze de juiste snaar weten te raken. Ad 
en Frank vertellen hierover: “Je ziet wat je kunt 
bereiken als je eerlijk en oprecht bent, keihard blijft 
werken en alles wat je hebt in dienst van de club blijft 

steken. We hebben met z’n allen V.V. Almkerk voor 

de 1e klasse weten te behouden en we hopen dat 
iedereen toch voldoende plezier en voetbalgevoel aan 
ons heeft over gehouden. We hebben in ieder geval 
onze stinkende best gedaan naar eer en geweten!” 
 

Terugkijkend op de drie voorbije seizoenen zegt Ad: 
“Het waren voor alle betrokkenen drie bijzondere 
coronajaren. In het eerste seizoen hadden we soms 
het gevoel dat men bij Almkerk nog niet op ons zat 
te wachten. Vanuit spelersgroep en kader kwamen 
toen zaken naar voren die we weliswaar netjes 
hebben aangehoord, maar waarvan sommige 

verbeterpunten kant noch wal raakten. Desondanks 
hebben wij keihard doorgewerkt, zoals wij het 
hadden geleerd op basis van eerlijkheid, 

duidelijkheid, transparantie, consequentheid en met 
een positieve spelopvatting waaraan een ieder plezier 
moest beleven. Dat is altijd onze doelstelling en 
werkwijze geweest. Plezier halen uit kwaliteit van 

omgangsvormen, trainingen en wedstrijden. De 
gewenning in het eerste seizoen ging toch nog snel, 
want na 17 wedstrijden en bij de inval van corona 
stonden we netjes op een gedeelde vijfde plaats. Het 
seizoen daarop moesten we het doen zonder 
clubtopscorer Bart Dirven, maar de nieuwe groep 

behaalde in de eerste vijf wedstrijden tien punten en 
dat beloofde dus wat. Helaas gooide toen corona 
weer roet in het eten.  
Ons laatste seizoen kenmerkte zich door pech en 
blessures: Jenner Koek, Sjors Maas, Dylan den Exter 

en Nick Kant kampten met ernstige knieblessures, 
Erwin Verbruggen met hernia, Jelle Stalenhoef met 

een schouderblessure en de keepers Luc van Dongen 
en Kevin Noorloos braken hun vingers. Dit 
blessureleed bleef ons achtervolgen tot 19 maart, bij 
de thuiswedstrijd tegen mededegradatiekandidaat 

SVL. We hadden vier punten en deze wedstrijd moest 
gewonnen worden volgens de ‘geleerden’ anders 
zouden we roemloos degraderen. ‘Dat nooit’ hadden 
Frank en ik afgesproken. We zouden positief blijven -
met energie en vertrouwen- en keihard blijven 

werken met elkaar. Ondanks het feit dat in december 
het vertrouwen in Frank en mij werd opgezegd om 
een vierde jaar met elkaar verder te gaan.  
Tot onze spijt is nu een einde gekomen aan het 
tijdperk V.V. Almkerk. Wij hechten eraan iedereen 
die V.V. Almkerk een warm hart toedraagt veel 

gezondheid, geluk en een sportief goed nieuw 

seizoen toe te wensen.” 
 
Wedstrijd 
Op vrijdag 10 juni kregen de bij het 1e stoppende 
spelers Remy Roodenburg en Thomas Blankers een 
afscheidswedstrijd aangeboden. Zij mochten zelf een 

team samenstellen dat tegen Almkerk 1 zou gaan 
spelen. Er werd goed weerstand geboden, de uitslag 
werd (slechts) 4-2, waarbij zowel Thomas zelf als 
Bart Dirven in de tweede helft wonderschone treffers 
produceerden. Na afloop van de wedstrijd werd door 
Jeroen Kroon en Rutger Versteeg van de TC (op het 
veld) stilgestaan bij hun vertrek na vele jaren in het 

eerste elftal. Daarnaast kregen ook Sjors Maas, 

Sharog Susani en Quinton Eugenia een kleine speech. 
Luc van Dongen en Jurre van Veen konden niet 
aanwezig zijn. Marco de Heus zwaaide af als 
assistent-scheidsrechter en werd ook bedankt voor 
zijn inzet voor de club. Tenslotte was het de beurt 

aan het trainersduo Ad van Seeters en Frank 
Jongbloets. Jeroen sprak ze toe en Hannie 
overhandigde bloemen namens de vereniging. Na 
afloop werd er in de kantine en op het terras 
langdurig nagepraat en kon er door de supporters 
nog persoonlijk afscheid worden genomen. Ondanks 
de warme woorden vonden velen het een wat schraal 

afscheid, zonder officieel tintje; bestuursleden waren 
kennelijk allemaal verhinderd, terwijl er ook geen 
koude of warme hapjes waren geregeld. 

 

 
 

Hendri
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JEUGDSPELER IN BEELD 
 

In deze editie – een vrouwenspecial - stellen wij u natuurlijk voor aan een vrouwelijke jeugdspeler 
en in dit geval aan Thamar Herwig, acht jaar en woonachtig in Dussen. 
 
Wie is Thamar? Met hoeveel zijn jullie thuis? 
Huisdieren? Welke hobby’s heb je? 
 “Hoi, ik ben Thamar Herwig en ik ben 8 jaar. Ik zit 
in de JO8-1. Ik voetbal bijna 2 jaar bij VV Almkerk. 

Papa is mijn trainer, samen met Dian (Dammers, 
red.). Ik woon in Dussen samen met mijn ouders 
(Peter en Christina), broer (Jonathan) en 2 zussen 
(Rebecca en Ruchama). Ik ben de jongste van het 
gezin. Jonathan voetbalt ook bij VV Almkerk. We 
hebben 2 geiten, 2 varkens, 7 kippen, 1 poes, 2 
honden en een pratende parkiet. Ik ben, net zoals 

papa, vaak bij de dieren. Mijn hobby’s zijn: foto’s 
maken, zwemmen, voetballen, met de dieren bezig 
zijn en spelen. Ik vind het ook leuk om kleine 
kinderen te helpen.” 
 

 
 
 

Op welke school zit je en in welke groep? Wat vind 
je het leukste aan school? Weet je al wat je later wil 
worden?  
“Ik zit op Basisschool de Sprankel in Dussen in 

groep 5 bij juf Daniëlle. Op school vind ik pauze, 
gym en spelling het leukst. Later wil ik boerin 
worden. En misschien ook juf.” 
 
Je speelde dit jaar in de JO8-1 van VV Almkerk? 
Waarom heb je voor voetbal gekozen? Of moest je 
met je vader mee, haha? Welk team kom je in het 

nieuwe seizoen, weet je dat al? Wat vind je het 
leukst aan het voetballen en wat bij de vereniging? 
Je speelde, denk ik, met allemaal jongens. Hoe vind 
je dat? En wat vinden de jongens van jou?  
“Omdat ik het heel leuk vind om te voetballen en er 
graag nog beter in wil worden, heb ik gekozen om 

op voetbal te gaan. Ik weet nog niet in welk team ik 
in het nieuwe seizoen kom, maar ik hoop dat ik in 
het team zit waar ik eerst in zat na de JO7. Ik vind 
trainer Dian heel aardig omdat hij je heel veel leert 
en ook gewoon heel aardig is. Ik vind voetbal leuk 
omdat je veel moet rennen en dat doe ik graag. 
Daar ben ik ook wel goed in vinden heel veel 

mensen. VV Almkerk vind ik een leuke vereniging 
omdat er hele leuke mensen zijn. Ik vind het leuk 

om met de jongens te voetballen want sommige 
meiden zijn minder goed en jongens zijn soms ook 
sneller. Sommige jongens zeggen dat ik in een 
meisjesteam moet, maar sommige jongens vinden 
het ook goed dat ik in hun team zit. Mijn favoriete 

voetbalclub is Feyenoord. Zij zijn gewoon de beste!” 
 
Dankjewel Thamar en nog veel plezier en succes bij 
het voetballen. 
 

Hendri 

 

50 JAAR VROUWENVOETBAL IN NEDERLAND 
 
Dit seizoen vieren we vijftig jaar vrouwenvoetbal bij de KNVB. In 1971 werd deze tak van voetbal 

officieel erkend door de bond. In dat jaar telde Nederland ongeveer 5.500 vrouwelijke voetballers. 
Een halve eeuw later is de teller opgelopen naar ruim 162.000 vrouwelijke leden bij de diverse 
clubs. 
 
Van de beginjaren van het vrouwenvoetbal is het 
meest bekend over de British Ladies Football Club, in 
het jaar 1895 in Engeland opgericht door Nettie 

Honeyball.  
Zij verklaarde de club te hebben opgericht om aan te 
tonen dat vrouwen niet de ‘waardeloze figuren’ zijn 
zoals zij door mannen werden neergezet. 
 
In Nederland is de Oostzaanse Vrouwenvoetbal 
Vereeniging de eerste vereniging die officieel met 

vrouwenvoetbal startte, dit gebeurde in 1924. De 
Nederlandsche Voetbalbond zag echter geen heil in 
voetballende vrouwen. De voorloper van de KNVB 
vond dat vrouwen 'echtgenote, moeder of geliefde 
van voetbalspelers’ moesten zijn.  

 
  

https://www.google.com/search?rlz=1C1NHXL_nlNL800NL800&q=Wie+heeft+vrouwenvoetbal+bedacht?&tbm=isch&source=iu&ictx=1&vet=1&fir=h4WnxcOfkJByTM%252Cu11uTpG0_c64aM%252C_&usg=AI4_-kTGTH0rgWF9BcUUJAEuYAsFK_uWEw&sa=X&ved=2ahUKEwjllcXyzPr2AhVG66QKHe2EAjkQ9QF6BAhCEAE#imgrc=h4WnxcOfkJByTM
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De ontwikkeling van het vrouwenvoetbal stond 
vervolgens jarenlang op een laag pitje, mede door 
de economische crisis in de jaren dertig en door de 

Tweede Wereldoorlog. Op 16 april 1955 werd de 
Algemene Vrouwenvoetbalbond in het leven 
geroepen. Veertien clubs schreven zich in voor de 
eerste vrouwenvoetbalcompetitie, die overigens nog 

geen erkenning kreeg van de KNVB. Dat duurde dus 
nog tot 1971. De eerste landskampioen werd de VV 
Reutum, afkomstig uit Twente. Ook nu beschikken 
ze daar nog over sterke vrouwen, want de huidige 
landskampioen en bekerwinnaar bij de vrouwen is 
FC Twente (Yes!!, Hendri). 

Vrouwenvoetbal is heden ten dage dus niet meer 
weg te denken uit onze maatschappij. De 
belangstelling, ook bij de supporters, is enorm 
gegroeid. Onlangs werd er een nieuw 
(wereld)record aan toeschouwers genoteerd in de 

Spaanse competitie, waar bij Barcelona tegen Real 
Madrid liefst 91.553 supporters het stadion 

bevolkten. Dat record werd overigens kort daarna 
weer verbroken bij de Europese wedstrijd voor 
vrouwen Barcelona-Vfl Wolfsburg. Zeer recent trad 
onze nationale trots Lieke Martens in de voetsporen 
van Lionel Messi door eveneens Barcelona in te 

ruilen voor Paris Saint Germain. Bij het nationale 
elftal ontvangen de vrouwen voortaan zelfs gelijke 
premies als de mannen van Oranje. 

