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Van de redactie 
 

 

Beste lezers, 

 

Hierbij het kerstnummer van 2022, de laatste editie van Noar Vurre van dit jaar. Een bewogen jaar, mogen 

we wel zeggen. Te vaak moesten we openen met een in memoriam. Hoewel we dit nummer niet openen met 

een in memoriam van een clublid, willen we toch niet voorbijgaan aan het overlijden van twee bij de club 

betrokken Almkerkers. 

Op 9 november overleed Otto de Peuter op 62-jarige leeftijd. Otto was geen verenigingslid, maar wel was hij 

al jarenlang lid van de Club van 50. Ook bezocht hij vaak de thuiswedstrijden van het eerste en was hij een 

graag geziene gast in het clubhuis. 

Op 12 november overleed oud-lid Jan Verlee op 70-jarige leeftijd. Jan was vele jaren clublid en was als trotse 

opa nog regelmatig aanwezig bij jeugdwedstrijden.  

Wij wensen beide families veel sterkte bij het verwerken van hun verdriet. 

 

Naast trieste zaken gebeuren er ook hele mooie dingen in onze vereniging. Wij hebben ons best gedaan om 

daarvan een mooie Noar Vurre samen te stellen. Mocht u echter vragen of opmerkingen hebben, dan vernemen 

wij die graag. 

De redactie: Arie, Hendri en Nico 
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Beste Blauw-witten, 

 
Sinterklaas is inmiddels het land uit en de Kerst en daarmee ook de 
winterstop staan voor de deur. De afgelopen maanden is er weer veel 
gebeurd op en rond onze club. Zo zijn we allemaal hard geschrokken van 
de bizarre botsing van Toon van Drunen in de wedstrijd tegen DTS Ede. 
Vele mensen hebben zich rondom dit ongelukkige moment van hun beste 
kant laten zien. Natuurlijk de vrijwilligers die direct paraat stonden om 

eerste hulp te verlenen. Maar ook de spelers en de staf van het 1e die 
Toon, zijn familie en elkaar gesteund hebben. Ook maakten zij een 
prachtig filmpje. Vooral om Toon een hart onder de riem te steken 
natuurlijk. Maar het filmpje laat ook op een fantastische manier zien waar 
V.V. Almkerk voor staat; SAMEN. 

Het is een enorme eer om voorzitter te mogen zijn van onze mooie club waaraan zo veel mensen 

hun steentje bijdragen. Van pupillenleiders en scheidsrechters tot barpersoneel en de terreinploeg. 
Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, jullie maken V.V. Almkerk tot een bijzonder clubske, een 
vereniging om trots op te zijn! 
Samen houden we onze vereniging draaiende en vele handen maken licht werk. Ondanks alle 
vrijwilligers die zich al inzetten is er altijd nog werk te doen. Vandaar ook dat we het 
vrijwilligersbeleid nieuw leven in hebben geblazen. Alle (ouders van) spelende leden hebben 
inmiddels een mail ontvangen met het verzoek om zich via de Voetbal.nl-app aan te melden voor de 

vrijwilligersdiensten. Hiermee willen we onder andere taken op het gebied van onderhoud 
terreinen, bezetting van de bestuurskamer / wedstrijdsecretariaat en kantine, het fluiten van 
(jeugd)wedstrijden en verschillende administratieve taken (beter) gaan invullen. 
 

Iets anders dat zeker het vermelden waard is, is dat 
afgelopen weken ons video-analyse systeem in 
gebruik is genomen. Met behulp van Jan Snijders en 

Rinus van As is alle hardware geïnstalleerd. 

Inmiddels is het systeem met succes getest en kan 
iedereen er gebruik van maken. Rutger Versteeg en 
hoofdtrainer Vincent de Klerk zullen het gebruik van 
het systeem verder uitrollen binnen de club. Behalve 
video-analyses voor de trainers maakt het systeem 
het ook mogelijk om thuiswedstrijden van het 1e en 
van andere elftallen live te streamen op internet. Zo 

kunt u uw clubje ook volgen als u op vakantie bent 
of ziek thuis zit. De sponsorcommissie gaat de 
sponsoring rondom het uitzenden van de 
wedstrijden oppakken.  
Verder heeft een aantal weken geleden de ALV 
plaats gevonden. Met 30 aanwezige leden (buiten de 
bestuursleden) was de opkomst behoorlijk. Toch 

vind ik persoonlijk dat we op een club van zo’n 500 
leden moeten streven naar tenminste 50 
aanwezigen op de ledenvergadering. Echter, het is 
jaren minder geweest dus 30 aanwezigen is een stap 
in de goede richting. 
Erevoorzitter Gerrit van Drunen bracht op de ALV 

naar voren dat het belangrijk is om in gesprek te 
blijven met elkaar. Laat mij benadrukken dat een 
ieder die iets op het hart ligt altijd contact met mij 
of één van de andere bestuursleden kan opnemen 
om dit te delen. Maar om de drempel lager te 
maken, zullen we zogenaamde ‘DNA bijeenkomsten’ 
of inspraakavonden gaan organiseren. De 

voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels gestart. 
 

 Een ander punt dat tijdens de ALV aan de orde is 
gekomen, is dat er zorgen zijn geuit over de 
belasting van een aantal bestuursleden. Een terecht 

punt, er zijn bestuursleden die bergen werk 

verzetten. We moeten als vereniging uitkijken niet 
te afhankelijk te zijn van een of een aantal mensen. 
Juist daarom is er een aantal jaren geleden voor 
gekozen om over te stappen naar een nieuw 
bestuursmodel met een kleiner bestuur dat 
ondersteund wordt door een groot aantal 
commissies. Het idee hierachter is dat het bestuur 

de kaders bewaakt die door en met de leden (tijdens 
de ledenvergadering) zijn afgesproken. Binnen deze 
kaders functioneren de verschillende commissies. 
Hierbij hebben ze een grote zelfstandigheid en eigen 
verantwoordelijkheid. Bij een aantal commissies 
gaat dit erg goed, al is er altijd nog ruimte voor 
verbetering. Bij sommige commissies komt dit 

lastiger van de grond.  
Het feit dat sommige bestuursleden veel taken 
omhanden hebben komt omdat zij vaak naast hun 
bestuursfunctie ook nog allerlei andere 
(commissie)taken uitvoeren. Ons streven is dus om 
de verschillende commissies (nog) beter te bezetten 

en te laten functioneren. Alle hulp is daarbij welkom, 
dus denk er eens over na in welke commissie u wat 
zou kunnen toevoegen. Hiermee helpt u niet alleen 
de vereniging, maar het is ook nog eens enorm leuk! 
Het eerder genoemde vrijwilligersbeleid speelt hierin 
ook een belangrijke rol. Enerzijds om commissies te 
ondersteunen, maar anderzijds ook om de 

betrokkenheid van een grote groep leden die nog 
niet zo actief zijn, te vergroten.  

 

  

Van de voorzitter 
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Dan nog even naar het voetballende gedeelte. Ons 
1e elftal staat inmiddels op een zeer verdienstelijke 
5e plaats na 8 wedstrijden. Als ze het restant van de 
wedstrijd tegen DTS Ede om weten te zetten in een 
overwinning, dan weten ze zelfs aan te haken bij de 
subtop. Natuurlijk hopen we allemaal dat ze deze lijn 

door weten te zetten. Daarbij kunnen ze uw support 
goed gebruiken. 
Ook Vrouwen 1 draait als een tierelier kunnen we 
wel zeggen. Momenteel bezetten zij zelfs de 
gedeelde 1e plaats. Dat onze dames gezelligheid 
brengen, dat wisten we natuurlijk al, maar ze blijken 
ook nog eens lekker te kunnen voetballen. Ook zij 

kunnen uw support gebruiken bij hun titelstrijd. 
Het 2e elftal presteert wisselvallig maar heeft een 
mooie positie in de middenmoot te pakken. Met wat 
meer stabiliteit ligt er misschien wel meer in het 
verschiet. Ook de lagere elftallen gaan voorspoedig 
met een voorlopige 4e plaats voor het derde, de 
koploperspositie voor het vierde en een 2e plaats 

voor het vijfde. Het zesde presteert wekelijks 
ijzersterk in de o zo belangrijke derde helft. Op de 
groene mat gaat het wat stroever. Niet 
verwonderlijk als je ziet dat ze regelmatig op moeten 
draven tegen teams met jongens in dezelfde 
leeftijdscategorie als hun eigen kinderen. De 

gezelligheid heeft er gelukkig niet onder te leiden. 

 

  
 

 
 

Bij onze jeugd spat het talent er in sommige 
categorieën vanaf. Niet verwonderlijk dat er 
regelmatig scouts van profclubs een kop koffie in de 
bestuurskamer komen halen. De jeugdtrainers 
leveren goed werk en we hopen natuurlijk dat we 
veel van onze talenten later in de eredivisie, of 

anders toch in ons eigen 1e elftal terug gaan zien.  
Verder is er nog een team dat nog maar net 
begonnen is en nu al een kampioenschap in de wacht 
heeft weten te slepen: Almkerk 35+ 1. Onder leiding 
van Koos Monster en met bekende gezichten als 
Pieter den Bok, Walter Pellekaan, Machiel Roubos, 
Lars Vorthoren en Bas de Vos hadden we ook niet 

minder verwacht natuurlijk. Deze oudgedienden 
voetballen op vrijdagavond in de 35+ competitie. 
Een mooi initiatief dat meteen is bekroond. Proficiat 
met jullie 1e titel mannen! 
Het is tijd om af te ronden. Ik wens iedereen veel 
leesplezier met deze kersteditie van de Noar Vurre. 
Ook vanaf deze plek iedereen hele fijne feestdagen 

gewenst. Tot slot hoop ik dat we ook in het nieuwe 
jaar weer heel veel voetbalplezier mogen beleven, 
maar bovenal samen en gezond zullen blijven! 
 

Met blauw-witte groet, 
Hans Keller 

 

  

Van de voorzitter 
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Secretariaat 
 

Overleden: 
Otto de Peuter (lid Club van 50), Jan Verlee (oud-
lid) 
 

Nieuwe leden: 
Joffrey van Straten, Wouter Soeterbroek, Wout van 
Burgel, Mark van Noorloos (Andel) 
 
 

 Opzeggingen: 
Mark Broeils, Luuk Broekman, Boas Crielaard, 
Jeffrey Heesters, Martijn de Heus, Lex Horden, Bas 
Kemp, Tom Kemp, Jan Roubos (Anjerlaan), Daphne 

Schaap, Fabienne Schaap, Ruben Schouten, Stan 
Smokers, Youri Theuns, Florinthe Thiele, Sven van 
Vark, Kevin Verhagen, Jarno Veth, Georgie Vink, 
Jack Vink, Sam Vink, Tyrone Vink, Brian van 
Weelden, Cees van der Wel. 
 

