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VAN DE REDACTIE 

Beste lezers, 

Hierbij de derde editie van Noar Vurre van dit jaar. Helaas moeten we openen met een In Memoriam 

n.a.v. het verdrietige overlijden van Dennis. Daarnaast vindt u informatieve artikelen over personen en 

gebeurtenissen binnen de vereniging. 

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

De redactie: Arie, Hendri en Nico 
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IN MEMORIAM DENNIS VAN DER PIJL 
 

Op onze website publiceerden we een door Gerrit van der Pijl geschreven artikel, ”Aan mijn 

voetbalvrienden” , over het voetballeven van Dennis.  

Het ontroerde ons allen. Hoe zouden we ons medeleven beter weer kunnen geven dan door 

het stuk “Aan mijn voetbalvrienden” ook in de clubkrant als in memoriam weer te geven. 

 

Beste Gerrit, Sjane en Jarno. Wat hebben jullie veel meegemaakt de afgelopen maanden. Eerst 

het afscheid van Rien, jullie vader, schoonvader en opa. En nu het verlies van jullie zoon en 

broer. Zo veel verdriet. Zo veel vragen. 

 

Als vereniging leven we met jullie mee. Als bestuur, als leden, maar in het bijzonder als 

elftallen van Dennis en Jarno. De jongens stonden en staan om jullie heen. Wat was het intens. 

De rouwbeleving en condoleance in het clubhuis. De ontmoeting met de jongens van het elftal, 

op het kerkhof, op de zaterdagmorgen voor de wedstrijd. De herdenkingswedstrijd waarbij 

iedereen was gebleven. Het klaterende applaus na de wedstrijd. De spontane erehaag van de 

spelers van het eerste elftal. 

Moge het voor jullie voelen als troostende armen om jullie heen, bij de verwerking van dit 

immense verdriet. 

Namens bestuur en leden van de v.v Almkerk, 

Gerrit van Drunen. 

 

Vanuit zijn vaderrol heeft Gerrit van der Pijl 

getracht zich in te leven in de voetballeefwereld 

van Dennis… 

Een indrukwekkend stukje. 

 

Aan mijn voetbalvrienden, 

Graag wil ik nog ff wat van me laten horen. 

Natuurlijk raast het leven en ook onze voetbalclub 

zonder mij verder, maar ik wil toch nog graag een 

keer laten weten wat VV Almkerk voor mij 

betekende. 

Op jonge leeftijd moest ik van mijn moeder m’n 

zwemdiploma halen. Toen dat eenmaal gelukt 

was, wilde ma mij naar ACKC sturen. Een geluk 

dat m’n vader daarin dan eens een keer wel het 

beslissende woord had, anders had ik op de 

korfbal gezeten. 

Hand in hand met m’n vader ging ik de 

voetbalvelden verkennen, ik was toen net 6 jaar. 

M’n eerste team was met Huib Colijn en Joost 

Kant als trainers. Ongelofelijk dat Koos, Arjen, 

Bjorn, Tomas en Reen er toen al bij waren en me 

kort geleden in zo’n houten kist hebben gedragen 

naar de begraafplaats. 

Voetbal is zo veel meer dan alleen een sport!! In 

m’n jongste jaren sinterklaas vieren in de kantine 

en het pupillenkamp, geweldig gewoon! Later was 

ik trouwens zelf ook altijd gedreven om het 

pupillenkamp mede tot een succes te 

maken. Leiding voor de kleinsten, presenteren 

van de playbackshow; het kon niet gek genoeg. 

Als voetballer was gedrevenheid m’n grootste 

speerpunt. Altijd zat ik bij Bert Keller in de top 3 

van trainingsopkomst over het hele seizoen. 

 

  

 

 
 

M’n talent bleek eens te meer toen ik bij het 

maken van een omhaal mijn arm op 2 plekken 

brak en ik bij Arnik Plomp in de auto met mijn 

vader erbij naar het ziekenhuis toe speerde. 

Met Jan de Haas, Bert Keller en later Rik van 

Straten als trainer kon ik prima door de bocht. 

Vooral de 2 seizoenen met Rik en Piet de Graaf en 

die ouwe gek van mij als verzorger waren 

prachtig. We speelden in de eerste klasse maar 

gezelligheid was erg belangrijk. 