Almkerk 
Hoewel sommigen menen dat er in Almkerk pas 20 
jaar door vrouwen wordt gevoetbald, kennen we 
ook hier een 50-jarige historie. De recent overleden 

Adrie van Helden was één van de pioniers. Zie 
verder ook het interview met Nel Vink in dit blad. In 
het clubblad van februari 1972 wordt een oproep 
gedaan voor voetballende vrouwen. Er is alleen nog 
één probleem om ook aan de kompetitie te kunnen 
deelnemen: een veldentekort. Verder wordt gemeld 

dat er al meerdere vrouwenwedstrijden waren 
gespeeld voor goede doelen. 
In november 1974 was het krap met de beschikbare 
vrouwen, maar toen er ineens 5 uit Dussen 
bijkwamen, was het probleem opgelost. Drie zusjes 

Matheusen, Joke Heijmans en Adrie de Ronde lieten 
zich overschrijven. In februari 1975 stond het 

vrouwenelftal bovenaan in de kompetitiestand met 
11 punten uit 6 wedstrijden en een doelsaldo van 
14-2. Eind jaren zeventig viel het team uiteen, op 
een ander vlak werd het een vruchtbare tijd.  

 
 

INTERVIEWS MET KEY PLAYERS VAN HET HUIDIGE VROUWENVOETBAL 

BIJ VVA 
 
Uiteraard mogen in deze special interviews met een aantal key players van het vrouwenvoetbal 

niet ontbreken. De redactie ging de boer op en interviewde aanvoerders, trainers, leiders en een 

bestuurslid. Zoals het in een vrouwenspecial betaamt, laten we eerst de vrouwen aan het woord. 
 

Naam : Lisa Verwoerdt 

Leeftijd : 30  

Functie bij VVA : Voetballer, aanvoerder, activiteitencommissie, damescommissie, organisatie 
van pupillenkamp en het Arie Verwoerdt mixtoernooi  

Team dit seizoen : Vrouwen 1 

Volgend seizoen : Nog onbekend 

 
Wat is je thuissituatie? 
Ik woon op mezelf in Almkerk. 
 

Wat doe je voor de kost? 

Ik werk bij de Albert Heijn in Almkerk 
 
Hobby’s? 
Genoeg! Wandelen, bordspelletjes, uitgaan, uit 
eten, drankjes drinken met vrienden en voetballen  
 

Doe/deed je nog andere sporten? 
Vroeger mocht je pas beginnen met voetbal vanaf 
dat je 5,5 jaar oud was. Toen ik 5 jaar was wilde ik 
al graag op voetbal, maar moest ik dus een half 
jaartje overbruggen. Toen heb ik eerst zes maanden 
op de gym gezeten. Helaas kwam ik er al snel 
genoeg achter dat mijn talenten daar niet lagen. 

 
Wanneer en waarom ben je gaan voetballen: 

Ik ben dus meteen gaan voetballen toen ik 5,5 jaar 
oud was. Ik keek al met opa naar voetbal op TV en 
mijn grote broer (Bambi) voetbalde ook. Mijn familie 
is nogal weg van voetbal, haha; het werd er met de 

paplepel ingegoten. Ze zijn ook nog steeds allemaal 
wekelijks te vinden bij VV Almkerk. 

 

 
 
Doe je nog meer bij V.V. Almkerk, behalve 

voetballen? 
Ja, ik zit nu al een aantal jaar bij de 
damescommissie en vanaf mijn vijftiende zit ik in de 

activiteitencommissie. Vanaf toen ben ik ook ieder 
jaar leidster geweest of zat ik in de organisatie van 
pupillenkamp. Met Pim, Arie, Roan en Martijn 
organiseren we nu sinds een paar jaar het Arie 

Verwoerdt mixtoernooi. Samen met Hannah de 
Graaf heb ik nog een tijdje een meisjeselftal 
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getraind. Ook heb ik zo'n 10 jaar achter de bar 
gestaan. 
 

Vind je vrouwenvoetbal anders dan herenvoetbal? 
Zo ja, wat vind je anders? 
Zeker! Het niveau bij de mannen ligt veel hoger. 
Het gaat allemaal een stuk sneller en fanatieker. Ik 

vind dan ook dat het beter zou zijn als de meisjes 
die nu op jonge leeftijd lid worden, zo lang mogelijk 
bij de jongens door blijven gaan. 
 
Heb je nog (leuke) anekdotes? 
Mijn zusje Mathilda voetbalde ook, maar ze had er 

net zoveel aanleg voor als ik met gym. Altijd als ik 
met haar team meedeed, speelde ze vanaf 
rechtshalf de bal naar mij en riep ze “jij gaan, 
Lies!”. Vanaf de middellijn rende ik vaak naar voren 
en als ik dan scoorde, dan was zij mega trots op 

haar ‘assist’. Dat was altijd wel mooi. 

 
Wat zou je nog wensen voor het vrouwenvoetbal in 
Almkerk? 

Ik hoop dat het blijft groeien zodat het 
vrouwenvoetbal uiteindelijk op een hoger niveau 
komt! Verder hebben we met vrouwen 1 & 2 –en 
ook de MO17 die wel eens bij ons aansluiten– een 

heel leuke, gezellige groep vrouwen. Het zou 
fantastisch zijn als we zo voorlopig nog even door 
kunnen met z’n allen! 
 
Zijn er nog andere punten die je wilt vermelden? 
Ik wil bij graag onze leiders en trainers bedanken: 

zij staan al meerdere jaren, drie keer per week, 
vrijwillig voor ons klaar! Ondanks dat iedereen in 
ons team een eigen mening heeft die vaak even 
verteld wordt, zijn ze nog steeds niet weggelopen. 
Ik ben erg blij met ze. 

 

 

Naam : Leonie van Suijlekom 

Leeftijd : 32  

Functie bij VVA : voetballer, aanvoerder, activiteitencommissie 

Team dit seizoen : Vrouwen 2 

Volgend seizoen : Vrouwen 2 

  
Wat is je thuissituatie?  
Ik woon samen met Roger van Vugt (Almkerk 3) 
 

Wat doe je voor de kost? 
Ik ben Project Manager bij een Pharmaceutisch 

Bedrijf. We maken alles van tabletten tot crèmes. Ik 
ben verantwoordelijk voor de introductie van nieuwe 
producten.  
 

Wat zijn je hobby’s? 
Voetballen, gezelligheid met vrienden 

 
Doe/deed je nog andere sporten? 
Ik zat vroeger op gym, maar ben er achter gekomen 
dat niet helemaal mijn sport is. Ik ben helaas niet zo 
flexibel. 
 
Wanneer en waarom ben je gaan voetballen. 

Daarvoor moet je de administratie van de V.V. 
Almkerk induiken, want dat weet ik zelf niet precies 
meer. Volgens mij ben ik rond mijn 16e/17e gestart 
omdat een vriendin van mij (waar ik mee op de gym 
zat) ook ging voetballen. 
 
Doe je nog meer bij V.V. Almkerk, behalve 

voetballen? 
Ik ben lid van de Activiteiten Commissie en zorg 
samen met de rest van de commissie dat er (hopelijk) 
leuke feestje op de voetbal worden georganiseerd. 
 
Vind je vrouwenvoetbal anders dan herenvoetbal? Zo 

ja, wat vind je anders? 
Ja, ik denk dat alles wat minder snel gaat dan bij 

mannen voetbal. Vrouwen en mannen verschillen 
natuurlijk fysiek van elkaar. Daarnaast spelen wij 
natuurlijk niet het hoogste niveau dus het zal er niet 
altijd even flitsend uit zien. Ik denk dat als je in de 
2e 3e klasse van het vrouwen voetbal gaat kijken het 

er allemaal interessanter uit ziet. 

Daarnaast domineren de vrouwen de 3e helft wel. 
 

 
 
Heb je nog (leuke) anekdotes? 
Helaas ben ik nog nooit kampioen geworden. Ooit 
waren we dichtbij. In de A stonden we met 1 punt 

voorsprong op de eerste plek; met nog 1 wedstrijd te 
gaan. We moesten tegen een team wat laatste stond 

en waar we eerdeer 0-14 van gewonnen hadden. De 
shirtjes waren al geprint en we stonden omgekleed 
en wel op het veld om de punten binnen te 
slepen. Alleen kwam de tegenstander niet opdagen 
en hebben we de 3 punten nooit gekregen...geen 

kampioenschap dus. Dit is nog steeds een 
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trauma. Hopelijk kan ik in de nazomer van mijn 
carrière nog eens als eerste eindigen en op een platte 
kar door het dorp. 

 
Wat zou je nog wensen voor het vrouwenvoetbal in 
Almkerk? 
Het zou leuk zijn als we nog meer vrouwelijke leden 

zouden kunnen krijgen. Daarnaast zou ik het ook leuk 

vinden als we ooit een vrouwelijke voorzitter zouden 
krijgen. 
 

Nou Leonie, als het op een stemming aan komt: één 
stem heb je al! 
Ow, het mag van mij ook een andere vrouw zijn, 
hoor. 

 

 

Naam : Caro Dominicus 

Leeftijd : 15 jaar 

Functie bij VVA : voetballer, aanvoerder 

Team dit seizoen : MO17 

Volgend seizoen : MO17-1 

 

 
 

Wat is je thuissituatie?  
Ik woon in Almkerk met gescheiden ouders, 2 
broers en 1 zus.  

 
Wat doe je voor de kost / school? 
Ik zit in het examenjaar op het Fortes Lyceum in 
Gorinchem en werk bij de Leagt in de keuken. 

 
Hobby’s? 

Voetballen, met vrienden wat gaan doen. 
 
Doe/deed je nog andere sporten? 
Nee  
 
Wanneer en waarom ben je gaan voetballen? 
Toen ik 6 jaar was ben ik begonnen met voetballen 

omdat mijn 2 oudere broers ook op voetbal zaten en 
het mij ook leuk leek. 
 
Doe je nog meer bij VVA, behalve voetballen? 
Ja, ik zit in de damescommissie  

 
Vind je vrouwenvoetbal anders dan herenvoetbal? 

Ja, het niveau tussen mannen en vrouwenvoetbal is 
heel anders.  
 
Wat zou je nog wensen voor het vrouwenvoetbal in 
Almkerk? 
Dat er meer meiden komen voetballen. 

 
 

Naam : Hannie Vink 

Leeftijd : 69 

Functie bij VVA : Bestuurslid vrouwenzaken 

Thuissituatie? 
Ik ben getrouwd en woon in Almkerk. 
 
Wat doe je voor de kost? Met pensioen, maar ook 
ZZP-er (administratieve dienstverlening). 

 
Hobbies?  
Wandelen, lezen, koken. 
 
Wat doe/deed je zelf aan sport:   
Ik deed aan: Turnen, wandelen (wandelclub), 
voetballen.  

Ik doe aan: Wandelen en trainen om mijn lijf in 
conditie te houden. 
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Wat is jouw connectie met vrouwenvoetbal?  

In Brakel werd één van de eerste vrouwen-

voetbalteams opgericht (ca. 1970) en ik werd 

overgehaald om tot het vrouwenteam toe te treden. 

Ik ben toen gestopt met turnen, om te kunnen 

voetballen en 2x per week te trainen. Dat heb ik 24 

jaar volgehouden, van 1970 – 1991 in Brakel en van 

1991 – 1994 in Woudrichem.  