Wedstrijdsecretariaat 

 
Voor degenen die deze app nog niet 
hebben is het interessant om deze op je 
mobiel te installeren. Ga hiervoor naar : 

https://www.voetbal.nl/voetbalnl-app 
voor meer info 

 
Als je je gaat registreren dan moet je daarvoor het 

e-mail adres gebruiken wat bij ons (V.V. Almkerk) 
bekend is en in sportlink staat. Gebruik je een ander 
e-mail adres dan gaat de registratie niet lukken. 
Verder vragen ze om een wachtwoord.  
Wat kun je er allemaal op zien. Allereerst ga je naar 
favorieten en daar kun je verenigingen toevoegen. 

In elk geval natuurlijk Almkerk. Maar je kunt er ook 
meerdere verenigingen aan toevoegen. Als je 

bijvoorbeeld ook de verrichtingen van Altena wilt 
volgen kun je die ook toevoegen in je favorieten. Als 
we bij Almkerk blijven wat kunnen we allemaal op 
deze app bekijken ?  
Voetbal.nl is hét platform voor amateurvoetballend 

Nederland. Dus voor spelers, scheidsrechters, 
trainers en coaches, maar natuurlijk ook voor ouders 
en andere supporters van het amateurvoetbal. 
Op een leuke manier je voetbalactiviteiten 
bijhouden:    
• Programma, standen en uitslagen van jouw teams 
• Persoonlijke- en teamstatistieken 

• Volg de teams en clubs van je vrienden en familie 
 

 Agenda V.V. Almkerk 
Naast de gegevens van jouw club en favoriete team 
wat je ook kunt aanvinken, staat er tegenwoordig 
(met dank aan Lex Roubos) ook de activiteiten 
kalender op. Deze staat op datum volgorde in het 
programma van de VV Almkerk. Gewoon dus een 

kwestie van scrollen in het wedstrijd programma. 
Activiteiten zijn daar al ingevuld t/m. 1 juli. De 
agenda wordt ingevuld in sportlink, komt dus 
automatisch in de app zodat je alle geplande 
activiteiten kunt volgen. De agenda komt ook 
automatisch op onze website onder de knop  

“Nieuws”. 

 
Vrijwilligerstaken 
Ook je vrijwilligers taken staan in deze app met de 
beschikbaarheid (zelf aanpassen). 
 
Juiste foto plaatsen 

Als je spelend lid bent kun je tot 31 oktober zelf je 
foto plaatsen (voor dit seizoen te laat dus, nu foto 
opsturen naar de ledenadministratie Piet de Graaf). 
Deze moet recent zijn en je gezicht tonen, Dus geen 
foto waar je geheel op staat of met een groep. Nog 
niet iedereen heeft de juiste foto erin staan, vaak 
een hele oude jeugd foto of zelfs helemaal geen. Dit 

kan problemen opleveren als de scheidsrechter de 
spelers opgaaf van het team controleert. Bij geen 

juiste foto of helemaal geen foto kan hij aangeven 
dat je niet mag meespelen. 
Dus download deze app en ontdek de hoeveelheid 
info die tot je komt ! 

 
Hoe staan we ervoor? 
Onderstaand de huidige stand van de teams tot en 
met zaterdag 3 december. Getoond zijn alleen de 
teams die in Almkerk spelen. Van de jongste pupillen 
zijn geen gegevens. 
De jeugd standen zijn van de 2e fase. Tussentijds is 

de MO17-1 MO20-1 geworden en de MO17-2 is 
MO17-1 geworden.  
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Na de winterstop gaat de ST Altena/Almkerk JO19-1 
in Almkerk trainen en spelen en de ST 
Almkerk/Altena JO17-1 gaat bij Altena trainen en 

spelen. 
 
Zo te zien staan de meeste teams er helemaal niet 
slecht voor. Veel 2e plaatsen. Zaterdag 10 december 

is er nog een vol programma. Het 1e  moet op het 
moment van dit schrijven op 17 december nog het 
restant tegen DTS Ede inhalen dus is in de stand van 

het 1e nog een wedstrijd achter t.o.v. de 
concurentie. Dat staat nu op een verdienstelijke 5e 
plaats. Het 2e staat 8e, zeker niet slecht maar de 
nummers 9, 10 en 11 hebben maar 1 punt minder 
dus het verschil is klein. De lagere elftallen presteren 
ook goed, alleen het 6e blijft wat achter. 

Bij de dames gaat het goed met onze VR1, staan op 
de 2e plaats. De VR2 en MO20 zijn een goede 
middenmotor. De heren jeugdteams staan nu 
allemaal 2e maar zijn net opnieuw begonnen met de 
2e fase. 
 

Proxsys Cup 

In de kerstvakantie wordt in sporthal Oosterbliek in 
Gorinchem weer het traditionele zaalvoetbaltoernooi 
om de Proxsys-cup gehouden. Namens de V.V. 
Almkerk nemen hieraan deel de JO13, JO17, VR1 en 
S1. 
Het eerste team is bij loting ingedeeld in de 
loodzware poule A, met als tegenstanders LRC, 

Woudrichem en titelverdediger SVW. Op dinsdag 27 
december speelt Almkerk om 18.30 uur tegen SVW, 
op donderdag 29 december om 20.20 uur tegen 
Woudrichem en op dinsdag 3 januari om 18.30 uur 
tegen LRC. 
De jeugd speelt de wedstrijden in toernooivorm.  

De JO17 op dinsdag 27 december tussen 13.00 en 

16.00 uur en de JO13 woensdag 28 december tussen 
08.30 en 12.00 uur. Voor nadere info zie de website 
www.proxsys-cup.nl. 

 Oefenwedstrijden en inhalen tijdens de winterstop. 
Geen druk oefenprogramma. Voorlopig zijn de 
volgende oefenwedstrijden gepland: 

 

 
Op 21 januari start de competitie voor het 1e en 2e. 
Beiden spelen thuis tegen Nivo Sparta 1 en 2. 
Almkerk 6, ST Almkerk/Altena VR1 en ST 

Almkerk/Altena VR2 moeten dan nog competitie 
wedstrijden inhalen. 
Meiden MO13 t/m. MO20 starten met fase 3. 
Pupillen JO7 t/m. JO12 starten met fase 3. 
 
Op 28 januari starten de competities van de heren 

en dames senioren. 

 
Op 4 februari is voor iedereen de winterstop voorbij, 
dan beginnen ook de junioren teams.  
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Gebouwen 
Wij hebben afgelopen maand nieuwe ventilatoren op 
de daken geplaatst voor de kantine en de 
kleedkamers. Hierdoor zijn wij weer verzekerd van 
een goede ventilatie.  
Onze thermostaten zijn inmiddels voorzien van een 

systeem waarbij wij op afstand de temperaturen 
kunnen instellen. Het kwam namelijk nogal eens 
voor dat de verwarming, na het verlaten van 
bijvoorbeeld een vergaderruimte, bleef branden. 
Door nu op afstand de thermostaten te kunnen 
monitoren, zullen wij zeker gas kunnen gaan 

besparen.  

Graag wijzen wij erop om de deuren in de winter van 
de gebouwen dicht te laten om zodoende onnodige 
verwarming te voorkomen. Wij vragen een ieder om 
zo kort mogelijk de douche te gebruiken. Het 
verwarmen van de boilers is voor onze vereniging 
een aanzienlijke kostenpost. 

Bart Monster 
 
Materialen 
Willen de jeugdspelers die een tas en presentatiepak 
in bruikleen hebben, deze persoonlijk inleveren bij 
Bert Keller, als ze stoppen? Wie van de elftallen of 
trainers heeft er nog kleine pionnen in bezit? 

Wie van de trainers of spelers weet waar de 
loopladders zijn gebleven?  

Graag deze in de kist in het ballenhok leggen. Willen 
de jeugdscheidsrechters die zijn gestopt en ooit een 
tenue van de vereniging hebben gehad om 
jeugdelftallen te fluiten, dit inleveren bij mij?  

Wil iedereen de netten van de grote doelen met 2 
man laten zakken, dit voorkomt dat de netten kapot 
gaan.  
Willen de lagere elftallen, het 2e en de 
jeugd(trainers) de hesjes op tijd (laten) wassen en 
niet nat in de tas opbergen? Je kunt ze in het 
ballenhok ophangen of bij mij in de materiaalruimte 

in de nieuwbouw. Pak geen hesjes van andere 
elftallen die ophangen om te drogen van de lijn en 
zorg dat je eigen hesjes die je in bruikleen hebt weer 

in je kast komen te liggen.  
Laat geen hoedjes liggen op het veld en zet je eigen 
hoedjes in je ballenkast. Doe de deur van het 
ballenhok dicht als je er in bent of uit gaat.  

Wil iedereen die de kleine pionnen gebruikt ze met 
een dichte bovenkant met 5 op elkaar zetten en die 
open zijn bij elkaar volgens de foto in het ballenhok. 
Ik wens een ieder fijne Kerstdagen en een goed 
uiteinde toe. 

Bert Keller 

 

 Kantine 
Om met name met drukke 
feestavonden een betere 
controle te hebben over het 

schenken van alcohol aan bezoekers onder de 18 
jaar zal er voortaan tijdens feestavonden gewerkt 

gaan worden met polsbandjes. Dit is ook tijdens de 
laatst gehouden ledenvergadering aan de orde 
geweest. Iedereen van 18 jaar en ouder zal bij de 
ingang een polsbandje krijgen zodat er meer zicht is 
op wie nog geen 18 jaar is. Bij twijfelgevallen zal om 
een legitimatiebewijs worden gevraagd. 

Prijsstijgingen 

Niet alleen bij Albert Heijn, aan de benzinepomp en 
bij de energieleveranciers zijn de prijzen sterk 
gestegen, ook Heineken gaat na een prijsstijging 
afgelopen september met 5,8% op 1 januari a.s. de 
prijzen nog eens met 10,5% verhogen. Helaas zullen 
wij daar ook in mee moeten gaan. Of we de volle 

10,5% mee omhoog gaan moet nog besproken 
worden met de kantine commissie en het bestuur. 
Maar hou er rekening mee dat we in elk geval de 
prijzen moeten gaan aanpassen om de vereniging 
draaiende te houden. Gelukkig hoeven we op het 
moment de contributie nog niet te verhogen wat al 
wel veel verenigingen gedaan hebben, ten koste van 

leden. We kunnen ook nog douchen wat bij andere 
verenigingen al niet meer toegestaan is. Wel niet 

langer dan nodig en vooral de buitendeuren dicht 
houden, daar gaat anders veel warmte verloren. 
 