Altijd nog één (of twee) kannen bier in onze 

kantine na de wedstrijd… Onvergetelijk tof!! 
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Daarna kwam de onder 19 met Gert Hofstede en 

Hans Kant. Hoewel goed bedoeld door Gert en 

Hans kon ik moeilijker presteren in hun strakke 

regime. Uiteindelijk kreeg ik daar dan ook schoon 

genoeg van. 

Ik weet het nog goed. Het was tegen Unitas, met 

Jantje Peters (de ex-prof) als trainer. 

Een belangrijke wedstrijd en vooraf werden 6 

spelers, waaronder ik, aangewezen om er alleen 

maar in te komen als de wedstrijd heel ongunstig 

zou lopen. 

En dat gebeurde ook… 

Ik was zeer teleurgesteld en toen Hans riep om 

warm te gaan lopen, ben ik me demonstratief 

gaan omkleden. 

Er volgde een jaartje Dussense Boys, 

schommelend tussen het eerste en tweede elftal 

miste ik VV Almkerk ontzettend. Gezellig was het 

wel in Dussen. Maar wat was die ouwe van me blij 

dat ik terug naar Almkerk ging. Nog steeds had ik 

de drang om zo hoog mogelijk te spelen. Maar de 

reserve hoofdklasse van het 2e was moeilijk voor 

me. 

Johan van Os vertelde het m’n vader zo mooi. 

“Ondanks dat hij het soms wel begreep was het 

een teleurstelling dat hij wat tussen wal en schip 

viel. Meestal sprak ik dan op donderdagavond 

met hem. Ik zei dat we hem centraal achterin 

nodig hadden en dat ik blij was dat hij met ons 

meedeed. Het 2e wist niet wat ze misten! Dat 

deed hem goed. We namen er samen een flesje 

bier op en op zaterdag had ik een ontzettend 

gemotiveerde Dennis erbij”, aldus Oenk. 

 

Ook met Martijn van der Pluijm, de latere leider 

van het derde, kon ik ontzettend goed overweg. 

Wat hebben we gelachen hè, Martijn! Prachtige 

jaren bij 3 en 4, waar ik wisselend bij beide 

elftallen mocht komen opdraven.  

Vergeet ik bijna nog te zeggen dat Hendri ’t Lam 

een scheidsrechterscarrière voor me in het 

verschiet zag. Ik heb best nog heel veel 

wedstrijden gefloten bij Almkerk. Vaak coachte 

Hendri me of kwam hij gewoon kijken. Eerlijk 

gezegd, soms sliep ik liever uit, maar voor Hendri 

doe je dat gewoon hé! Marina Nieuwenhuizen en 

later Arie Verwoerdt deelden me vaak in. Ook al 

2 mensen waar ik geen nee tegen kon zeggen. 

 

 Dat ik niet altijd de gemakkelijkste was, tsja dat 

weet ik maar al te goed van mezelf. De 

scheidsrechters die me floten, diverse 

bestuursleden die me probeerden te temperen als 

ik uitbundig was in de kleedkamer. Er is genoeg 

voorgevallen. 

Mensen, sorry daarvoor. M’n karakter en ADHD 

brachten dit helaas ook met zich mee. 

Maar feesten en lol maken deed ik het liefste en 

daar hebben jullie toch ook van mee kunnen 

genieten? 

De laatste jaren zat ik mentaal soms (heel) diep. 

Ik denk dat veel van jullie dit niet wisten, maar 

velen ook weer wel. De kantine was bijvoorbeeld 

hetzelfde niet meer voor mij nadat mijn opa (Rien 

Geerts / d’n Bukkum) was overleden en hij niet 

meer op z’n stoel bij het raam zat. 

Het overlijden van Stefan Wildhagen greep me 

ook zo verschrikkelijk aan. En dan te bedenken 

dat ik precies dezelfde wegafslag zou gaan 

nemen, waar toch een duidelijk rood kruis boven 

brandde. 

Bij VV Almkerk heb ik zoveel meegemaakt. 

Sporten, feesten, ruzie, liefde, grote 

vriendschappen etc…. 

Uit de grond van m’n hart hartstikke bedankt voor 

het grootse afscheid op maandagavond 15 

augustus in de voetbalkantine. Ik was erbij; weet 

dat het m’n ouders en Jarno heel veel goed heeft 

gedaan zoveel belangstelling er was! 