 

Hoe ben je erbij betrokken geraakt?  

Ik woonde in Oudendijk, maar mijn vriend woonde 

en voetbalde in Brakel.  

 

Doe je nog meer bij VVA?  
Bestuurslid (12 jaar PR en 3 jaar vrouwenzaken), 
redactie presentatiegids, lady-speaker bij de 

wedstrijden van het 1e elftal, opstellen 

programmaboekje wedstrijden 1e elftal, secretaresse 
van de sponsorcommissie ……. en zo. 
 
 
Vind je vrouwenvoetbal anders dan herenvoetbal? Zo 
ja, wat vind je anders?  

Het belangrijkste, het plezier om in teamverband te 
sporten en te presteren, is m.i. bij mannen en 
vrouwen hetzelfde. Het vrouwenvoetbal ligt, evenals 

bij veel sporten, op een ander niveau dan bij de 
mannen. Dit maakt het echter niet minder leuk om 
ook als vrouw de voetbalsport te beoefenen.  

 
Heb je nog (leuke) anekdotes?  
Een anekdote over de bravoure van de mannen die 
altijd grappen maken over samen douchen met de 

vrouwen.  
Na een wedstrijd in Sliedrecht moesten wij met het 
vrouwenteam douchen in een herenkleedkamer. De 
mannen kwamen echter eerder terug dan verwacht, 
waarop wij we ze uitnodigden om ook maar onder de 
douche te stappen. Na veel beraad op de gang waren 

er uiteindelijk slechts drie mannen die schoorvoetend 
de stoute schoenen aantrokken. De rest van de 
bravouremakers stond braaf te wachten op de gang 
tot hun kleedkamer weer vrij was. 
 

Wat zou je nog wensen voor het vrouwenvoetbal in 
Almkerk? 

Dat nog meer meiden/vrouwen ontdekken hoe 
geweldig het is om samen te trainen, te voetballen 
en de 3e helft te beleven. 
 
Zijn er nog andere punten die je wilt vermelden? 
V.V. Almkerk is een prachtige vereniging, die we 
samen moeten blijven dragen!
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Naam : Hans Kant 

Leeftijd : 80  

Functie bij VVA : Trainer vrouwen  

Team dit seizoen : Vrouwen 1 

Volgend seizoen : Vrouwen 2 

 

Wat is je thuissituatie?  
Ik woon met mijn vrouw in De Nieuwenaar in 
Almkerk. 
 
Wat deed je voor de kost? 

Ik was lassersbaas bij Grootint Staalfabricagebedrijf 
in Zwijndrecht. 
 
Hobby’s? 
Voetbal, voetbal en voetbal. 

 
Doe/deed je nog andere sporten?  

Om fit te blijven ga ik 2 keer per week hardlopen, 
meestal 12 km intervaltraining van Almkerk naar 
Sleeuwijk en weer terug. 
 
Goh Hans, je bent wel erg fit voor je leeftijd, hè?  
Ja, dat vind ik belangrijk. Ik rook niet, drink niet en 

sport veel. Daar heb ik ook veel plezier in. Je kunt er 
veel aan doen om fit te blijven, maar je moet ook 
geluk hebben. Veel mensen van mijn leeftijd zijn 
beperkt door ziekte of lichamelijke ongemakken, ook 
zijn er al veel overleden. 
 
Wanneer ben je gaan voetballen? 

Ik speelde op m’n 14e in de A-jeugd, toen de trainer 
van het eerste bij mij thuis kwam, om te zeggen dat 
ik die avond met het eerste tegen Altena moest 
voetballen. Man, ik ben pas 14, zei ik. Dat weet ik zei 
de trainer, maar je bent één van de beste van de A 

en ik heb je nodig. Die dag ben ik begonnen in het 

eerste en ik ben er nooit meer uit geweest. 
Van 1961 tot 1969 heb ik bij Kozakken Boys 
gespeeld, daarna nog 2 jaar bij Almkerk. 
 
Toen was je 31, als ik goed reken. Wat ben je toen 
gaan doen? 

Inmiddels had ik mijn diploma Oefenmeester B 
gehaald en ben ik in 1971 begonnen als trainer. Eerst 
de jeugd van Altena, gevolg door 8 jaar hoofdtrainer 
bij Heukelim, diverse andere clubs volgden. 

Na lange tijd ben ik weer teruggekeerd bij Almkerk 
als jeugdtrainer en het afgelopen jaar als trainer van 
de vrouwen 1. 

Eigenlijk was ik een jaar geleden van plan om te 
stoppen, maar plotseling stonden er 3 meiden op de 
stoep, met het verzoek of ik hen wilde gaan 
trainen…..dat was voor mij reden om door te gaan.  
 
Hoe bevalt het als trainer bij de vrouwen? Het is toch 
wel wat anders dan heren- en jeugdtrainer. Je hebt 

ooit zelfs een krasse uitspraak gedaan over 
vrouwenvoetbal, dat was niet echt een compliment. 
Ja, ik dacht wel dat je daar over zou beginnen. Dat 
was bij Heukelum. Als ik ergens iets van vind, dan 

zeg ik dat ook. Nog steeds. Destijds viel dat niet zo 
best, ik heb toen m’n excuses aangeboden en als 

compensatie 2 weken training aan het vrouwenteam 
gegeven. 
Inmiddels is het vrouwenvoetbal veel verder en heb 
ik het heel goed naar m’n zin. Dat komt zeker ook 
door de goede begeleiding en samenwerking met 
Dick van Daal, Arie van de Stelt, Jack van der Stelt, 
Maarten Veth en Peter van Dalen. Alles om de teams 

wordt perfect geregeld, waardoor Peter en ik ons 
alleen maar met het trainen en voetballen bezig 
hoeven te houden. Peter traint volgend jaar vrouwen 
1 en ik ga verder als trainer van vrouwen 2. 
Het vrouwenvoetbal bij Almkerk floreert. Er komen 
diverse talenten uit de jeugd aan en ook komen 

diverse vrouwen uit de omgeving over naar Almkerk, 

dat komt voornamelijk omdat wij een goede 
organisatie hebben staan. Volgend seizoen hebben 
we zo’n 40 senioren. 
 
Vind je vrouwenvoetbal anders dan herenvoetbal? 
Het trainen en begeleiden van vrouwen verschilt niet 

veel van herenvoetbal. Vrouwen brengen wel veel 
sfeer binnen de club. Ook is een aantal van de 
vrouwen op andere gebieden actief binnen de club. 
 
Wat doe je verder nog binnen de club? 
Ik fluit ook regelmatig wedstrijden van lagere 
elftallen. 

Ook heb ik voor Ad van Seeters wedstrijden 

geanalyseerd. Ik bezocht dan wedstrijden van 
aanstaande tegenstanders en sprak mijn bevindingen 
met Ad en Frank door. 
Ik vind het erg jammer dat we niet verder gaan met 
Ad. 
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Wat zou je nog wensen voor het vrouwenvoetbal in 
Almkerk? 
Promotie voor VR1. Dat moet kunnen, want er spelen 

veel jonge talenten in het team. 
 
Zijn er nog andere punten die je wilt vermelden? 

Jazeker. Wat ik erg jammer vind is dat er zo weinig 
oud-voetballers actief zijn binnen de club. Ik ga geen 
namen noemen, maar er zijn zoveel jongens met een 

verleden bij de club die we nu goed kunnen 
gebruiken. Dat is geen kwestie van kunnen maar van 
willen. Het is goed voor de club en je beleeft er zelf 
ook veel plezier aan. 

 
 

Naam : Peter van Dalen 

Leeftijd : Bijna 53 

Functie bij VVA : Trainer/Coach 

Team dit seizoen : Vrouwen 2 

Volgend seizoen : Vrouwen 1 

 
Wat is je thuissituatie?  
Ik ben getrouwd met Talitha en samen hebben we 2 

kids, Ramon en Indy.  
 
Wat doe je voor de kost? 

Voor de kost werk ik als Service Technicus bij de 
BAM. Met m’n servicebusje rijd ik het hele land door 
om storingen op te lossen en onderhoud uit te voeren 
aan installaties die voornamelijk eigendom zijn van 
Rijkswaterstaat of Gemeentes. 
 
Hobby’s? 

Als hobby mag ik graag een stukje wandelen en sport 
kijken daar houd ik ook wel van. Er zijn veel sporten 
waar ik interesse in heb maar voetbal steekt er toch 
wel bovenuit. 

 
Wat is jouw connectie met vrouwenvoetbal? 

Mijn connectie met het vrouwenvoetbal is dat ik de 
Vrouwen van Almkerk mag trainen.  
 
Hoe ben je erbij betrokken geraakt? 
Ik ben hierin gerold toen m’n dochter interesse kreeg 
om te gaan voetballen en er een trainer nodig was. 
 

Wat doe/deed je verder nog binnen de club? 

In de toenmalige E-pupillen hebben Erik de Bok (van 
VV Altena) en mijn persoontje als trainers en Maarten 
Veth als leider, het allereerste samenwerkingsteam 
van Almkerk en Altena onder onze hoede genomen. 

Ik denk dat dit een jaar of 10 a 11 geleden was, 
sinds die tijd tot heden ben ik onafgebroken 

betrokken geweest als trainer/coach van de meiden 
waarvan er nu een stuk of 7 in de vrouwen 1 spelen. 
Ik heb door de jaren heen ook Ramon vanaf f-
pupilletjes in alle leeftijdscategorieën tot aan de 
senioren mogen trainen en coachen, toen hij bij de 
senioren aansloot ben ik ook nog 3 jaar assistent 
trainer geweest bij het tweede elftal van Almkerk. 

Ook ben ik al een aantal jaren (sinds de oprichting 
daarvan) actief in de damescommissie. 
 
Vind je vrouwenvoetbal anders dan herenvoetbal? 
Het vrouwen voetbal is in de basis niet anders dan 
het mannenvoetbal maar de gedachte  

gang tussen mannen en vrouwen is wel een groot 

verschil. Een mooi voorbeeld hiervan is  
dat bij de vrouwen vaak hard word geroepen “goed 
gedaan” als er een bal blind naar  
voren word geschoten terwijl er op nog geen 10 
meter afstand een medespeelster vogeltje  

vrij staat…. ook merk je dat je voor een volwaardig 
team, om een volledig seizoen te  

kunnen spelen, je meer speelsters nodig hebt 
vanwege het feit dat een aantal meiden  
werkzaam is in de zorg wat onregelmatige diensten 

en weekendwerk met zich mee brengt,  
voor vrouwen is het voetballen met vriendinnen veel 
belangrijker dan bij de mannen. Bij  
de vrouwen heb ik wel het idee dat ze er makkelijker 
overheen stappen als er een wedstrijd  
verloren is gegaan.  
De verbinding tussen de vrouwen die bij Almkerk 

spelen is heel groot, na de wedstrijd word  
er altijd wel een reden verzonnen om de derde helft 
met een zo groot mogelijke groep te  
kunnen beleven vaak gaan ze ook gezamenlijk op 

stap, de vrouwen zijn ook sociaal veel meer  
betrokken dan de meeste voetballende mannen, 

noem het attenter. 