Hieronder een stukje van de website van V.V. 

Spijkenisse, niet echt een klein clubje : 

 

  

Bestuur en commissies 
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Mind your minute 
In de vorige uitgave werd al melding gemaakt van 
de succesvolle actie van de supportersvereniging 
waarbij kon worden voorspeld in welke minuut het 
1e elftal haar eerste goal zou scoren in de 
thuiswedstrijden. De scheidsrechter geeft in dat 

geval de minuut aan. Tegen Oranje Wit werd er 
gescoord in de 16e minuut en werd Leonie van 
Suijlekom de winnaar. In de volgende thuiswedstrijd 
– tegen SVW - zat de bal er al in de 7e minuut in, 
met Adriaan Hakkers als winnaar.  
 

 Tegen Bennekom viel de eerste goal in de 34e 
minuut, waarmee Lisa Verwoerdt in de prijzen viel. 
De gestaakte wedstrijd tegen DTS Ede wordt op 17 
december uitgespeeld, pal na uitkomen van dit blad. 
De winnaar (een vrouw) is al bekend, maar wordt 
die dag bekendgemaakt. De wedstrijd van 10 

december konden wij ook niet meer meenemen in 
deze editie. 
Henk Romijn van de supportersvereniging laat nog 
weten dat op 29 april 2023 het gebruikelijke 
supportersmatinee zal worden gehouden. 
 

 

 

 
 
 
Donderdag 1 december kwam Sinterklaas langs bij VV Almkerk voor de JO7, JO8, JO9 en de JO10 1&2. Nadat 
er wat gedanst was en de polonaise was gelopen, bleken er ineens vier Pieten aan het voetballen te zijn in de 
voetbalkooi en Sinterklaas was supporter. Sinterklaas had voor iedereen een mooi woordje klaar en liet de 
kinderen dansen en met vliegtuigjes gooien. Uiteindelijk kregen alle kinderen twee cadeaus en gingen 
Sinterklaas en zijn Pieten weer andere kinderen blij maken. 

 
HET IS HEEL MOOI DAT VV ALMKERK EN DE SUPPORTERSVERENIGING DIT MOGELIJK HEBBEN GEMAAKT 

VOOR ONZE JONGSTE LEDEN. BEDANKT NAMENS ALLE KINDEREN. 

 
 

  

Supportersvereniging 

Sinterklaas bezocht de kleintjes 

in de kantine 
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Bestuur en kantinecommissie organiseerden op vrijdag 28 oktober de jaarlijkse 
medewerkersavond met de bedoeling om de vele vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. Gezegd 

moet worden dat zij hierin prima zijn geslaagd. De opkomst was behoorlijk, de catering was goed 
verzorgd, de barbezetting was verfrissend met een aantal jonge mannen uit met name het 4e 
elftal. Ook het muzikale optreden van het trio Gert Broekhuizen, Willem van Straten en zangeres 
Wilma van Wijk viel bij de aanwezigen zeer in de smaak. 
 

Voorzitter Hans Keller opende de avond met uiteraard een welkom en het bedanken van de vele vrijwilligers. 
Daarna zette hij een compleet elftal jubilarissen in het zonnetje.  
 
Floris Sprangers en Hans Bouwman 

waren als eersten aan de beurt vanwege 
hun 25-jarig lidmaatschap.  

 
Daarna kwamen degenen met 40 jaren 
achter hun naam: Corné van Drunen, 
Charles Geerts, Henri Schaap en Marco 

Nouwens. Vijftig jaar lid waren Peter 
Groenenberg en Kees van der Plas.  
 
Rinus van As en Wout Pellekaan 
ontvingen de waarderingen voor hun 
60-jarig lidmaatschap, waarna Hans 
Kant nog aan de beurt kwam voor liefst 

65 jaren lidmaatschap.  
 
Met een bedankje aan Gerard Roubos, die is gestopt als beheerder van de website, kwam een einde aan het 
officiële gedeelte. Het podium was daarna voor Wilma en de twee gitaristen. 

 
 
 

 
 

 
Het kostte bij het begin van het seizoen veel moeite om trainers te vinden voor de JO15-2. Namens 
de jeugdcommissie stak René van Haaften hier veel energie in. Uiteindelijk kwam hij terecht bij 
Shane Vink en die wist wel raad. Binnen een mum van tijd regelde hij 5 trainers en een leidster 
voor het team. 
 

Inmiddels staat er een enthousiast 

team met een dito staf. De 

resultaten worden ook al zichtbaar. 
Er wordt binnen de vereniging wel 
eens met argusogen naar het wat 
bijzondere 5e gekeken, maar met 
deze actie tonen zij hun ware 
(vrienden)gezicht. Wekelijks zijn ze 

in touw om de jeugd van Almkerk 
te trainen en te begeleiden.   
Een dik compliment voor: Shane 
Vink, Stan van Loon, Johnny van 
Anrooij, Tim van Dalen, Daan 
Koekkoek en Tess Eckhardt. 

 
Overigens presteert het 5e zelf ook 
sterk in de competitie. Momenteel 

wordt de tweede plaats bezet, met 
zicht op meer. Jarno van der Pijl gaat er al voorzichtig vanuit dat er aan het einde van het seizoen –samen 
met koploper het 4e elftal– een mooi feestje kan worden gevierd. 
 

  

Zeer geslaagde medewerkersavond 

JO15-2 geadopteerd door het 5e elftal 
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Deze keer in deze rubriek aandacht voor Milou Verschoor, op 2 december 9 jaar geworden en 
speelster van Almkerk JO9-1. Ze woont met haar ouders en zusje Lara in het voorhuis van de Oude 
School. 
 

Wat mogen we weten van Milou? 
 “Ik zit in groep 6 van d’Uylenborch en ik heb een 

meester die heet Niels, er zitten 20 kinderen in mijn 
klas waaronder de jongens van de JO10-1. 
Voetballen doe ik graag en in de JO9-1 zitten 
kinderen die op dezelfde school zitten als ik: Luuk, 
Boas, Daley, Boet en Gijs. Alleen Nouri en Thamar 
zitten op een andere school dan ik. Ook heb ik 
drumles van Ruben. Ik heb thuis een elektrisch 

drumstel. Vissen doe ik ook weleens met mijn vader 
Mike. We hebben zelf ook twee hengels en we vissen 
meestal bij de Alm.” 
 
En wat kun je nog meer vertellen over het 
voetballen? “ 
Ik speel al 4 jaar bij VV Almkerk en toen ik begon 

was ik 4 jaar oud. Toen waren Menno, Rob en Erwin 
mijn trainer. Na een half jaar kwam er een nieuw 
team waarmee we ook wedstrijden gingen spelen en 
toen was mijn trainer Dennis Verhoeven. Het jaar 
erna ook Mike Verschoor dat vond ik echt leuk 
nieuws om te horen. Ik speel nu dus in de JO9-1 en 

ik ben blij dat ik in dat team ben neergezet. Ik vind 

het leuk dat er nog een meisje in het team is 
gekomen en we zijn samen een super goed team en 
heel sterk. Ik heb het idee dat het de jongens niet 
zoveel scheelt, maar ze vinden dat we het goed 
doen, we staan super sterk achterin de verdediging. 
Ik vind (en mijn vader trouwens ook) dat ik heel 

goed  ben in verdedigen en op de bal afga. Vooral 
dat ik niet bang ben voor de bal en de tegenstander 
en dat ik persé de bal wil afpakken. Ik wil graag nog 
beter leren verdedigen ook al kan ik het al heel goed. 
Ik vind het al heel lang leuk met mijn vader als 
trainer, want hij verzint altijd hele leuke oefeningen 
met mijn andere trainer Peter. En op maandag krijg 

ik ook nog training van Sven, met hem doen we ook 
altijd leuke trainingen, waarvan we met zijn allen 

veel leren. 
Het gaat dit seizoen echt hartstikke goed, de eerste 
competitie zijn we tweede geworden. De competitie 
van nu hebben we de eerste 3 wedstrijden 

gewonnen. We gaan deze keer proberen kampioen 
te worden!” 
 

 

 
 
Wat is verder nog leuk om te vertellen? 

 “Ik heb voor de rest eigenlijk niks anders gedaan 
dan voetbal en drummen omdat ik al heel lang 
voetbal en drummen doe ik nu anderhalf jaar. Ik wil 
graag scheidsrechter worden want dat lijkt me 
gewoon geinig en misschien ook nog wel 
motorcrosser. Ik vind het niet leuk als ik later 
paardenmeisje word, maar met paarden spelen vind 

ik toch best wel leuk.” 
 
Nou Milou, eerst nog maar een tijdje naar school. 
Bedankt voor het interview. En als je scheidsrechter 
wil worden, dan bel je me over een paar jaartjes 

maar……. 
Hendri 

 

   
 

  

Jeugdspeler in beeld 
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Gerrit van Drunen had z’n naam al een paar keer laten vallen als we het hadden over “oude 

knarren” om te interviewen. Dus hij stond al op ons lijstje toen hij in september vanuit het 
Noord-Hollandse afreisde naar Almkerk voor de ingebruikname van de stamtafel. De contacten 
werden gelegd en voor dit nummer deed Dirk zijn verhaal over z’n band met (V.v.) Almkerk. 
 

De aftrap: Kun je eens vertellen wie Dirk 
Nederveen is? 

Dirk Nederveen , geboren 
13 mei 1945 in Almkerk 
nabij ’t Hulpgat, 

geëvacueerd vanuit Dussen 
i.v.m. oorlogsactiviteiten. 
Ik ben opgegroeid in een 

gezin met acht kinderen, 
zes jongens en twee 
meisjes, waarvan ik de 

vierde ben en Gerard, ook 
VVA, de jongste. 
In september 1970 ben ik 

getrouwd met Corrie Colijn en we hebben twee 
zonen en een dochter gekregen met daarbij zes 
kleinkinderen. Woonplaats Bennebroek (NH). 
 