 
Zijn er nog andere punten die je wilt vermelden? 
Wat ik verder nog wil vermelden is dat ik het gevoel 
heb dat we door de aanstaande  
samenwerking met de senioren vrouwen van VV 
Altena op een kantelpunt staan voor het  
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vrouwenvoetbal in Almkerk. We gaan proberen het 
niveau verder omhoog te brengen en als we alle 
neuzen dezelfde kant op krijgen en houden, met als 

allerbelangrijkste voorwaarde  
dat het plezier voorop blijft staan, dan ben ik er van 
overtuigd dat er iets moois kan  

ontstaan. Daar moeten we met z’n allen hard voor 
blijven werken en energie in blijven  
steken, ook al zal er op het pad altijd wel een 

hobbeltje ontstaan. Als we elkaar helpen  
om er overheen te stappen, dan ziet de nabije 
toekomst voor het vrouwenvoetbal er best goed  
uit. 

 
 

Naam : Dick van Daal 

Leeftijd : 69 

Functie bij VVA : Teamleider vrouwen 1 

 
Wat is je thuissituatie?  
Alleenstaand, 3 kinderen.  
  
Wat doe je voor de kost? 

Ik heb m’n hele carrière in de automobielsector 

gewerkt en ben 4 jaar geleden met pensioen gegaan. 
  
Wat zijn je hobby’s? 
Voetbal, vissen, honkbal 
 
Hoe ben je bij het vrouwenvoetbal betrokken 

geraakt? 
Na 14 jaar leider van heren 1 ben ik de MO15 gaan 
trainen. Nadien door Lisa gevraagd om bij vrouwen 
te komen en dat hebben we gedaan. 
  
Hoe lang doe je dit al? 
Ongeveer 8 jaar. 

 

Doe/deed je nog meer bij V.V. Almkerk? 
Sponsorcommissie en hand- en spandiensten 
 
Vind je vrouwenvoetbal anders dan herenvoetbal?  
Ja, het is gemoedelijker. Ook hebben de vrouwen een 
hogere acceptatiegrens, zowel bij beslissingen van de 

scheidsrechter, t.o.v. de tegenstander als ook in het 
overleg met de teamleiding. 

 
Heb je nog (leuke) anekdotes? 
Teveel om op te noemen. Vooral de gezellige- en 
drankgerelateerde uitjes zoals de stapavondjes in 

Breda als wel weekenduitjes. 
B.v. vrouwen met planten en al in cafés, of met plant 

in badkuip. 
 
Wat zou je nog wensen voor het vrouwenvoetbal in 
Almkerk? 
Wens, zou zijn een keeperstrainer en dat de 

samenwerking met de vrouwen van Altena definitief 
concreet wordt, zodat we komend seizoen elke 
zaterdag een compleet vrouwen 1 en 2 de wei in 
kunnen sturen. 

 
Zijn er nog andere punten die je wilt vermelden? 
De vrouwen creëren veel sfeer binnen de V.V. 

Almkerk. 
Ook regelen zij veel activiteiten zoals het 
pupillenkamp en kantinefeestjes en ondersteunen ze 
regelmatig de barcrew. 
TROTS OP DE VROUWEN! 
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Naam : Arie van der Stelt  

Leeftijd : 58 

Functie bij VVA : Leider VR1 

 

Wat is je thuissituatie?  
Ik ben ongehuwd en woon in Almkerk 
 
Wat doe je voor de kost? 
Ik werk als operator bij De Witte Molen in Meeuwen 
 
Wat zijn je hobby’s? 

Voetbal 
 

 
 

Hoe ben je bij het vrouwenvoetbal betrokken 
geraakt? 
Samen met Hans Keller en Mark van der Meijden, het 
vrouwenvoetbal weer opgericht. We hebben het 
voorstel aan het bestuur voorgelegd, waarop het 
bestuur akkoord ging, mits we minimaal 20 meiden 
hadden. Hans en Mark hebben daarop hun charmes 

in de strijd gegooid, met als resultaat dat we op de 
eerste training meer dan 20 meiden hadden, 
waaronder een trainster, Roos de Keijzer. Na een 

aantal weken kwam er wat onvrede tussen de 
trainster en de meiden, toen heb ik het 
overgenomen. Ben de meiden gaan trainen, later zijn 
Arnie van Ooien en Antoine van Honsewijk erbij 
gekomen. 
 
Hoe lang doe je dit al? 

Ik heb de vrouwen 4 jaar getraind en ben 15 jaar 
leider geweest. In 2017 ben ik gestopt, maar de 
meiden konden mij niet missen. Andersom trouwens 
ook niet, daarom ben ik na 3 jaar weer leider 
geworden. 
 

Doe/deed je nog meer bij V.V. Almkerk? 

- 8 jaar grensrechter 2e elftal 
- 10 jaar grensrechter 1e eftal 
- 4 jaar trainer/leider F en E-pupillen 
 
Wat zou je nog wensen voor het vrouwenvoetbal in 
Almkerk? 

Een voetbalvereniging zonder vrouwenvoetbal is 
maar een dooie club, de vrouwen brengen sfeer en 
gezelligheid. Ook zijn ze betrokken bij het 
organiseren van activiteiten. Mijn wens voor het 
vrouwenvoetbal: Wees zuinig op de vrouwen en 
meiden, want het kan zomaar over zijn, we zien dat 
bij andere verenigingen. 

 

Heb je nog (leuke) anekdotes? 
Anekdotes? Te veel om op te noemen, ik heb heel 
wat meegemaakt met de meiden. 
Ik zal er 2 noemen: 
We speelden tegen Giessen uit op het hoofdveld en 
het liep allemaal niet zo lekker. O.a. Tamara kreeg 

nog al wat naar haar hoofd geslingerd. Als reactie 
daarop liet Tamara haar broek zakken. Op dat 
moment hoorden we gierende autobanden gevolgd 
door een knal. Wat bleek: een automobilist zag wat 
er gaande was en ging in de remmen, maar degene 
die er achter reed had dat niet in de gaten en knalde 

op z’n voorganger. Tamara trok gauw haar broek 
omhoog en liep verder. Het kwam haar wel op een 

gele kaart te staan. 
 
Bij WNC uit liepen de vrouwen warm, maar Greet was 
nog niet uit de kleedkamer. Ik zei tegen Arnie “Weet 
jij waar Greet blijft?” Arnie wist het ook niet, toen ben 

ik in de kleedkamer gaan kijken. Ik doe de 
kleedkamerdeur open en daar staat Greet wijdbeens. 
“Hij zit niet goed.” zegt ze. Ik zeg “Wat niet?” “M’n 
tampon zit niet goed”. Ik heb toen een zaklamp 
gehaald en heb bijgelicht om het zaakje op z’n plek 
te duwen. Greet keepte een geweldige wedstrijd. 

 

  



 

20 

Naam : Jack van der Stelt 

Leeftijd : 59 

Functie bij VVA : begeleiding bij VR 1 en 2  

 

Hoe ben je bij het vrouwenvoetbal betrokken 
geraakt? 
Ben betrokken geraakt bij het vrouwenvoetbal 
doordat mijn dochter ( Silke ) bij vv Almkerk 
voetbalt. Hiervoor was ik leider bij verschillende 
jongensteams mede omdat Jorick daarin gevoetbald 
heeft. Dus voelde ook wel een beetje de plicht om 

voor Silke en haar team ook iets te gaan doen.Hier 
heb ik overigens nooit spijt van gehad. 
 
Hoe lang doe je dit al? 
Op de vraag hoelang ik dit alweer doe moet ik toch 
wel even diep nadenken, terugtellend kom ik op een 

jaar of 8 uit. Ben begonnen bij de meisjes, wat 

overigens ook een heel leuk team was, maar na een 
paar jaar waren we daar met te weinig meiden en zijn 
we gestopt. Leanne en Silke hebben toen de overstap 
naar de vrouwen gemaakt en ben ik op een gegeven 
moment ook daar aangesloten. 
 

Doe/deed je nog meer bij V.V. Almkerk? 
Naast mijn functie als begeleider fungeer ik meestal 
ook als grensrechter. Ook maak ik deel uit van de 
damescommissie. 
 
Vind je vrouwenvoetbal anders dan herenvoetbal?  

Vrouwenvoetbal is wel is toch wel anders dan 
herenvoetbal, mannen hebben qua 
uithoudingsvermogen, kracht en techniek wel een 
voorsprong op vrouwen. Maar ik vind dat de vrouwen 
van Almkerk het spel de laatste jaren steeds meer 
gaan begrijpen, dat het technisch dan nog niet 
helemaal correct wordt uitgevoerd is de uitdaging 

voor de toekomst. Sportiviteit en teamgeest is wat ik 
bij de vrouwen beter vind. 
 
Wat zou je nog wensen voor het vrouwenvoetbal in 
Almkerk? 
Ik hoop dat er in de toekomst nog meer vrouwen en 

meisjes zullen gaan voetballen. We weten allemaal 

dat ze voor gezelligheid en heel veel activiteiten van 
belang zijn voor de vereniging. 
 
Zijn er nog andere punten die je wilt vermelden? 
Zoals de meeste al wel weten hebben we volgend 
seizoen een samenwerkingsovereenkomst met de 

vrouwen van Altena en zullen we dus in de competitie 
met 2 ST teams uitkomen. VR 1 ST Almkerk/ Altena 
en VR 2 ST Almkerk/ Altena. Hopelijk wordt het een 
mooi en sportief seizoen en is dit een stap in de goede 
richting voor het vrouwenvoetbal. 

 

 

Naam : Maarten Veth 

Leeftijd : 49 

Functie bij VVA : Teammanager VR2 

 

Wat is je thuissituatie?  
Ik woon in Almkerk, ben getrouwd met Patricia en wij 
hebben 3 kids: Nienke (18), Jarno (16) en Bregje 
(14).  
  
Wat doe je voor de kost? 

Ik werk als lasser bij Hakkers BV  
  
Wat zijn je hobby’s? 
Ik sleutel graag aan brommers en scooters, 

daarnaast vind ik motorrijden erg leuk en volg ik 
Formule 1 op de voet. 
 

Hoe ben je bij het vrouwenvoetbal betrokken 
geraakt? 
Ik ben betrokken geraakt met het vrouwen voetbal 
via mijn dochter Nienke, die op haar vijfde met 
voetballen is begonnen bij de mini's en nu in de VR1 
speelt. 
  

Hoe lang doe je dit al? 
Sinds 2015 doe ik deze functie als teammanager al. 
 
Doe/deed je nog meer bij V.V. Almkerk?  

Met een aantal andere vrijwilligers houd ik het 
ophangen of verwisselen van de sponsorborden bij. 

 
Vind je vrouwenvoetbal anders dan herenvoetbal?  
Ik vind vrouwenvoetbal niet echt veel anders dan 
herenvoetbal. 
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NEL VINK:  ÉÉN VAN ONZE EERSTE STERKE SPORTVROUWEN 
 
Pratend met de inmiddels 72-jarige Nel Vink in haar (zachtjesaan te) ruime woning met tuin in de 

Fabriciusstraat in Almkerk ontstaat steeds meer het beeld van een sterke en allround sportvrouw 

die in meerdere sporten wist uit te blinken. De redactie was benieuwd naar haar carrière en vooral 
naar haar voetbalverleden in de eerste jaren bij VV Almkerk. 
 
Op haar 10e jaar werd Nel natuurlijk eerst lid van 
ACKC, dat was zo wanneer je bij Van den Driest in de 
klas zat. Haar oudere zus Hannie was daar ook al lid. 
“Je was daar in die tijd wel een hele zaterdag op pad 

hoor, alles deden we op de fiets, inclusief de 
uitwedstrijden naar o.a. Sliedrecht.” Bij de korfbal 
haalde ze ook het 1e, waarin ze nog uitkwam met 
enkele Koekkoekken en Jannie Snijders.  
 
Hoe kwam je bij de voetbal terecht?  

“In de eerste plaats was ik door een vriendin uit 

Rotterdam al enthousiast geworden door de 
wedstrijden op TV van Feijenoord. Verder voetbalde 
mijn broer Teus bij Almkerk en daar ging ik vaak 
kijken. Op straat voetbalden we ook gemengde 
partijtjes. De onlangs overleden Rien Geerts heeft me 
eigenlijk overgehaald om lid te worden. Dit zal nu 

inderdaad ongeveer 50 jaar geleden zijn. We gingen 
toen ook kompetitie spelen. Na enkele jaren werd het 
team opgeheven en ben ik overgestapt naar Altena. 
In 1984 werd ook daar het vrouwenvoetbal gestopt 
vanwege personele problemen. Daarna heb ik enkele 
jaren badminton gespeeld in Nieuwendijk en ben ik 
ook gaan schaatsen. Vervolgens keerde ik weer terug 

naar ACKC, waar ik met o.a. Cootje Roubos aan het 

midweekkorfbal heb meegedaan. Toen ik in 2005 
mijn achillespees afscheurde, heb ik mijn actieve 
sportloopbaan beëindigd.” 
 
 

Wat was je eigenlijk voor een voetbalster? “Zeker een 
fanatieke, van huis uit werd dat sterk gestimuleerd. 
Daarbij was ik fysiek sterk en behoorlijk allround, ik 
was overal inzetbaar, zelfs in de goal. Bij een 

achterstand werd ik meestal in de spits geposteerd.” 
 
Hieronder een teamfoto uit 1973 uit het album van 
Nel. Op de foto herkennen wij: (staand) trainer Piet 
de Haas, Adrie Donkersloot, Nel Vink, Janny 
Schouten, Wilma Littooij, Wilma Ketel en Marja van 

den Anker. Onderste rij: Sjanie Boogaarts, Trudy 

Vink, Ria Kant-van Wijk, Nel Duijzer-Vink, Rita Vink, 
Adrie van Helden en aanvoerster Lina Vink. 

 
 

ESTHER ECKHARDT EN HET ANDERE BLAUWWIT 
 
Aan mij is gevraagd om een stukje te schrijven rondom vijftigjarig jubileum vrouwenvoetbal in 

Nederland en in Almkerk. Nu heb ik nooit bij VV Almkerk gevoetbald, maar bij SVS’65 in Spijk, ook 
blauwwit. Ik ben pas op 18-jarige leeftijd begonnen. Mijn toenmalige vriendje voetbalde bij SVS’65, 
daar vroegen de vrouwen of ik ook mee wilde doen. 
 

Trouw twee keer in de week 

trainen en zaterdags 

voetballen. In die tijd 
verzuimde je niet, anders zat 
je op de bank. Ik voetbalde 
altijd als verdedigende 
middenvelder. Toen we een 
keer moesten voetballen in 
Dordrecht is van een paar 

teamgenoten de beha 
gestolen. Sindsdien letten we 
altijd goed op als we daar 
moesten voetballen. We 
hadden altijd een goede 
teamspirit en veel lol, vooral 

met de teamweekendjes uit. 

 
In 1997 heb ik mijn linker voorste kruisband 
afgescheurd. Dat was minder en betekende dat ik na 
de operatie 6 – 9 maanden 2x in de week naar de 
fysiotherapie in het Beatrix Ziekenhuis ging om te 
revalideren. Toch kon ik het niet laten om weer te 

gaan voetballen. Ik miste de trainingen en de 

meiden. Je bouwt toch een band met elkaar op na al 

die wedstrijden, bij de weekendjes weg en in de 
derde helft. Nu startte ik op de positie van 
voorstopper. Laat die spits maar komen van de 
tegenpartij, ‘die is de mijne’ dacht ik dan. Tess stond 
in de kinderwagen langs de lijn. Bij zo’n kleine club 
werd dat wel opgevangen als ik aan het voetballen 
was. 

In mijn voetbalcarrière zijn we 2x kampioen 
geworden en dat zijn hoogtepunten die je nooit meer 
vergeet. Als ik het nummer van Queen “We are the 
champions” hoor, heb ik - net als vele anderen met 
mij -  mijn herinneringen daaraan. In 2006 heb ik in 
een wedstrijd mijn rechter voorste kruisband 

afgescheurd. Weer geopereerd en revalideren. 

Hierna moest ik wel verstandig zijn. Het is niet niks 
om zo lang te moeten revalideren en mijn knieën 
moesten nog langer mee. Inmiddels was ik 38 en was 
het tijd om te stoppen. Mooie tijden beleefd en met 
enkele meiden een vriendenband voor het leven 
opgebouwd.  
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Toen mijn dochter een jaar of zeven was wilde ze 
graag gaan voetballen. Ik ben toen gevraagd om op 
woensdagmiddag mee te helpen met trainen. Zo 

begonnen we met een gemengd team met 3 meiden 
en de rest jongens. Er kwamen in de loop van tijd 
steeds meer meiden voetballen. Het waren er nog te 
weinig om een team te vormen. Zodoende hebben 

we zelfs op de zomerfeesten nog meisjes lopen 
ronselen om een team meisjes te kunnen inschrijven. 
Het team van mijn dochter heb ik nog een jaar of 
twee getraind. Ik moet zeggen: ‘best moeilijk als je 
eigen dochter in het team speelt’. Na die twee jaar 
heb ik het stokje overgegeven. Nu kom ik nog graag 

kijken bij VV Almkerk. 
Esther 
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ONZE “BUITENLANDSE” TOPPERS 
 
 

De redactie vroeg een aantal oud-speelsters van de vereniging en nu elders actieve vrouwen naar 

hun verleden in Almkerk en het vervolg van hun carrière. Hieronder hun bijdragen. 
 
Isabelle van Heukelum 

In het seizoen 
2009/2010 begon 
Isabelle met voetballen 
bij de V.V. Almkerk. Na 

twee seizoenen stapte 
ze over naar de V.V. 
Giessen, welke club in 
2014 opging in GRC’14. 
En hoe ging het verder? 
“Na mijn eerste seizoen 

in de JO13 (gemengd 

dus) besloot ik een 
nieuwe uitdaging aan te 
gaan. In augustus 2015 
begon ik bij de 

meidenvoetbalacademie van Stedoco. Een geweldig 
voetbalseizoen in een jongenscompetitie werd 

afgesloten met een internationaal voetbaltoernooi. 
Wij speelden toen tegen de meiden van Borussia-
Mönchengladbach, Anderlecht en Wimbledon. Het 
verblijf bij Stedoco duurde helaas maar één seizoen, 
daarna ben ik samen met een teamgenoot naar 
voetbalclub De Meern (MO15) gegaan. Wij speelden 
met dit elftal in een landelijke competitie, wat een 

geweldige ervaring was. Aan het einde van het 

seizoen hebben wij de landelijke KNVB-beker van 
district west met de meiden gewonnen. Dat was een 
prachtige ervaring, ook omdat wij allemaal gehuldigd 
werden en het net was of wij echte profvoetballers 
waren. Door het verre reizen besloot ik om weer in 

Almkerk te gaan voetballen. Ik heb hier toen een hele 
leuke periode gehad met de meiden, ook kampioen 
geworden en wat was dat een geweldige 
kampioenswedstrijd tegen Kozakken Boys die wij 
echt even een poepie hebben laten ruiken. In januari 
2020 zocht ik toch weer meer uitdaging en ging ik 
voor Sleeuwijk spelen. Ik heb het daar momenteel 

super naar mijn zin in de Vrouwen 1. Wij zijn onlangs 
via de nacompetitie gepromoveerd en volgend 
seizoen gaan we 1e klasse spelen! Tot slot wil ik V.V. 

Almkerk feliciteren met het 50-jarig jubileum van het 
vrouwenvoetbal, iets om trots op te zijn.”  
 
Romy Neeleman 

Romy begon bij Almkerk 
in de E’tjes tussen de 
jongens. Ze vertelt: “Ik 
was toen een jaar of 8 
oud. Ik weet nog dat ik 
in deze periode training 

kreeg van Hans Kant en 
dat ik het ontzettend 
leuk vond om hele 
dagen op het 
voetbalveld te zijn. 

Verder weet ik niet meer 
zo heel veel van de korte 

periode die ik heb 
gespeeld bij Almkerk. Na één jaar ben ik al naar 
Stedoco gegaan om hogerop te spelen. Hier zijn ze 
toen begonnen met de voetbalacademie voor 

meisjes. We begonnen in de E en speelden als 
compleet meisjesteam tegen de jongens. Het eerste 
seizoen werden we gelijk kampioen met 100 
doelpunten voor en 7 tegen. Bij Stedoco trainden we 
vier keer in de week en op zaterdag een wedstrijd. 

Helaas, door een meningsverschil tussen onze 
trainers en de club, zijn we na 7/8 jaar met het hele 
team plus trainers overgestapt naar GJS in 
Gorinchem. Hier speelden we als B’tjes tegen de 
jongens. Na een aantal jaren zijn we doorgestroomd 
naar vrouwen 1. Momenteel speel ik nog steeds bij 

GJS VR1 in de 2e klasse. Hier speel ik centraal 

achterin. Ik ben een rustige speelster aan de bal en 
vind het fijn om de bal te hebben tijdens de opbouw 
en heel het speelveld voor me te zien.” 
 
Denise Blom 

Denise begon evenals 

Romy op haar achtste jaar 
tussen de jongens bij de 
V.V. Almkerk. Ze kan 
hierover nog zeggen: “Dat 
was zeker een leuke tijd, ik 
weet nog dat we kampioen 
werden en op de platte kar 

door het dorp gingen. Het 

liefst was ik ook de hele 
zaterdag op de voetbal om 
met de jongens te 
voetballen. Toen ik ouder 

werd, wilde ik toch op een hoger niveau gaan spelen 

en ben ik overgestapt naar Stedoco. In 2013 stapten 
we daar door omstandigheden met een heel team 
over naar GJS (tweede klasse), waar ik nu nog speel. 
Tussendoor heb ik nog een jaartje bij Unitas 
gevoetbald. Ook heb ik nog een tijdje zaalvoetbal 
gespeeld bij ZVG in Gorinchem en wel op 
eredivisieniveau. Wat voor type speelster ben je? 

“Het liefst speel ik rechts voorin, omdat ik een snelle 
speelster ben en ook scorend vermogen bezit. Het 
afgelopen seizoen ben ik ook regelmatig als back 

neergezet om de tegenstander uit te schakelen.” 
 