Wat deed je voor werk? 
Ik ben begonnen op de scheepswerf van Verolme 
in Heusden. Na mijn militaire dienst ben ik per 
januari 1967 in Bloemendaal op een 
ingenieursbureau voor het ontwerpen van 

schepen gaan werken. Ik heb meegewerkt aan 
vele ontwerpen, werkschepen Oosterschelde, 

baggermaterieel, veerboten, etc.  
Sinds mei 2010 ben ik met pensioen.  
Wanneer speelde je bij Almkerk en met wie 
speelde je? 
Wanneer ik ben begonnen met voetballen, weet 
ik niet precies, ik twijfel tussen 1958 en 1959.  

Ik speelde bij diverse jeugdelftallen als 
rechtsbuiten en bij de senioren in het tweede en 
het eerste als voorstopper. In 1970 ben ik gestopt 
bij v.v. Almkerk. 
Heel veel namen ben ik vergeten, maar niet 
allemaal. Ik speelde o.a. met Jan van Helden, Jo 
Kant, Lens van Wijk, neef Hans Kant, Frans van 

Strien, Sjors Hoevenaren, Hans van Helden, 
Gerrit Romijn, Rinus van As, Klaas Broeils, Jo van 
Gils, Erik Landman, Gerrit Romijn, Wim 
Groeneveld, Hans Snijders en Wim Treffers.   
Welke dingen zijn je bijgebleven uit je 
Almkerktijd? 
Een eerste herinnering: Als klein manneke 

logeren bij ome Wim en tante Geertrui aan de 
Uppelsehoek. Tante Geertrui is een zus van mijn 
moeder, met de eigen naam Vink.  
Hans Kant, mijn neef, nam me mee naar VVA. We 
speelde toen in Uppel bij de watertoren, achter Ot 
Timmer, de smit. De eerste die ik daar zag scoren 

was Jan van Helden, met zijn linkerbeen. 

Ook herinner ik me een kampioenschap bij de 
jeugd en daarna, als beloning, met het team voor 
het eerst van mijn leven naar de kuip. Prachtig!! 
Wat een ervaring voor ons in die tijd. 1962 was 
het, denk ik.  

 Een reis met z’n allen in de bus voor een uitje en 
voetballen in Zuid-Limburg was ook erg gezellig. 
Het kampioenschap met het eerste aan de Voorstraat 
in het seizoen 1969/70 was eveneens een prachtig 
hoogtepunt. 

Na VVA heb ik nog heel lang gespeeld bij VEW in 
Heemstede, waar ik nog altijd vrijwilligerswerk doe. 

 
Volg je de verrichtingen van Almkerk nog? 
Ik volg regelmatig de verrichtingen van VVA want het 
mooie Blauw en Wit vergeet je natuurlijk niet. 
 

Heb je nog opvallende anekdotes? 
Wat me wel is bijgebleven, is dat ik na mijn verhuizing 
in 1967 ieder weekend met de brommer naar Almkerk 
reed om te voetballen (Red.: een kleine 100 km enkele 
reis). Door de week trainde ik bij v.v. Bloemendaal om 
op niveau te blijven. 
Geheel toevallig kwam ik eens tijdens mijn werk voor 

van Oord in Cardiff, Piet Vink tegen aan boord van het 
werkschip De Manta. Helaas is hij inmiddels overleden. 
 
Heb je nog hobby’s? 
Mijn hobby’s zijn: kijken van voetbal bij de 
kleinkinderen, volkstuin, creatief schilderen,  
vrijwilligerswerk in de kerk en bij VEW . 

 
Dirk, hartelijk dank voor dit interview. We hopen dat 
we je zo nu en dan nog ‘ns zien bij Almkerk langs de 
lijn. Als laatste: dit interview wordt gepubliceerd in de 
kersteditie. Heb je misschien nog een kerstboodschap 
voor onze lezers? 

Mijn kerstboodschap is: veel voetbalplezier, maar 
vooral gezondheid en liefdevolle aandacht voor elkaar! 

 

Interview met Dirk Nederveen 
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Op zaterdag 15 oktober werd v.v. Almkerk opgeschrikt door een ernstig ongeluk op het hoofdveld. 
Tijdens de wedstrijd Almkerk 1-DTS’35 1 kwam Toon van Drunen in een duel ongelukkig in botsing 
met een tegenstander. Toon raakte bij het duel onmiddellijk buiten bewustzijn. 
Verzorger Arno Vos en aanwezige EHBO-ers ontfermden zich over Toon. Direct was duidelijk dat het 
om ernstig letsel kon gaan. Toon werd door de hulpdiensten naar het ziekenhuis vervoerd. Het lange 
wachten begon….. Uit de eerste berichten bleek dat de situatie zeer ernstig was. In de periode 

daarna wisselden berichten over ernstige consequenties en kleine lichtpuntjes zich af. Er was 
hersenbeschadiging, maar hoe ernstig, wat waren de gevolgen? Een moeilijke tijd voor Toon en zijn 
familie en vrienden volgde. 

Kerstverhaal? Is er iets verkeerd gegaan met de titel, soms? Nee hoor, lees maar door. 
Als dit blad uitkomt zijn we precies 2 maanden verder, slechts 2 maanden. En de situatie heeft een 
verrassende, prachtige wending genomen. Toon loopt weer rond op de vereniging, hij maakt lol, we 
zien h’m zelfs een balletje hoog houden. 
Al met al meer dan voldoende voor de redactie om eens bij Toon te peilen of hij er wat over wil 
vertellen voor in het clubblad. Eerst maar een appie: “Hoi Toon, jouw “escapades” hebben nogal wat 
losgemaakt binnen de vereniging, daarom zouden wij het fijn vinden om een interview met jou in 
Noar Vurre te plaatsen. Hoe sta jij daar in? Wil je daar aan meewerken?” Vervolgens afwachten, je 

weet tenslotte niet of hij daar aan toe is, of dat hij het überhaupt wil. Dan hadden we daar natuurlijk 
ook wel begrip voor gehad. Maar de andere ochtend was het antwoord er al: “Ik wil er graag aan 
meewerken!”. We spraken af op donderdagavond in de bestuurskamer. 
 

Toon, we beginnen, zoals we altijd doen, met wat 
algemene vragen. Wie is Toon van Drunen en wat 
doet/deed hij zoal? 

Ik ben Toon van Drunen, 21 
jaar. Ik woon nog bij mijn 
ouders aan de Midgraaf. Wij 
zijn thuis met 5 broers en 2 
zussen. Mijn oudste zus is 
het huis uit, de rest woont 
nog thuis. Mijn tweelingbroer 
en ik zijn de 3e en 4e “in de 

rij”. 
Ik werk als gymdocent in het 
basisonderwijs, één dag per 
week ga ik nog naar school 
in Zwolle. Naast voetbal ga ik 

naar de sportschool en heb ik aan kickboksen 
gedaan. Verder vind ik het leuk om andere, nieuwe 
sporten uit te proberen. Ook houd ik van uitgaan met 
m’n vrienden. 
 
Tja, dan de vraag die je de laatste tijd wel vaker 

gehoord hebt: Hoe gaat het nu met je en hoe heb jij 
de afgelopen 2 maanden beleefd? 
Het gaat naar omstandigheden goed met me.  
Om bij het begin te beginnen: Ik viel neer op het veld 
en herinner me niets van die eerste week. Het laatste 
wat ik weet is de goal van Steven, dat was een mooi 
doelpunt. Daarna weet ik niks meer.  
In het ziekenhuis is een MRI-scan gemaakt en daar 
werd een D3 hersenbeschadiging vastgesteld. Er zijn 
3 gradaties D1, D2 en D3. D3 is de zwaarste graad, 
80% daarvan belandt in een rolstoel en 20% houdt 
er hoogstwaarschijnlijk een beperking aan over.  

Het is bizar hoe snel het bij mij allemaal is gegaan. 
Na 3 weken ziekenhuis, waarvan 2 weken 
revalidatie, kwam ik er al uit. Het is nu kijken waar 
ik nog “tegenaan loop”.  
Op 15 januari moet ik weer naar het ziekenhuis, 
daarna mag ik weer alles doen, ook weer trainen. Ik 
ben wel afgevallen, heb veel spiermassa verloren, 
maar dat ben ik weer aan het optrainen. Verder is 
het afwachten waar ik allemaal tegenaan loop. Het is 
wel bijzonder, dit maken ze in het ziekenhuis ook 
zelden mee. 

 Na de MRI-scan hoorden mijn ouders dat ze niet 
wisten of ik het ging halen en dat ik anders 
waarschijnlijk in een rolstoel terecht kwam. Maar ze 
zeggen ook dat ze maar 10% van de hersenen 
begrijpen, ze weten er eigenlijk maar weinig van.  
Al die emoties heb ik niet meegemaakt. Ik was na 
een dag wel aanspreekbaar en kon ook terug 
communiceren, maar van de eerste week weet ik 
niks meer. Daarna ben ik weer “ingestapt”, dat was 
toen ik naar het revalidatiecentrum ging. 
Mijn situatie wijkt wel sterk af van wat ze normaal 

meemaken bij een D3 diagnose. 
Pijn heb ik niet gehad, ook niet van die gebroken 
kaak, zelfs geen hoofdpijn. De eerste week in het 
revalidatiecentrum, vergat ik veel en vroeg vaak het 
zelfde. Dat ging de tweede week al beter, ik weet 
bijvoorbeeld nog iedereen die toen op bezoek is 
geweest. 
In het revalidatiecentrum ga je jezelf vergelijken met 
de anderen, die kleine stappen maken, maar niet 
zonder rolstoel kunnen. Amy Pieters 
(profwielrenster) revalideert ook daar, zij is nog 

bezig met leren 
lopen en kan nog 
nauwelijks praten. 
Dan realiseer je je 
hoe goed wij het 
normaal hebben, 
dat je gewoon naar 
je werk of school 
kunt, daar sta je 
normaal niet bij 
stil.  
Toen ik in het 

revalidatiecentrum 
kwam zei ik direct 
al tegen m’n vader 
dat ik daar maar 2 
weken bleef. Ook 
tegen de trainer, 
die 2 keer op 
bezoek is geweest, 
heb ik dat gezegd. Dat is ook uitgekomen. Ik mocht 
het eerste weekend al naar huis, dat maken ze daar 
nooit mee.  

 

  

Kerstverhaal 
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Hoe staat het er nu voor, Toon. Wat is het 

perspectief? Volledig herstel? 
Ja, het is nu nog kijken waar ik tegenaan loop bij het 
optrainen en, na 15 januari, als ik alles weer mag. Ik 
ben ook alweer begonnen met werken. Nu nog op 
therapeutische basis, samen met Twan van der Stelt, 
die bij dezelfde scholengemeenschap werkt. Ik denk 
dat ik het nu eigenlijk al weer aan kan, maar voor de 
zekerheid doen we het nog even zo.  
Wat wel lastig is, is dat ik nog niet mag auto rijden 
omdat ik een hersenbeschadiging heb, dat maakt je 
wel wat afhankelijk van anderen. Als ik een 

gezondheidsverklaring heb, dan kan ik dat gaan 
regelen met het CBR. 
 
Mogen we voorzichtig zeggen dat het er op lijkt dat 
je er zonder beperkingen vanaf komt? 
Dat mag ik nog niet zeggen, maar het gaat wel goed. 
Ik heb verschrikkelijk veel pech gehad, want een 
ongeluk met deze hersenbeschadiging gebeurt 
eigenlijk nooit op een voetbalveld, maar daarna heb 
ik heel veel geluk gehad met het herstel. Je realiseert 
je ineens dat dingen niet zo vanzelfsprekend zijn. 
Het is ook een mooie levensles. 

Ik realiseer me ook hoeveel impact het heeft gehad 
op m’n familie, vrienden en collega’s. 
 
Zijn er, terugkijkend, dingen waarvan je zegt, dat 
heeft me erdoor geholpen? 
M’n familie en vrienden heb ik al genoemd. Ook alle 
kaarten hebben me supergoed gedaan. Dan was er 
nog het shirt met mijn naam en rugnummer er op, 
dat ik van het team heb gekregen, dat was ook 
schitterend. Verder heeft m’n moeder veel video’s 
gemaakt van de tijd dat ik “weg” was. Ik ben ook blij 

dat er videobeelden zijn van de botsing. Veel mensen 
kunnen daar niet naar kijken, maar ik vond het wel 
goed om terug te zien. 
Veel emoties zijn echter langs mij heen gegaan, die 
hebben veel meer impact gehad op de mensen om 
mij heen. Daarom is het goed dat ik dat op die 
video’s van m’n moeder terug kon zien. 
 
 

 

 
Heb je wel ‘ns getwijfeld aan een goede afloop? 
Nee, eigenlijk niet. Ik zei ook tegen de mensen om 
me heen: Let maar op, het komt wel goed met mij. 
Ik heb wel veel geluk gehad, want als zelfs de 
neuropsychologen het niet snappen als ze je de scan 
uitleggen, dan realiseer je je hoeveel geluk je hebt. 

Als je ziet hoe snel je progressie maakt t.o.v. de 
anderen in het revalidatiecentrum, dan realiseer je 
je dat des te meer. Ik heb echt geluk gehad. 
 
Kunnen we hier praten over een medisch wonder, 
Toon? 
Mijn moeder noemt het wel een wonder, maar zelf 
neem ik dat woord niet in de mond. Ik zeg gewoon 
dat ik veel geluk heb gehad. 
Ze weten nog maar zo weinig van de hersenen. Ze 
hebben een bepaald beeld en verwachtingspatroon, 
daar pas ik niet in. Dat is mijn geluk. 

 
Ben ik nog wat vergeten, of wil je nog wat 
toevoegen? 
Nou, ik wil iedereen bedanken die belangstelling 
heeft getoond. Het is niet normaal hoeveel kaarten 
en brieven ik heb gekregen, mensen die naar me 
vroegen. Ook mensen die ik niet of nauwelijks ken. 
Het heeft me allemaal heel goed gedaan. Bedankt! 
 
Toon, hartelijk dank voor dit openhartige interview. 
We hopen dat je snel verder herstelt en dat je weer 
gauw de dingen kunt doen waar je naar uit kijkt! 

 
Naschrift: 
Ik lees het interview nog een keer door voor ik het ter controle naar Toon stuur. 
Het verhaal raakt me weer. Ik herinner me dat we 15 oktober in de rust in de kleedkamer bij Arkel 
zaten en dat de eerste, onheilspellende berichten binnenkwamen. We kregen het er koud van. We 
vonden dat we dit jaar al genoeg hadden meegemaakt bij onze vereniging. 
Bij aankomst in Almkerk hoorden we eigenlijk niks geruststellends. Je probeert je voor te stellen 
dat het jouw kind, broer of vriend is…..weer die koude rilling. 
Het is het gesprek van de dag, thuis, op de voetbal, zelfs op het werk wordt er naar gevraagd. 
Ik bid niet vaak, niet écht tenminste. Maar in die weken heb ik het er wel een paar keer met Hem 
over gehad en ik ben vast niet de enige geweest…… 

Na een week komt er voor het eerst enig hoopgevend nieuws: Toon is bij…..hij herkent mensen….hij 
is zelfs uit bed geweest….hij loopt zelf….’t zal toch niet? 
 

Toon, ik denk dat je moeder gelijk heeft: Het is een wonder! 
 
Ik was al een tijdje aan het schrijven aan een stukje voor in het kerstnummer, een kerstverhaal of 
iets dergelijks. Maar het vorderde niet zo, ik had weinig inspiratie. 
Zojuist heb ik m’n krabbels in de versnipperraar geduwd. Wat zit ik toch te tobben? We hebben ons 
eigen kerstverhaal! 

Nico 

  

Kerstverhaal 
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Het eerste elftal door André Hoogink 

André is 45 jaar, heeft een vrouw (Mirjam) en samen hebben ze drie dochters: 
Luna (14), Faya (13) en  Yara (8). Hij is als sportmanager werkzaam bij het 
Sportbedrijf Rotterdam. Als voetballer diende hij ASWH, Rijsoord en Groote 
Lindt. Als trainer heeft hij diverse jeugdteams getraind bij ASWH (circa 10 jaar). 
Later was hij als assistent-trainer actief bij de eerste elftallen van Papendrecht 
en Dubbeldam, bij beide verenigingen werkte hij samen met Vincent de Klerk. 
De bijnaam van André is Ruud vanwege zijn vroegere gelijkenissen met de 

huidige trainer van PSV Ruud van Nistelrooij.  
André heeft het naar zijn zin bij Almkerk. Specifiek benoemt hij hierbij de 
samenwerking met de andere trainers en het werken met jonge getalenteerde 
voetballers (“mooie groep bij Almkerk”). De samenwerking met de hoofdtrainer 

(Vincent de Klerk) en zijn collega assistent-trainer (Remy Roodenburg) noemt 
hij “open en direct”. De drie trainers “sparren” over allerlei aspecten van het 
trainersvak en over de spelersgroep. Ieder doet zijn zegje en uiteindelijk is 

Vincent eindverantwoordelijk. Behalve voor het assistent-trainerschap heeft 
André zich ook laten “strikken” om van iedere competitiewedstrijd van het eerste elftal een kort verslagje te 
schrijven. Het wedstrijdverslag kan meestal op zondag al worden nagelezen via www.vvalmkerk.nl. 
 
André vertelt verder over het 1e elftal 
“In de zomervakantie startte het seizoen voor onze eerste selectie. Begin augustus werden de eerste 

trainingen afgewerkt. In de voorbereiding is het altijd spannend hoe de nieuwe spelers worden opgenomen 
in de bestaande spelersgroep. Daarnaast is het natuurlijk afwachten wat het effect gaat zijn van de 
trainerswisseling. Een ervaren hoofdtrainer is vertrokken en nu staan er drie jonge(re) trainers voor de 
selectie. Hoe zal het allemaal gaan? Inmiddels zijn we een klein half jaar verder en via dit artikel geven we 
graag een terugblik op de eerste maanden van dit seizoen 2022-2023. 
 

Exotische competitie-indeling van hoog niveau 

Na het bekend worden van de tegenstanders van het 1e elftal was al snel duidelijk dat het dit seizoen 
“anders dan anders” zou gaan worden. We treffen relatief onbekende tegenstanders uit plaatsen als 
Doetinchem, Doorwerth, Bennekom, Scherpenzeel en Groesbeek. Ook zijn er (gelukkig) ook wedstrijden 
met een regionaal karakter met tegenstanders als SVW, Oranje Wit en Sliedrecht. In totaal zijn er 13 
ploegen begonnen in deze competitie. Het is goed te weten dat 7 van deze ploegen vorig jaar (of het jaar 
daarvoor) nog actief waren in de hoofdklasse (inmiddels 4e divisie geheten). Veel competitie-tegenstanders 
hebben middelen om spelers aan te trekken. Onze spelers spelen dan ook regelmatig tegen tegenstanders 

met een verleden in het betaalde voetbal en/of spelers met een verleden in 2e e/of 3e divisie. Almkerk kan 
(en wil) niet met dergelijke spelersbegrotingen werken. Er wacht dus een erg pittige sportieve opdracht 
voor Almkerk. 
 
Onze mannen (ons 1e) 
In onze eigen selectie hebben enkele wijzigingen plaatsgevonden ten opzichte van vorig seizoen. Er zijn 

spelers vertrokken en er zijn enkele nieuwe spelers voor in de plaats gekomen. De selectie bestaat uit een 

gezonde mix van jonge jongens en enkele wat meer ervaren spelers. Kenmerkend aan de huidige groep is 
de betrokkenheid en de eenheid. Alle spelers komen “uit de buurt” en de jongens gaan ook buiten het veld 
met elkaar om. Er vormt zich dan ook een hecht team met een onverzettelijk karakter. Een half jaar later 
kunnen we stellen dat de nieuwe jongens één-voor-één voltreffers zijn geweest. Niels Nieuwesteeg, terug 
op het oude nest na enkele jaren elders, is op dit moment de topscorer van de selectie. Keeper Dennis van 
Duin pakte al een penalty en hield in drie wedstrijden zijn doel schoon. Corné van Rosmalen en Falk van 

Sluisveld zijn wekelijks basisspelers. Dominique Mahu, afkomstig van derdeklasser Dubbeldam, laat zien 
goed met het niveau mee te kunnen. Hij scoorde als invaller recent de winnende treffer uit bij Sliedrecht. 
De trainersstaf is nieuw. Hoofdtrainer is Vincent de Klerk. Hij wordt bijgestaan door zijn vertrouwde 
assistent André Hoogink. Ook Remy Roodenburg (voormalig speler) fungeert dit seizoen als assistent-
trainer. De overige stafleden zijn onveranderd gebleven: Arno Vos (verzorger), Dave van Westen 
(teammanager), Kees van der Plas (materiaalman) en John Kant (assistent-scheidsrechter). De onderlinge 
samenwerking binnen de staf loopt gesmeerd. 