Chakira Vink  - “Twee teams, één droom” 
“Zestien jaar geleden ontstond bij een aantal meiden 

een droom. Een droom om voetbalkampioen te 
worden. Een deel van die meiden, waaronder ikzelf, 
verliet hun veelbelovende carrières bij A.C.K.C. om 
het geluk te beproeven aan de andere kant van de 
bomenrij. En zo startten wij in 2006 in een nieuw 
meidenteam bij V.V. Almkerk. We speelden een 

aantal jaren 7 tegen 7, maar meestal en vooral tegen 
onszelf. Over de jaren heen werden we steeds 
kansrijker. Zelf speelde ik daarbij niet altijd 
onverdienstelijk als laatste 'vrouw' (een term waar 
toen nog om gelachen werd, maar die nu toch lijkt 

ingeburgerd). Mijn voordeel was mijn snelheid, zodat 
ik mezelf kon herstellen als ik weer eens door de 

benen gespeeld werd of te snel hapte (moeilijk te 
voorkomen als je altijd honger hebt). We roken naar 
zweet en potentie, maar ondanks onze groei bleef het 
kampioenschap uit. Er mag gezegd worden dat we 
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daarbij eens royaal beroofd zijn door de KNVB. De 
kampioenswedstrijd, die in principe al in onze 
broekzak zat, mocht niet doorgaan. Er werd een 

gelijkspel opgeschreven en wij droegen onze shirts 
met de tekst ‘MA1 kampioen’ enkel nog als pyjama”, 
aldus Chakira, één van de dochters van onze 
redacteur Nico. 

 

“In 2016 heb ik dan toch mijn transfer ingezet naar 
Utrecht”, vervolgt Chakira, die daar samen met Els 
van Suijlekom uitkomt in de Vrouwen 1 van Domstad 

Majella. “Onder de rook van de Galgenwaard 
ontstond een nieuwe droom: een platte boot. 
Inmiddels heb ik mij door de linies heen gewerkt en 
sta te stralen als linksvoor. Wekelijks zit er wel een 

voorzet en een doelpunt in. Helaas bleek dat nog niet 
genoeg, want jagen op het kampioenschap doen we 
nog steeds. De geur van potentie en zweet blijft, al 
dan niet vermengd met wat bier. Met een steeds 
sterker wordende selectie lijkt het kampioenschap 
dichterbij dan ooit. Dus opgeven doen we niet, want 

dit… dit is het jaar van de platte boot. En zo niet, dan 
zeggen we zoals na elke wedstrijd vol trots: 
gevochten! Even vol trots mogen we overigens ook 
zijn op het vrouwenvoetbal. Ik ben trots op alle 
complimenten die we krijgen over ons fanatisme in 

combinatie met ons (soms misplaatste) positivisme, 
de gezelligheid (ook tussen teams) en sportiviteit. 

Iets waar, naar wat ik zie, het mannenvoetbal soms 
nog wat van kan leren.”  
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ALMKERK 1 “VERDER VAN HUIS” 
 
Vrijdag 8 juli publiceerde de KNVB de indelingen voor het nieuwe seizoen voor de eerste elftallen 

in de 1e t/m de 4e klassen. Na de handhaving in een “Utrechtse” eerste klasse volgt nu een indeling 

nog verder van huis. Vanaf september mogen reizen worden gemaakt naar Gelderse streken als de 
Veluwe en de Achterhoek.  
 
De volledige indeling van klasse 1D: 
Achilles’29, Almkerk, Bennekom, DTS’35 Ede, Duno 
D, DZC’68, LRC, Nivo Sparta, Oranje Wit, SVL, SVW, 
Scherpenzeel en Sliedrecht. 

In de 2e klasse H zien we: Alblasserdam, Altena, 
EBOH, GJS, GRC’14, Heukelum, Roda Boys, 
Schelluinen, Streefkerk, Tricht, Papendrecht, 
Wieldrecht, Wilhelmina’26 en Woudrichem. 
 

 

KENNISMAKINGSAVOND NIEUWE SELECTIES 1 EN 2 
 
Op maandag 20 juni kwamen de spelers en staf bijeen welke in het komende seizoen het eerste en 

tweede elftal gaan vormen. 

 
Het programma liep niet helemaal volgens het 
aangekondigde schema, waardoor de meeste 
supporters en andere belangstellenden te laat 
arriveerden.  
Rutger Versteeg en Hans Keller namen een 

verstandig besluit om het geheel nog eens uitgebreid 
over te doen. Uiteindelijk werd het nog een gezellige 
avond waarop onderling goed kennis kon worden 
gemaakt. 
  
In dit stukje verdienen niet de ambtshalve aanwezige 

spelers, staf en TC-leden alle aandacht, maar wel de 
aanwezige en zeer betrokken leden van de V.V. 
Almkerk. Graag noem ik deze: Jan Straver, Gerrit 

Kant, Rino Geerts, Dick van Daal, Leon Bouman, 
Erwin Wannet, Laurens van Wijk, Anton van der 
Meijden, Paula van Helden, Simon van Breugel, Mario 
van Oudheusden, Bert Keller, Cees Ambachtsheer, 

Jan Snijders, Rinus van As, Hendri ’t Lam, Arie 
Verwoerdt en Mara Koekkoek (bar). 
 
Het viel deze aanwezigen wel meteen op dat de pas 
tien dagen geleden afgezwaaide Remy Roodenburg 

zich meldde in de kantine. Hij kan het toch nog niet 
helemaal missen en gaat de trainersstaf van het 
eerste versterken. Als assistent-scheidsrechter 
schuift John Kant door van het 2e naar het 1e. Marco 
van Tuil volgt hem bij het 2e op in die functie. Het 2e 
krijgt overigens een kwantitatieve impuls met maar 

liefst negen nieuwelingen, vijf vanuit de eigen JO19, 
twee van Altena, één van EBOH die dichtbij woont en 
de teruggekeerde Arco van As. 

Namens de redactie wensen wij zowel 1 als 2 een 
fantastisch nieuw seizoen. 

Hendri 

 

 
OOK HANDHAVING VOOR ALMKERK 2 

 
Almkerk 2 speelt ook komend seizoen in de reserve hoofdklasse. Op de laatste speeldag ontliep het 
elftal van Antoine Hoevenaren de nacompetitie dankzij een 4-3 overwinning op ASWH 2. 

In juni 2021 maakte de toenmalige trainer van het 2e elftal, Nikki Beekwilder, bekend dat hij graag 
dichter bij Den Bosch actief wilde zijn en dat hij aan de slag zou gaan bij Hedel. De TC van Almkerk 
moest dus op zoek naar een nieuwe trainer. De ideale kandidaat werd in de zomervakantie 
gevonden in de persoon van Antoine Hoevenaren, voormalig speler en (jeugd)trainer bij onze club. 

 
Almkerk 2 begon het seizoen 2021/2022 prima met 

9 punten uit 6 wedstrijden met onder andere 
overwinningen op Wieldrecht en VVGZ. Dat hadden 
enkele punten meer kunnen zijn, omdat zowel tegen 
Pelikaan als tegen Rijsoord in blessuretijd een 
voorsprong uit handen werd gegeven. Eind november 
gooide corona (weer) roet in het eten en werd de 
competitie tot halverwege februari stilgelegd. Bij de 

hervatting kwam het 2e minder goed uit de 
startblokken. Mede door langdurige blessures bij 
zowel 1 als 2 was het elke week puzzelen om een  
representatief team op de been te brengen. In die 
periode werd slechts 1 punt uit 5 wedstrijden behaald 

en dat ene puntje was tegen laagvlieger GRC'14. 
Inmiddels waren we zelf ook een laagvlieger 

geworden. 
 
De ommekeer kwam op een dinsdagavond in de 
laatste week van maart tegen Sliedrecht, zowel voor 
het 1e als voor het 2e elftal. Het 1e won in Sliedrecht 

knap met 1-2 en het 2e behaalde op wilskracht een 

0-0 gelijkspel in Almkerk. Sliedrecht 2 miste in de 2e 
helft zelfs een penalty. De zaterdag daarna werd een 
toch wel legendarische overwinning van 0-3 bij 
titelfavoriet Pelikaan geboekt. Ahmed Alsheikh, die 
ons in de winterstop was komen versterken, was in 
die wedstrijd de grote uitblinker met een goal en een 
assist. De trainer van Pelikaan bleek een slecht 

verliezer en gaf ons mee dat hij er persoonlijk voor 
zou zorgen dat Almkerk 2 zou degraderen. Die 
opmerking kreeg hij op de laatste speeldag als een 
boemerang terug. 
 

Daarna werd de goede serie voortgezet met 
overwinningen op Wieldrecht en op GRC'14, dat 

daarmee officieus degradeerde. Er stonden nog drie 
wedstrijden op het programma tegen clubs die 
allemaal nog ergens om streden: VVGZ speelde voor 
het periodekampioenschap, Oranje Wit kon nog 
kampioen worden en ASWH duikelde naar de 
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onderste plaatsen. Bij VVGZ en Oranje Wit verloren 
we stevig, waardoor we de laatste speeldag ingingen  
met een positie net boven de degradatieplaatsen. Bij 

winst op ASWH 2 zou Almkerk 2 veilig zijn. Binnen de 
club werd daarvoor alles in het werk gesteld, want Ad 
en Frank hadden alle (speelgerechtigde) reserves 
van het 1e afgestaan aan het 2e elftal. In die laatste 

wedstrijd ging het niet vanzelf. Almkerk kwam met 
1-0 voor, maar keek een kwartier later tegen een 1-
3 achterstand aan. Kort voor rust werd het 2-3 en 
gelukkig kon de schade na rust helemaal worden 

hersteld: eindstand 4-3. Na afloop hoorden we dat 
Pelikaan 2 in de laatste minuten de titel had 
verspeeld tegen Wieldrecht, waardoor Oranje Wit het 

kampioenschap mocht vieren. 
 
Met een knappe 8e plaats mogen we met Almkerk 2 
volgend seizoen opnieuw in deze mooie competitie 

uitkomen! 
 
Arjan Kant 

 
 

      PIETER VERHAGEN HAALT DIPLOMA VERENIGINGSSCHEIDSRECHTER 
 
Ons 49-jarige lid Pieter Verhagen uit Uppel heeft op 17 mei zijn KNVB-diploma verenigings- 
scheidsrechter uitgereikt gekregen.  

Docent Hugo Langendoen was verantwoordelijk voor 
de theoretische bagage en Hendri ’t Lam trad namens 
de KNVB op als praktijkbegeleider. Voor beide 
onderdelen slaagde Pieter met glans, waarmee hij vol 
vertrouwen en enthousiasme gaat toetreden tot het 
plaatselijke arbiterskorps. Niet alleen Almkerk, maar 

ook Altena zal Pieter inzetten in met name het 
samenwerkingsverband bij de jeugd en dan vooral bij 
het team waarin zijn zoon speelt. De andere weken 
is Pieter beschikbaar voor diverse jeugd-, vrouwen- 
en ook mannenwedstrijden. Wij feliciteren Pieter van 
harte met zijn behaalde diploma en wensen hem veel 
succes en vooral plezier bij het uitoefenen van deze 

mooie hobby. 
 