 
Doelstelling & Resultaten  

Vorig jaar werd  pas op de laatste speeldag het eersteklasserschap veiliggesteld. Dit seizoen geldt een 
verstevigde degradatieregeling. Gezien het (sterker ingeschatte) niveau van de tegenstanders en de 
strengere degradatieregeling zou handhaving een goed resultaat zijn. Kijkend naar de sportieve prestaties 
ligt het 1e elftal op schema. Op het moment van schrijven (zondag 4 december) staat het team in de 

middenmoot. Er zijn 4 overwinningen behaald, er werd 1x gelijkgespeeld en er werden 3 partijen verloren. 
De cijfers zijn kortom: 8 gespeeld, 13 punten. Almkerk doet (op dit moment) ook nog mee in de beker.  

Impressies van een goede 

seizoenstart 

http://www.vvalmkerk.nl/
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Het 1e elftal werd poulewinnaar in een poule met drie tegenstanders. In oktober werd in de volgende ronde 
gewonnen uit bij Roda Boys. Inmiddels is half december de volgende ronde alweer gespeeld (uit bij Achilles 
Veen). Het resultaat van deze wedstrijd was op het moment van schrijven nog niet bekend. Wie 

voorafgaand aan dit seizoen zou zeggen “in de winterstop is Almkerk middenmoter in de competitie” zou 
worden uitgemaakt voor ras-optimist. Toch is het de (mooie) waarheid en zit Almkerk ook nog in de beker. 
 
Feitjes en leuke wetenwaardigheden, “wist je dat…” 
o Het trainingskamp naar Keulen gaat (13-16 januari); 

o Er iedere zondag een wedstrijdverslag te vinden is op de website;  

o Alle nieuwe spelers en nieuwe stafleden een karaoke-optreden achter de rug hebben; 

o Mooiste doelpunt van het seizoen tot nu toe: Steven Molenschot (1-1, thuis tegen DTS’35); 

o Almkerk de enige vereniging is waar een assistent-trainer af en toe meespeelt;  

o Materiaalman Kees tot nu toe 173 (overgeschoten) ballen heeft teruggevonden op de Sportlaan; 

o Er een filmcamera is geplaatst op het hoofveld om beelden te analyseren; 

o Pieter van der Horst de koning-toto van de selectie is;  

o Er een uitstekende klik is tussen spelers en hun trainers; 

o Areano beschikt over uitstekende zaag-dans-moves; 

o Dagelijks spelers (op eigen initiatief) op bezoek gingen bij  hun geblesseerde medespeler Toon van 

Drunen. Dat dit tekenend is voor de saamhorigheid binnen de eerste selectie. 

Tenslotte 
Als de eenheid en teamspirit ook in de tweede seizoenshelft aanwezig zijn, dan moet het lukken om het doel 

(rechtstreekse handhaving) te halen. Het team kan hierbij alle support goed gebruiken. Alle toeschouwers 
zijn van harte welkom. Moedig het team gerust aan in de Almkerkse taal ‘Noar Vurre’!” 
P.S.: Donderdag 8 december is bekendgemaakt dat Vincent en André hun contracten met een jaar hebben 
verlengd. 
 
Voortvarende start van Vrouwen 1 
De redactie vroeg trainer Peter van Dalen een impressie te geven van de eerste maanden van het seizoen. 

Hij vertelt hierover graag: “ Nadat we begin augustus met een ruime groep beschikbare speelsters de 
training zijn gestart,  hebben we na een paar weken hard werken de meiden verdeeld in 2 teams van circa 
16 speelsters waarmee we na de groepsfase van de beker de competitie mee zijn ingegaan. Voor het deels 
nieuwe team met voor het eerst in de Almkerk/Altena geschiedenis een samenwerkingsteam in 
seniorenverband was het in het begin op het veld een beetje wennen, maar omdat de meeste meiden elkaar 
al wel redelijk goed kenden, ging het snel beter. Omdat GJS zijn Vr2 team terug trok was de eerste 
pouleronde een gemakkelijke prooi voor ons door een overwinning met dubbele cijfers tegen de dames van 

Kozakken Boys. Inmiddels zijn de tweede en derde ronde van de beker ook al achter de rug en dit leverde 
tot twee keer toe een 7-1 overwinning op tegen respectievelijk VVAC Vr2 in een thuiswedstrijd en een 
uitwedstrijd tegen De Zwerver Vr1, voor ronde 4 staat er wederom een uitwedstrijd op het programma 
tegen de Vr1 van Sliedrecht en die zal gespeeld gaan worden zoals het er nu naar uitziet op zaterdag 17 
december….. 
Ook in de competitie zijn we voortvarend van start gegaan door in de eerste 7 wedstrijden er maar liefst al 

zes in een overwinning om te zetten en eenmaal werd er met 2-2 gelijk gespeeld in de uitwedstrijd  bij 

Everstein Vr1. Samen met DESK Vr1 zijn we het team met de minste verliespunten tot nog toe en wat mij 
betreft was de wedstrijd uit tegen onze andere concurrent Noad’32 het hoogtepunt van de eerste 
seizoenshelft, uit werd met maar liefst 0-4 gewonnen. 
Met de begeleiding van de vrouwenteams kunnen we best spreken van een ongekende luxe, samen met 
Hans Kant, Martijn Visser, Dick van Daal en de assistent-scheidsrechters Jack en Arie van der Stelt 
bespreken we alles wat nodig is om de 2 teams op zaterdag met voldoende speelsters op pad te sturen, 

maar ondanks dat de lijst met speelsters groot is moet er soms best gepuzzeld worden, gelukkig gaat dit 
best goed en daarbij verdienen de speelsters die andere teams helpen absoluut een compliment. 
Wat verder opvalt in het vrouwenvoetbal in het algemeen is het grote aantal wedstrijden dat word afgezegd 
en daardoor moet worden verplaatst, of teams die zich plotseling terugtrekken uit de reguliere of 
bekercompetities. Hieruit blijkt wat mij betreft dat andere verenigingen met dezelfde problemen te kampen 
hebben als wij zelf, maar goed, vooralsnog lijkt het er op dat we het bij Almkerk/Altena redelijk voor elkaar 
hebben al kan het natuurlijk altijd beter en daarbij is alle hulp natuurlijk gewenst. 

Verder wil ik iedereen fijne feestdagen en een gelukkig sportief en gezond nieuw jaar toewensen en tot 
ziens in 2023.” 
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Het tweede elftal speelt wisselvallig 

Onder de bezielende leiding van trainer Antoine Hoevenaren wisselt het 2e elftal sterke overwinningen af met 
forse nederlagen. Daarmee bezet het overwegend jonge team ten tijde van Sinterklaas wel een goede positie 
(8e) in de middenmoot. Met vier vanuit de jeugd overgekomen spelers, die zich zachtjesaan al goed thuis 

beginnen te voelen, is de wisselvalligheid wel te verklaren. De twee nieuwe jongens van Altena brengen 
daarentegen een stuk routine in en zijn inmiddels belangrijke schakels geworden. Ook Pieter van der Horst, 
die bij het 1e nog niet echt een plaats heeft kunnen verwerven, is verdedigend een stabiele factor. Op de 
ranglijst worden tweede elftallen van gerenommeerde clubs achtergelaten: Achilles Veen, Sliedrecht, 
Hardinxveld, Papendrecht, Terneuzense Boys en Arnemuiden. Opvallend is de koppositie van het via de 
nacompetitie (zonder te spelen overigens) gepromoveerde LRC 2 met liefst 30 punten uit de eerste 10 duels. 
In de beker plaatste de ploeg zich netjes voor de volgende ronde. Op 17 december komt Pelikaan 3 hiervoor 

op bezoek. 
 
Altena/Almkerk JO19 maakt progressie 
De JO19 speelde en trainde uitsluitend in Nieuwendijk en bleef daardoor in Almkerk voor een groot deel buiten 

beeld. Wij vroegen daarom trainer Wim Vos naar zijn ervaringen. “Kom je als trainer bij een andere vereniging 
is het altijd aftasten. Wat is het niveau, wat zijn de sterke punten van het team, de minder sterke punten, de 
ambitie van de vereniging en natuurlijk het groeien naar elkaar als begeleiding en spelersgroep. Daar 

gebruiken we de trainingen voor en de vriendschappelijke en bekerwedstrijden. Wat mij op viel was het gif 
dat in het team zit, maar voetballend kon het allemaal nog veel beter.” 
Wim vervolgt: “De bekerwedstrijden kenden wisselende resultaten. We wonnen bij Haaften, maar verloren 
van Oranje Wit, Peursum en GJS. De laatste wedstrijd wonnen we van ASWH. 
Dan begint de competitie. Een prachtige competitie met Achilles Veen, NOAD´32, Stedoco, Wilhelmina´26, 
Woudrichem, Vuren en Noordeloos. We begonnen uit tegen Vuren en verloren met 6-1. Kansloos zou je 

zeggen, maar wij hadden de meeste en beste kansen. Helaas kregen we de bal niet tegen het netje. De 2e 
wedstrijd wonnen we met 5-0 van Wilhelmina´26 met prima voetbal. Dan gaan we naar Stedoco. Weer een 
wedstrijd waar wij de beste kansen kregen en veel beter waren, maar we speelden ternauwernood met 2-2 
gelijk. De week erna speelden we weer uit, deze keer was het Woudrichem. Vanuit een 2-0 achterstand wisten 
we toch met 2-3 te winnen. We staan momenteel op de 2e plaats. Met nog 3 wedstrijden te gaan, 2 thuis en 
1 uit, gok ik op de 1e plaats!!!! Als ik zie hoe wij voetballend gegroeid zijn en progressie maken moet dat 

kunnen. Niet dat het een must is, want het opleiden en de ontwikkeling van de spelers en het team zijn het 

belangrijkste. Langs deze weg wil ik iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig/sportief nieuwjaar 
toewensen.” 
 
Oudjes kunnen het nog: wintertitel in 35+ competitie! 