 

VOORBEREIDING NIEUWE SEIZOEN 2022-2023 
za 13-08-22 14.30u Almkerk 1 - Unitas 1 zondag 

di 16-08-22 20.00u Dussense Boys 1 - Almkerk 2 

za 20-08-22 14.30u Almkerk 1 - De Zwerver 1 

za 20-08-22 12.00u Almkerk 2 - LRC 2 

di 23-08-22 19.30u Almkerk 1 - Voorronde Altena Cup 
   Deze wedstrijden worden gespeeld bij V.V. Dussense Boys. 
   Almkerk zit in Poule B met Dussense Boys, Woudrichem, GDC en Be Ready. 

za 27-08-22 13.30u Almkerk 1 - Finales Altena Cup 
   Deze wedstrijden worden gespeeld bij V.V. Almkerk 

za 27-08-22 13.00u Almkerk VR1 - Finales Altena Cup 
   Deze wedstrijden worden gespeeld bij V.V. Sleeuwijk 

za 27-08-22 12.00u Almkerk 2 - TSC 1 zaterdag 

di 30-08-22 20.00u Almkerk 2 - SSC’55 1-2 comb. 

za 03-09-22 14.30u 1e ronde bekerwedstrijden 

di 06-09-22 20.00u Rood Wit 1 - Almkerk 1 

za 10-09-22 14.30u 2e ronde bekerwedstrijden 

di 13-09-22 20.00u Almkerk 1 - Vuren 1 

za 17-09-22 14.30u 3e ronde bekerwedstrijden 

za 24-09-22  Aanvang competities 

Mocht er bij andere teams behoefte zijn om oefenwedstrijden te spelen, dan kan dit voor de senioren vrouwen 
en heren worden opgegeven aan Arie Verwoerdt en voor de junioren en pupillen, meisjes en jongens bij 
Frederike van der Schaaf. Mochten jullie zelf iets afspreken dan kan dat ook maar altijd in overleg met 

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

Arie Verwoerdt 
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VOORLOPIGE TEAMINDELING SEIZOEN 2022-2023 

 
ST Almkerk-Altena VR1 en VR2 
1 Aline van Brink 16 Evy Hoepelman 31 Marjon van Maastricht 
2 Amber van Noorloos 17 Fabienne van der Matten 32 Marte Strik 
3 Amy de Graaf 18 Fleur van der Beek 33 Myrthe van Dalen 
4 Anna van Zanten 19 Fleur van Wijk 34 Nienke Verbruggen- 
5 Annette van Brink 20 Gaby de Bont  Van der Meijden 
6 Brenda van den Heuvel 21 Gwen van Putten 35 Nienke Veth 
7 Britte Kant 22 Indy van Dalen 36 Nina Branderhorst 
8 Danielle van Buuren 23 Isabella Jansen 37 Roan den Braber 
9 Dyonne van Helden 24 Jessica Haars 38 Silke van de Stelt 

10 Elisa Borst 25 Kelly Bullee 39 Sterre Boere 
11 Ellen Rutjens 26 Leanne Scherf 40 Sterre Yoe van der Zouwen 
12 Emma van der Beek 27 Leonie van Suijlekom 41 Suzanne Colijn 
13 Esmee Muijen 28 Lisa Verwoerdt 42 Vera van der Mast 
14 Esther Manschot 29 Mandy van der Geld 43 Wieteke van Baast 
15 Evie van Benten 30 Marissa van Noorloos   

Definitieve indeling VR1 / VR2 volgt tijdens de voorbereiding       

1e elftal 2e elftal 3e elftal 
1 Andres Kwetters 1 Ahmed Alsheikh 1 Benjamin Westdorp ½ 
2 Areano van Seters 2 Arco van As 2 Dennis van der Pijl  ½ 
3 Corné van Rosmalen 3 Ben Hoeke 3 Dominique van Helden ½ 
4 Danilo Kros 4 Corné Kant 4 Eduard van Tilborg  
5 Dominique Mahu 5 Dave Kroon 5 Floris Sprangers  
6 Dylan den Exter 6 Jacco Pellekaan 6 Henri van Dalen  

7 Erwin Verbruggen 7 Jeffrey Heesters 7 Jan Keller 
8 Falk van Sluisveld 8 Jesse Grandia 8 Jeroen Blankers  ¾ 
9 Gijs van het Hof 9 Jochem Westerlaken 9 Jeroen Manschot 
10 Janno Swart 10 Johnny Wilhelm 10 Joël Verlee ½ 
11 Jelle Stalenhoef 11 Luuk Demmer 11 Johan van Os ½ 
12 Jenner Koek 12 Luuk Hoeke 12 Justin van den Heuvel 
13 Jeroen Plomp 13 Marnix de Jong 13 Martijn van der Pluijm ½ 
14 Jonathan van Eerd 14 Milan Schreuders 14 Roeland van Look 
15 Jorg Kant 15 Niels Hofstede 15 Roger van Vugt 
16 Luqman Dawit 16 Ramon van Dalen 16 Thomas Blankers  
17 Nick Kant 17 Remon Hofstede 17 William van Vugt  ½ 
18 Niels Nieuwesteeg 18 Sem Verhey 18 Edgar Nieuwenhuizen 

19 Pieter van der Horst 19 Stan Zegwaard 19 Erik van Wijk 
20 Remco den Besten 20 Thomas van Tuil 20 Hans Keller 
21 Steven Molenschot 21 Tim van den Brink 21 Leon Koorevaar 
22 Toon van Drunen 

 
Keepers voor 1e en 2e  22 Mark Blankers    
Kevin Noorloos 23 Melvin van Maastrigt    
Twan van der Stelt 

 
    

Dennis van Duin 
 

 
     
4e elftal 5e elftal 6e elftal 
1 Bjorn Visser 1 Daan Koekkoek (Uppel) 1 Bert Hendriksen 
2 Christiaan van Daal 2 Harold de Peuter  2 Charles Geerts  ½ 

3 Duco Verschoor 3 Jarno van de Pijl  3 Cor de Rooij 
4 Fabio de Lang 4 Luc Verduijn  4 Corné van der Geld 
5 Gerrit Wijnands  5 Max Neeleman 5 Corné van Drunen 
6 Jason Timmermans 6 Nick Visser 6 Eric Hoevenaren 
7 Jip Schaddelee  7 Noah Bouman 7 Ewald van der Burg  ½ 
8 Johnny van Anrooij 8 Rick Tamerus 8 Gerbe Manschot 
9 Joost Colijn 9 Sander Schaap 9 Henri Schaap 
10 Kevin Schouten 10 Shane Vink  10 Herbert van der Zalm ½ 
11 Koos Colijn  11 Tim van Dalen 11 Iwan Groenenberg (as S) 
12 Luuk Ruiter  12 Alexander Sevenhuysen 12 Jeroen Kroon 
13 Marc de Pender 13 Aron Muijen 13 Kevin Wink 
14 Paul Ruiter  14 Daan Koekkoek 14 Leon Vink 

15 Pim van de Nieuwenhuizen 15 Jens van Loon 15 Mark Stolk  ½ 
16 Reen Boevé 16 Johnny van Anrooij 16 Nico Vink 
17 Remi Nouwens 17 Levi Dominicus 17 Philip Verschoor 
18 Ronald v Drunen (1 op 10) 18 Robbin van der Wiel 18 Pieter de Ruiter 
19 Tomas van der Stelt 19 Sem Verlee 19 René van Haaften   

20 Stan van Loon 20 Robbert van den Assem   
21 Thomas van den Hout 21 Ronald Raams     

22 Rutger Versteeg 
    23 Tonnie de Peuter  
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ST Altena/Almkerk JO19-1 ST Almkerk/Altena JO17-1 ST Almkerk/Altena MO17-1 
1 Cas Duijzer 1 Brian Raams 1 Amber Raams 
2 Feyo Janssen 2 Daan Dekker 2 Annemarie Scherff 
3 Gijs Leenders 3 Dion Jongkind 3 Caro Dominicus 
4 Jake Schotman 4 Gino van Hees 4 Denise Colijn 
5 Jay Hoeke 5 Jesse van Noorloos 5 Eva van Bijnen 
6 Jitte de Vries 6 Jur Branderhorst 6 Femke Westerlaken 
7 Julan Straks 7 Luke Kroon 7 Floor Burghout 
8 Jurgen Kant 8 Nick Pruijsen 8 Jasmijn van Leuken 
9 Leon Eckhardt 9 Quinten Groen 9 Lieke Smokers 
10 Luuk de Bok 10 Stefan van Gils 10 Mara Broeils 

11 Niels van Kleij 11 Stijn van Dalen 11 Sanne Verhey 
12 Niels van Vuuren 12 Sven Kroon 12 Tess Verduijn 
13 Sander van Vark 13 Sven van der Westen 13 Yara de Jong 
14 Sem Dekker 14 Yoep de Ridder 

  

15 Stan van Noorloos 15 Zhaun-Lee Prins 
  

16 Thijs Groeneveld 
    

17 Yori van Dinteren 
    

      

     
ST Altena/Almkerk MO17-2 ST Almkerk/Altena JO16-1 ST Almkerk/Altena JO15-1 
1 Anne van Herwijnen 1 Coen van Herwijnen 1 Abdel Zoghni 
2 Annemijn Westerlaken 2 Coert van der Schaaf 2 Daan Groeneveld 
3 Daniek Oskam 3 Dijan Hol 3 Dylan Vink 
4 Esmee Snaauw 4 Jasper van Benten 4 Iwan de Regt 
5 Esmee Versteeg 5 Jelmer Marton 5 Joel Hakkesteeg 

6 Femke van Rijswijk 6 Jesper Middag 6 Jonathan Herwig 
7 Indy Wijnands 7 Jesse Akkermans 7 Juul Roubos 
8 Jaely de Keizer 8 Jesse Jongkind 8 Rody Hoeke 
9 Jolies Pastoor 9 Jip Leenders 9 Rowan Eijkhout 
10 Lisa Terlouw 10 Luca van Andel 10 Ruben Sterrenburg 
11 Sanne van Noorloos 11 Martijn Verdoorn 11 Sem van Wijk 
12 Sterre Colijn 12 Niels van Noorloos 12 Silvester Groen 
13 Tess van der Wiel 13 Noah Damen 13 Tim van Haaften 
14 Wafaa Mahamed 14 Rob Pruijsen 14 Timo van der Westen       

     
ST Almkerk/Altena JO15-2 ST Altena/Almkerk JO14-1 ST Altena/Almkerk JO13-1 
1 Bryan van Vugt 1 Guus de Ruijter 1 Ahmed Nuur 
2 Criss-Pieter van de Water 2 Jan van Hemert 2 Barry van den Assem 

3 Jan-Mario van de Water 3 Jayden Monshouwer 3 Bart Wolvers 
4 Jurre Middag 4 Julian van den Assem 4 Finn van Garderen 
5 Levi Westerdaal 5 Luca de Pender 5 Jeroen van Vuuren 
6 Lex Horden 6 Lucius van der Schaaf 6 Jonne van Drunen 
7 Rahim Zoghni 7 Natnael Gufla 7 Mois Zoghni 
8 Robin van Garderen 8 Noah van der Vliet 8 Rens Scherff 
9 Roel Burghout 9 Rens Oskam 9 Rens Westerlaken 
10 Simon Bak 10 Robbie van Doorn 10 Rick van Meel 
11 Stan Verhagen 11 Sam van Houwelingen 11 Sam van Arkel 
12 Thomas Neeleman 12 Sjors Lempereur 12 Tim Versteeg 
13 Toine van der Stelt 13 Stef Groeneveld 13 Twan Noorloos 
14 Wilco Ippel 14 Thijs Nieuwenhuizen 14 Wesley Groen   