Afgelopen zomer zijn wij op initiatief van Koos Monster gestart 
met een Almkerk 35+ team. Dit betreft een laagdrempelige 
maar wel officiële competitievorm, 7 tegen 7 (half veld), op 

vrijdagavond. De eerste seizoenshelft bestond uit vijf avonden 
waarbij telkens een andere vereniging, uit een poule van vijf, 
als gastheer fungeerde. Elke avond speelden we vier 
wedstrijden van 15 minuten per wedstrijd. De derde helft 
duurde meestal wat langer dan een kwartier. Tegenstanders 
waren: SSC’55, RKDVC, Dussense Boys en SC Elshout. Tijdens 

de wedstrijden gaat het er fanatiek aan toe, maar slidings zijn 

verboden.  
We zijn begonnen met een kern van spelers bestaande uit: 
Jacco Pellekaan (keeper), Walter Pellekaan, Koos Monster zelf, 
Lars Vorthoren, Bas de Vos, Pieter den Bok en ondergetekende. 
Inmiddels zijn er al heel wat iconen uit de Almkerk-historie 

aangesloten en eenmaal of vaker ten tonele verschenen, zoals: Roy Rozen, Jelle Strijtveen, Remy 

Roodenburg, Bas den Dekker, Michel Kooijman, Rik Donkers, Machiel Roubos en Erik van Wijk.  
 
Na een wekenlange wervingscampagne door Koos stond er op een regenachtige 
vrijdagavond in september voor de eerste keer een Almkerk 35+ team op het veld. 
Plaats van handelen: Elshout. Na een wervelend begin met twee overwinningen 
leerden we die avond ook een paar harde lessen. Tot twee keer toe hadden we 
ongeveer 90% balbezit maar kregen we in de counter een goal tegen en verloren 

zo 2x met 1-0. Conditioneel was er ook nog wel één en ander te winnen. De tweede 
avond was op ons eigen sportcomplex. Onder de bezielende leiding van 

scheidsrechters Rutger Versteeg en Wout Pellekaan, speelden we vooral tactisch al 
wat slimmer. Zuinig aan de bal zijn, en bij een voorsprong vooral niet met teveel 
mensen voor de bal gaan lopen, dat is het devies. Uiteindelijk konden we na 
speelavonden in Dussen, Drunen en Sprang-Capelle de eerste plaats in de poule 

veiligstellen! Een prestatie die zeker bij  hoofdtrainer Vincent de Klerk niet 
ongemerkt voorbij zal zijn gegaan.  
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Nu breekt de winterstop aan. In het voorjaar gaan we weer van start in een voorjaarsreeks van vijf avonden. 

Dan zal er ook weer een avond zijn in Almkerk waarbij we jullie natuurlijk van harte uitnodigen om te komen 
kijken. Mocht de businessclub nog een bus in willen zetten voor de uitwedstrijden dan zal dit later ook wel 
ergens gecommuniceerd worden vermoeden wij. Voor nu dank voor de aandacht en wij wensen jullie allemaal 

fijne feestdagen toe en alvast een gezond en voorspoedig 2023. 
Namens het Almkerk 35+ team, 
Mark van Noorloos 
 
Het succesvolle vriendenteam JO10-1 
Erwin Wannet vertelt: “Met 
de start van het seizoen 

2022-2023 zijn we 
begonnen aan een nieuwe 
uitdaging in de 
Hoofdklasse. Een redelijk 

unicum voor onze 
vereniging, want het komt 
niet vaak voor dat een 

pupillenteam van de VV 
Almkerk uitkomt op dit 
niveau.   
Het begon voor de meeste 
teamleden in het seizoen 
2017-2018 al op vierjarige 

leeftijd. Waar de meesten 
nog alleen trainden, 
begonnen Senna Broekhuijsen en Milan Wannet met wedstrijdjes voetballen onder de bezielende leiding van 
Corné van Drunen en Charles Geerts. Uiteindelijk ontstond het huidige team in het seizoen van 2018-2019 
als JO7-1. De eerste gezamenlijke trainingen en wedstrijdjes waren, zoals bij alle kaboutertjes, met zijn allen 
op de bal af rennen en dan maar zien wat er van komt. De eerste wedstrijden werden dik verloren, waarna 

stiekem toch wat progressie werd geboekt en stapje voor stapje begonnen ze hun eerste wedstrijdjes te 

winnen. Sterker nog aan het eind van het seizoen konden ze hun eerste kampioenschap vieren. Niet lang 
daarna werd ook nog de Altena Cup door de mannen veroverd.  
Met heel veel plezier hebben de mannen zich steeds beter ontwikkeld op diverse vlakken, zoals  techniek, 
balbehandeling en het geven van passes. Uiteindelijk werd de basis van het huidige  seizoen in de Hoofdklasse 
vorig jaar gelegd. Toen nog in de JO9-1 en het seizoen startend in de 2e klasse. In het eerste kwartaal werd 
gelijk het kampioenschap behaald en promotie naar de 1e klasse afgedwongen. Het was even aanpoten voor 
de mannen, want dit niveau lag toch echt een stukje hoger. De eerste wedstrijden werden dan ook verloren, 

daar moesten ze wel weer even aan wennen. Langzamerhand haakten ze aan op het niveau, met als gevolg 
een 2e kampioenschap in het 4e kwartaal en de door de mannen zo fel begeerde promotie. Inmiddels was 
Mels van Breugel overgekomen van de JO9-2 en hij bleek een welkome aanvulling. Het was best wel even 
aanpoten voor hem, maar hij haakte al snel aan.  
En dit seizoen in de hoofdklasse begon hetzelfde als vorig jaar in de 1e klasse, maar langzaam aan gaat het 
ook nu weer stukje bij beetje steeds beter. Het niveau in de Hoofdklasse ligt ook nu weer aanzienlijk hoger 

dan dat van vorig jaar. Maar inmiddels hebben ze de eerste gelijke spelen en overwinningen te pakken. Ze 

raken ook aardig gewend aan het niveau en er wordt al aardig weerstand gegeven tegen clubs die aanzienlijk 
groter zijn dan onze mooie vereniging. Er wordt tenslotte niet meer tegen regionale verenigingen gespeeld, 
maar tegen clubs als ASWH, Oranje Wit, VVGZ, Oosterhout, enzovoorts. Allemaal grote verenigingen met een 
jeugdopleiding, waar wij ondanks de samenwerking met Altena, toch echt niet aan kunnen tippen. Het mooie 
aan dit team is dat ze allemaal vrienden en klasgenoten van elkaar zijn en een heel hecht team vormen. Ze 
gaan voor elkaar door het vuur en gunnen elkaar het succes. Samen hebben ze heel veel plezier in het 

spelletje, want dat staat dat voorop en dat zal altijd zo blijven. Ieder heeft zijn eigen kwaliteiten, bijvoorbeeld 
de demarrage en het harde schot van Milan, het afjagen van de bal door Luuk, de techniek van Mels en Senna, 
een haast waterdichte verdediging door Jurre en Twan met in het midden de absolute controleur Sebastiaan 
en als het echt nodig is hebben we nog een slot op de deur met Xavi als keeper.  
 
Als trainers/leiders van dit team zijn we dan ook echt heel trots op onze mannen. Het is een genot om week 
in week uit met ze te trainen. Er moet tenslotte wel een hele bijzondere reden zijn als er iemand niet komt 

trainen, want weer of geen weer, ze zijn er altijd. Sterker nog we krijgen teleurgestelde tot boze reacties als 
wij besluiten een training, door bijv. weersomstandigheden, af te gelasten. Ga vooral zo door mannen, wees 

een voorbeeld voor alle kaboutervoetballertjes van Almkerk!!!”          
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Sinds enkele jaren krijgt u als lid van onze vereniging de Noar Vurre keurig thuisbezorgd (zo niet: neem dan 

s.v.p. even contact op met de redactie). Hiervoor is een flink aantal bezorgers in Almkerk en omstreken actief. 
Diverse spelers en staf van met name het 1e elftal krijgen de bladen meestal persoonlijk uitgereikt. Anderen 
verzenden wij per post. Onze vaste bezorgers krijgen de op naam gestelde clubbladen in een doosje 
thuisbezorgd en verspreiden ze in hun omgeving. Hieronder kunt u lezen wie er in uw wijk bezorgt. Tevens 
maken wij graag van de gelegenheid gebruik om de bezorgers te bedanken voor hun inzet voor de vereniging. 
Veelal helpen ook gezinsleden van de genoemden bij de bezorging. Allen daarvoor hartelijk dank. 
 

Van der Westen (alles tussen voetbal en 
Hollywoud) 

Van Haaften (deel Sportlaan, Draf en deel 
Prov.weg Noord) 

Hoeke (Middenveld, Korf, Vlinderslag, Hoefslag) 
Den Dekker (Melkweg en De Ster) 
Zegwaard (Voorstraat, De Quayplein, Van 
Hornestraat, Antonialaan e.o.) 

Geerts, Adriënne (Woudrichemseweg, De 
Ridderstraat, Borchgravestraat, Werf e.o.) 
Keller (Anjer-, Rozen-, Meidoorn-, Fresialaan en 
De Sering) 
’t Lam (Burg.Blokstraat, Prunuslaan, Zandwijk) 
Van Wijk (Kerkstraat, Molenstraat, Brugstraat, 
Kruisstraat, Binnenhof, Galerij) 

 

 Verwoerdt, Arjan (Brugdam, Hoekje e.o.) 
Verwoerdt, Kees (Van Hogendorpstraat, 

Kerklaantje e.o.) 
Verwoerdt, Arie (Prov. Weg Zuid, 

Emmikhovenseweg, Midgraaf + verzending) 
Van Vark (Sjersestraat, Altena’s Laantje e.o.) 
Van der Stelt, Jack (Veldweg, Bloemweg, 
Uppelsehoek e.o.) 

Van den Heuvel, Huib (Dussen en Korn) 
Versteeg, Teus (Werkendam) 
Van den Boom, Robin (Nieuwendijk) 
Van Drunen, Gerrit (Gantelweg, deel Uppel - soms 
hulp van Broekhuijsen en Van der Vliet) 
Pruijsen, Bas (Sleeuwijk) 
Hofstede (Waardhuizen, Uitwijk) 

 
Vacatures zijn er momenteel voor Giessen/Rijswijk, Hank en Woudrichem (wie zou dat willen doen? Slechts 
4x per jaar. Belangstellenden graag contact opnemen met de redactie). 
 

 

 

Bedankje aan onze wijkbezorgers 
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De op 18 november gehouden algemene ledenvergadering werd door meer leden bijgewoond 

dan voorgaande jaren. Samen met het bestuur was er een redelijk aantal van 35 aanwezigen. 
Mogelijk was dit aantal wat hoger omdat er in de aanloop naar de vergadering hier en daar 
wat kritische geluiden te horen waren geweest en er mogelijk vuurwerk werd verwacht. 
 