15 Tieme de Bok 
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ST Altena/Almkerk JO13-2 ST Altena/Almkerk MO13-1 ST Altena/Almkerk JO12-1 
1 Amjad Alhammoud 1 Anna van Bijnen 1 Jesse Vink 
2 Bram Duijzer 2 Basmala Zoghni 2 Levi Heijstek 
3 Dave Groeneveld 3 Brit van der Westen 3 Luuk Bouman 
4 Jesse Timmer 4 Celine Sterk 4 Micha Bak 
5 Joey Fiege 5 Elze van Noorloos 5 Mike de Jonge 
6 Joppe Verschoor 6 Famke de Jong 6 Mohamad Karbouj 
7 Kian Nieuwenhuizen 7 Febe Vink 7 Raphael Berg 
8 Luuk van der Stelt 8 Fenne Boer 8 Rowen Hakkesteeg 
9 Nick Geluk 9 Isa van Haaften 9 Roy Pellekaan 
10 Noah Ras 10 Kate Duijzer 10 Tim Terlouw 

11 Quin Wijnans 11 Roos van Herwijnen 11 Wobbe Hoeke 
12 Sem Legag 12 Rosanne Scherff 

  

13 Sjoerd van Breugel 
    

14 Sven van der Geld 
    

      

     
ST Almkerk/Altena JO12-2 Almkerk JO10-1 Almkerk JO10-2 
1 Gijs van Drunen 1 Jurre van Drunen 1 Bradley Dammers (K) 
2 Luca Crielaard 2 Luuk Nieuwenhuizen 2 Cas de Jong 
3 Luuk Geerts 3 Mels van Breugel 3 Daan Pruijssen 
4 Niels van der Pol 4 Milan Wannet 4 Ferencz van Hanswijk Pennink 
5 Noud van Arkel 5 Sebastiaan van Vark 5 Jop Molhoek 
6 Ramon Schaap 6 Senna Broekhuijsen 6 Ruben de Vente 
7 Siem van Drunen 7 Twan Koolstra 7 Sander van Hal 
8 Stan Verwoerdt 8 Xavi van der Vliet (K) 8 Ties van de Water 

9 Stef Koolstra 
    

10 Wim van Hal 
    

      

     
Almkerk JO9-1 Almkerk JO9-2 Almkerk JO7 
1 Boas van Drunen (K) 1 Arno Visser 1 Faas van Drunen 
2 Daley van Arkel 2 Boet Struik 2 Florinthe Thiele 
3 Gijs van den Assem 3 Hes van der Geld (K) 3 Kick Monster 
4 Luuk Verhoeven 4 Luuk Dekker 4 Mohammed Kamara 
5 Milou Verschoor 5 Luuk Muijs 5 Sem Burghout 
6 Nouri Wijnans 6 Menno Postema 6 Thierry van Hanswijk Pennink 
7 Thamar Herwig 7 Micha Verhoeven 7 Wies Versteeg   

8 Mike Pellekaan 
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PUZZELPAGINA 
 
Ook deze speciale vrouweneditie een woordzoeker en een Sudoku. Onder degenen die de goede oplossingen 

van de woordzoeker én de Sudoku inzenden wordt een prijs van 10 consumptiebonnen verloot. De uitslag 

volgt in de volgende editie.  
 
Oplossingen van de vorige editie met het thema “zomer”: 
 
De oplossing van de woordzoeker is: Gelukkig weer volop festiviteiten in Almkerk 
Oplossing van de Sudoku van het april:  

De juiste oplossingen zijn ingestuurd door: 

- Dyonne van Helden 
- Carolien van den Assem 
- Chantal van Rooy   
- Peter Herwig   
- Keller Bert 
- Jan van Helden 

- Lisa Verwoerdt  

- Cees Geerts 
- Suus Colijn   

 
Deze maal maar liefst 9 goede inzendingen dus we hebben weer 
moeten loten.  
De prijs van 10 consumptiebonnen is gewonnen door  

Chantal van Rooy. 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! 

 
Woordzoeker Thema : Vrouwenvoetbal  
Alle woorden hebben met vrouwenvoetbal 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 
ons vrouwenvoetbal. 
 

 

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.  
 

 
 

 
 
Stuur de oplossing of een foto van je 
oplossing van de woordzoeker en de 
Sudoku voor eind augustus 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. 
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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:  

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 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:  Peter van Dalen 06-53122291 

  Leiders:  Dick van Daal, Arie van der Stelt 

VR2 Trainers:  Hans Kant en Martijn Visser 

  Leider:  Jack van der Stelt 

1e Trainer: Vincent de Klerk 

 Leider:  Dave vd Westen, 06-31645046 

  Assistent-trainers: André Hoogink en Remy Roodenburg 

  Keeperstrainer: vacant 

2e trainer: Antoine Hoevenaren Leiders: Arjan Kant en Tonnie Muijen 

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) Trainer: Wim Vos, leider: Bert van Noorloos 

ST JO17-1 (bij Almkerk) Trainer: Michel de Kuiper, leider: Henk Jan van Kleij 

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

ST MO17-2 (bij Altena)  

ST JO16-1 (bij Almkerk) 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 Altena) 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 

ST JO12-1 (bij Altena) Jacco Pellekaan, Bram Koolstra 

ST JO12-2 (bij Almkerk) Gerwin van Drunen, Gerjo Crielaard, Sven van Vark, Charles Geerts 

JO10-1 Menno van der Vliet, Erwin Wannet, Rob Broekhuijsen 

JO10-2 Dennis Verhoeven, Marco van Breugel, Mike Verschoor, Martin Molhoek 

JO9-1 Dian Dammers, Peter Herwig  

JO9-2  

JO7-1 Rutger Versteeg, Koos Monster  
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AANDACHT VOOR EN DOOR ONZE ADVERTEERDERS: PROPER & CO 
 
In iedere editie van Noar Vurre een terugkerende rubriek. In deze vrouwenspecial uiteraard een 

ondernemende vrouw aan het woord. De redactie koos daarbij voor een nieuwe adverteerder in 

Noar Vurre, namelijk Proper & Co uit Almkerk. Op een zonnige middag eind juni werd in de fraaie 
mediterrane tuin aan de Vlinderslag een heel plezierig gesprek gehouden met Gretha en Jan 
Roubos, de eigenaren van deze nog jonge en razendsnel gegroeide onderneming. 
 
Nadat hun lange periode in de bloemenhandel was 
beëindigd, wilde Gretha nog niet thuis gaan zitten. 
Nog even dacht ze een rijdende frietkar naar 

evenementen te beginnen, maar gelukkig zag ze daar 
(zo kort voor het begin van corona) van af. Vanuit 
haar vroegere ervaringen als schoonmaakster werd 
besloten om daarin zelfstandig aan de slag te gaan. 
Jan bedacht de naam Proper & Co en ging Gretha op 
de achtergrond steunen met de administratie, 

contracten en dergelijke. Begin 2020 werd de zaak 

gestart. Gretha vertelt: “Op de 2000 verspreide flyers 
kwam nauwelijks respons en met niet al te hoge 
verwachtingen ben ik met één personeelslid 
begonnen. Abalco was de eerste klant, waarbij we de 
kantoren gingen schoonmaken. Sindsdien ging het 
door mond-op-mondreclame eigenlijk vanzelf, al was 

het natuurlijk flink aanpakken.” 

 

 
 
Vertel eens wat meer over het bedrijf? 
 “Wij hebben onze werkzaamheden ondertussen 

aardig uitgebreid. Zo maken we niet alleen kantoren, 
scholen, vakantieparken en bij evenementen schoon. 
We doen nu bijvoorbeeld ook veel opleveringen van 

nieuwbouw en sinds kort wassen we ook ramen (met 
speciaal osmose-water).”  
Jan voegt toe: “We hebben onze omzet nog jaarlijks 

weten te verdubbelen en ondertussen hebben we 28 
personeelsleden aan het werk. Dit zijn veelal jonge 
meiden en jongens uit Almkerk, een aantal daarvan 
is lid van de voetbalvereniging. De groei gaat nog 
steeds snel, waardoor we nu een wachtlijst moeten 
hanteren.” 
 

De V.V. Almkerk is toch ook klant geworden? 
 “Klopt, sinds vorig jaar maken we iedere week alle 
kleedruimten, toiletten en de kantine schoon, ja. 
Trouwens, inmiddels maakt de V.V. Altena ook 
gebruik van onze diensten. Overigens werken wij 

alleen maar met milieuvriendelijke middelen en alle 
materialen hebben wij ook in eigen beheer.” 
Wat is de kracht van jullie bedrijf?  

“Onze kracht is toch wel de kwaliteit die wij leveren, 
naast duidelijke communicatie. Wij zijn niet de 
goedkoopste, maar wel heel allround. Wij kunnen de 
klant geheel ontzorgen. Ons personeel is erg 
enthousiast, maar wij gaan daar ook heel open en 
spontaan mee om en verder hanteren wij een goede 

beloning en hebben we goede andere voorwaarden. 

Wel ga ikzelf altijd eerst ter plaatse het gesprek aan 
en ik werk zelf ook hard mee”, vertelt Gretha. “Zo 
heb ik zicht op het werk en de kwaliteit daarvan.” 
 
Bij de V.V. Almkerk zijn jullie geziene gasten. Wat is 
jullie band met de club?  

“Wij dragen de club een warm hart toe en sponsoren 
ook alleen maar hier. Wij zijn lid van de Vrienden van 
Almkerk, er staat een reclamebord en het 5e heeft 
inloopshirts van ons. En nu hebben we dus met jou 
afgesproken dat we ook gaan adverteren in Noar 
Vurre, haha.”  
 

Hebben jullie zelf eigenlijk nog gevoetbald? 

“Jazeker”, zegt Jan. “Lang geleden, met vier broers 
Verwoerdt, Kees Kant, Piet van der Wiel, Frans 
Romijn, Rook Treffers, Piet Teuling en noem maar op. 
We maakten toen ook veel buitenlandse trips.”  
 

En jij, Gretha?  
“Ik ook hoor, ik was keepster in het elftal met o.a. 
Cindy Verhagen, Tamara Romijn en Karen van Olst.” 
Inmiddels wordt er door Jan vrij fanatiek en 
regelmatig gegolfd. Gretha doet aan (personal) 
fitness en schuift, als het kan, bij Jan aan voor de 
derde helft. Omdat er door Proper & Co op zeven 

dagen in de week wordt gewerkt, blijft er wel wat 
minder tijd over voor een drankje in de kantine, maar 
Almkerk heeft nog wel een warme plaats.  

 
Gevraagd naar een mooie afsluiter van het interview, 
stelt Gretha zelfbewust: “Het is een goede zaak dat 
recent de lonen in de schoonmaakbranche omhoog 

zijn gegaan, maar ik zou nog heel graag meer 
waardering zien voor al dat werk en de mensen die 
daarin actief zijn. Iedereen heeft toch graag een 
mooie en schone werkomgeving?” En zo is het 
Gretha. Bedankt voor jullie medewerking en ik heb 
gezien dat jullie zelf een voorbeeld zijn op het gebied 

van vakkundig en goed werk, gekoppeld aan de 
waardering die jullie in ieder geval op allerlei 
gebieden uitstralen naar jullie eigen personeel. En 
dat betaalt zich vanzelf uit. Nog veel succes daarmee. 
 

Hendri
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