Behalve een drietal spelers van het 6e was er van 
de andere elftallen niet één die de moeite had 

genomen om de vergadering bij te wonen. In die 
zin gaven onze rustende leden weer goed acte de 
présence. Hoewel, misschien moeten we rustend 
en actief (lees betrokken) maar eens omdraaien, 
behalve natuurlijk waar het over de contributie 
gaat. Zijn het alleen de veelal oudere leden die 
zich nog bekommeren om het reilen en zeilen van 

de vereniging en vindt de rest het allemaal wel 
best en verlenen zij daarmee het bestuur min of 
meer carte blanche? 
 
Voorzitter Hans Keller blikte om te beginnen terug 
op de afgelopen periode, waarbij hij aandacht gaf 
aan de overledenen binnen de club, het ongeval 

van Toon van Drunen, de sportieve prestaties van 
het 1e en 2e met hun knappe handhavingen en de 
geslaagde toernooien (Arie Verwoerdt-
mixtoernooi en Altenacup). 
 
Hannie Vink had zich als verhinderd afgemeld, 

maar had wel een brief aan de vergadering 

gestuurd met nadere uitleg aan de leden over 
haar motieven om haar bestuursfunctie neer te 
leggen. Vanwege gebrek aan vrijwilligers wordt 
volgens haar een aantal essentiële zaken niet 
meer geregeld. Waar voorts ‘het water bij een 
aantal bestuursleden over de schoenen loopt’, 

constateert zij tot haar verbazing dat aangemelde 
kandidaten niet gewenst waren. Voor met name 
de in deze kwestie gevolgde procedures en 
communicatie wil zij geen verantwoordelijkheid 
dragen. Er volgt een uitgebreide discussie, 
overigens zonder concreet eindschot. 
 

Het bestuur geeft toe dat het vrijwilligerswerk de 
laatste tijd inderdaad wat in het slop is geraakt, 

maar het gaat wel weer worden opgepakt. 
Hierbij gaat gebruik worden gemaakt van een 
app in sportlink, welke door de betreffende leden 
kan worden ingevuld. Niet iedereen is overtuigd 

van dit communicatiemiddel.  

 Zowel in dit als in de vorige alinea genoemde 
geval geeft erevoorzitter Gerrit van Drunen als 

advies aan het bestuur: “praten, praten, praten”.  
 
De terreinploeg kan nog wel mensen gebruiken, 
merken Rino Geerts en Jan Snijders op.  
Dick van Daal wil graag vermeld zien dat een flink 
aantal vrouwen zich inzet voor allerlei activiteiten. 
De vergadering is niet te spreken over het 

genomen besluit om de thuiswedstrijden van het 
1e en 2e dit seizoen weer aan elkaar te koppelen. 
Ooit onder John Vink wel eens eerder gedaan, 
aldus Marti Kant en toen besproken dat niet meer 
te herhalen. De supporters missen nu hun 
wekelijkse wedstrijd om 14.30 uur van één van de 
selectieteams. Namens de kantinecommissie 

spreekt Jaap Manschot ook zijn ongenoegen uit 
over deze beslissing. Namens het bestuur geeft 
Arjan Kant aan dat het voorstel van het 2e 
afkomstig was, om zo nog gebruik te kunnen 
maken van versterkingen uit de 1e selectie. Wat 
hier ook van zij, het wordt door een brede groep 

slecht gewaardeerd en wijziging is dit seizoen niet 

meer mogelijk. 
 
Financieel heeft de vereniging een goed en 
positief seizoen achter de rug, mede door 
ontvangen subsidies en tegemoetkomingen. Nico 
Kostense lichtte de op het scherm geprojecteerde 

cijfers toe (dat moet volgend jaar echt beter 
kunnen hoor). Erno Kwetters gaf namens de 
kascontrolecommissie nog aanvullende 
toelichting. Mark Stolk treedt in de plaats van 
Cees Ambachtsheer als nieuw lid in de commissie. 
 
Alles bij elkaar werd het een lange vergadering, 

de meeste aanwezigen konden voor middernacht 
niet thuis zijn. Hopelijk komen bestuur en leden 

in samenspraak met elkaar tot enige 
constructieve verbeteringen. 
 

 

Ledenvergadering redelijk bezocht 
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Ook deze speciale kersteditie weer een woordzoeker en een Sudoku. Onder degenen die de goede 
oplossingen van de woordzoeker én de Sudoku inzenden wordt een prijs van 10 
consumptiebonnen verloot. De uitslag volgt in de volgende editie.  
 

Oplossingen van de vorige editie: 
- Woordzoeker: “Sinterklaas komt ook bij de 

voetbal” 
- SUDOKU: 

 

 
 
 

 
Deze maal maar liefst 13 goede inzendingen dus we 
hebben weer moeten loten.  
De juiste oplossingen zijn ingestuurd door: 
- Esther & Kyra Verhoeven 
- Teunis Noorloos            

- Esther van Dalen 
- Arie van Haaften 

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

- Lisa Verwoerdt  
- Floris Sprangers 
- Lia Versteeg 
- Hans Bouwman 
De prijs van 10 consumptiebonnen is gewonnen door 
Floris Sprangers. Van harte gefeliciteerd!  

De prijs wordt uitgereikt bij kantinebezoek en is te 
besteden in onze kantine (m.u.v. speciaal bieren). 
De animo voor het maken van puzzels is wederom 
toegenomen. We hopen dat die stijgende lijn van 

inzenders doorzet, dan kun je in de voorjaarseditie 
weer een Sudoku en een woordzoeker verwachten. 
Het wordt in ieder geval lekker weer om binnen 

onder de kerstboom de puzzels op te lossen. Veel 
puzzelplezier !  

 

SUDOKU: 
Bij het oplossen van de Sudoku moeten in alle 
blokken, op de horizontale en de verticale rijen de 
cijfers van 1 t/m 9 worden ingevuld. 
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Woordzoeker Thema : Oud en nieuw  
 
Alle woorden hebben met oud en nieuw te maken. Streep de gevraagde woorden door waarbij de letters 
meerdere keren gebruikt kunnen worden. Woorden staan horizontaal, verticaal en diagonaal van links naar 
rechts, van rechts naar links, van boven naar onder en van onder naar boven. De letters die overblijven zet je 
in de hokjes onder de puzzel, die vormen dan een zin met betrekking tot de feestdagen. 

 
 

Stuur de oplossing of een foto van je oplossing van de woordzoeker en de Sudoku voor eind januari 2023 
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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Deze keer stellen wij onze adverteerder Bureau Vink uit Almkerk nader aan u voor. Het bureau 

dateert uit 2009 en heeft als eigenaresse Hannie Vink, al jarenlang een vaste adverteerder. Het 
betreft weliswaar een kleine onderneming, maar Hannie heeft wel een grote staat van dienst 
binnen de VV Almkerk. Hierover later meer. 
                
Hoe is het bureau ontstaan, Hannie?  
“Als onderdeel van mijn functie bij de gemeente 

Woudrichem notuleerde ik jarenlang de 
vergaderingen van de gemeenteraad. Toen er daar 
op dat gebied een gewijzigde situatie ontstond, heb 
ik op verzoek van de gemeenteraad als zelfstandige 
in een behoefte voorzien. Door mij is toen 
‘Notuleerbureau Vink’ opgericht. Kort bestond er 
een overlap, maar in 2011 ben ik bij de gemeente 

uit loondienst getreden. Notuleren doe ik nog 
steeds, niet alleen voor gemeenten, maar ook voor 
andere overheden, bedrijven en instellingen.” 
 
Je onderneming is ondertussen verder gegroeid?  
“Zeker, naast notuleren verleen ik ook andere 
administratieve diensten, zoals bij Verschee 

Compressoren, Fysiofit Altena en De Veense 
Put/Broeksewaard BV. Al met al best druk, maar ik 
vind het nog altijd veel te leuk om te stoppen. 
Vanwege de diversiteit in de werkzaamheden heb ik 
onlangs overigens de naam gewijzigd in ‘Bureau 
Vink’.” 

 

Nog even terug naar je eerdere werk bij de 
gemeente Woudrichem. Een leuke periode? 
 “Dat was het absoluut. Nadat ik 10 jaar bij de 
gemeente Werkendam had gewerkt, was ik 28 jaar 
secretaresse van de burgemeester en de 
wethouders van Woudrichem. Een heerlijke 

afwisselende baan. Ik bewaar hier vele mooie 
herinneringen aan, met name aan het mede 
organiseren van de landelijke intocht van 
Sinterklaas, en natuurlijk de viering van 
Koninginnedag in Woudrichem. Ook een gesprekje 
en een wijntje achteraf met Koningin Beatrix en 
andere leden van het Koninklijk huis op het 

provinciehuis zijn onvergetelijk.” 
 

 

 
 
De voetbalsport heeft ook een groot deel van je  
leven bepaald?  
“Dat mag je gerust zeggen. In totaal heb ik 24 jaar 

actief gevoetbald, 21 jaar bij Brakel en 3 jaar bij 
Woudrichem.  
Naast voetballen heb ik ook altijd vrijwilligerswerk 
gedaan. Bij Brakel zat ik al in het bestuur 

(secretaris) en stond ik lange tijd achter de bar. Na 
mijn verhuizing naar Almkerk ben ik na een aantal 
jaren tot het bestuur toegetreden. Vele jaren heb 

ik de post ‘PR en communicatie’ bekleed en de 
laatste jaren (tot enkele maanden geleden) 
‘Vrouwenzaken’. Voorts was ik tot voor kort actief 
als speaker bij thuiswedstrijden van het 1e en 
verzorgde ik het programmaboekje. Momenteel 
maak ik nog deel uit van de sponsorcommissie en 

de redactiecommissie van de jaarlijkse 
presentatiegids.” 
 
Tot slot nog even over dat vrijwilligerswerk. Je bent 
niet tevreden over hoe dat het laatste (half)jaar 

wordt vormgegeven binnen de club?  
“Je drukt je voorzichtig uit. Op de recent gehouden 

ledenvergadering heb ik uitleg gegeven over mijn 
beweegredenen om uit het bestuur te stappen. Op 
deze plaats wil ik daarover even niet te veel 
zeggen, alleen dat de verschillende bestuurstaken 
en werkzaamheden m.i. beter kunnen en moeten 
worden verdeeld. De huidige situatie gaat me aan 
het hart, want Almkerk is en blijft toch gewoon mijn 

cluppie.” 
 

Hendri 
 

 

 

  

Aandacht voor onze adverteerders 
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