Arie, Jaap, Rianne, Tess, Ans en ik zal wel weer 

iemand vergeten. Het was geweldig, ik heb er 

gewoon de juiste woorden niet voor. 

Vriendengroep; ik hou ontzettend van jullie en 

laat daar nooit iets of iemand aan twijfelen. 

Lieve groet, 

Dennis. 

Namens Dennis, 

Gerrit van der Pijl 
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VAN DE VOORZITTER 

 

Beste voetbalvrienden, 

Na het trieste overlijden van Dennis afgelopen zomer (zie ook het I.M in dit blad) zijn we 

inmiddels begonnen aan een nieuw voetbalseizoen. Ons 1e elftal is met 4 punten uit 2 

wedstrijden uit de startblokken geschoten. Het zou mooi zijn als ze deze lijn door kunnen 

trekken. Het 2e elftal wist na een verliespartij in de eerste wedstrijd, in de tweede wedstrijd 

de 3 punten op onze eigen Sportlaan te houden.  

 

 Met de start van een 

nieuw seizoen staan er 

ook weer de nodige 

uitdagingen voor de deur. 

De energiecrisis heeft ook 

voor onze vereniging de 

nodige gevolgen. Door de 

zonnepanelen die we in 

2019 hebben aangeschaft, 

hebben we geen last van 

de hoge 

elektriciteitsprijzen. Maar de sterk gestegen 

gasprijzen leiden ook voor onze club tot extra 

kosten. Even nadenken voordat je de verwarming 

in de kleedkamer vol open draait of nog 5 minuten 

langer onder de douche staat, wordt dan ook zeer 

gewaardeerd. Ook kijken we op dit moment naar 

mogelijkheden om energiebesparing meer 

centraal te regelen. Bijvoorbeeld door de 

temperatuur in verschillende ruimtes automatisch 

aan te sturen of efficiënter te verwarmen. 

Iedereen die hier verstand van heeft en een 

steentje bij wil dragen nodigen we van harte uit 

om contact op te nemen met één van de 

bestuursleden.  

Er zullen investeringen nodig zijn om de 

energiekosten terug te dringen. Daarom staat de 

grote clubactie dit jaar ook in het teken van 

energiebesparende maatregelen. We hopen dat u 

ons steunt en u niet alleen zelf een paar loten 

koopt, maar u ook uw familie en collega’s vraagt 

om bij te dragen. 

 

Als vereniging hebben we te dealen met de 

gestegen energieprijzen. Maar dat heeft u thuis 

natuurlijk ook. Mocht de situatie dusdanig zijn dat 

het voor u moeilijk wordt om de contributie voor 

uzelf of uw kinderen te betalen, zeg dan niet 

zomaar uw lidmaatschap van onze mooie club op. 

De gemeente maar ook wij als vereniging denken 

graag met u mee over een oplossing.  

 Het kan en mag niet zo zijn dat een hoge 

energierekening er toe leidt dat kinderen of 

volwassenen hun lidmaatschap van hun 

sportvereniging opzeggen. 

 

Naast de energiecrisis, hebben we ook nog 

genoeg andere uitdagingen. Zo heeft ieder 

voetballer ongetwijfeld gemerkt dat een bal in de 

bossen niet zomaar meer terug te vinden is. We 

zijn hard op zoek naar een manier om de wildgroei 

aan doornstruiken en bramen rondom de velden 

een halt toe te roepen, maar hebben de juiste 

oplossing nog niet gevonden. De groenstroken 

zijn van de gemeente dus hebben we hen 

gevraagd om een oplossing. Maar die oplossing 

zouden we wellicht ook zelf kunnen regelen door 

met een groep mensen de handen uit de mouwen 

te steken en de boel te snoeien. Dit brengt me bij 

het vrijwilligersbeleid. Ondanks dat we bij 

Almkerk veel dingen goed voor elkaar hebben en 

er heel veel mensen hun steentje bijdragen, is er 

ook nog genoeg werk dat blijft liggen. Het 

vrijwilligersbeleid is ervoor om te zorgen dat 

iedereen een klein beetje helpt om onze club 

gesmeerd te laten lopen. De afgelopen jaren is 

het vrijwilligersbeleid wat in het slop geraakt. We 

zijn nu zover dat we dit weer serieus en positief 

op gaan pakken. De uitvoering zal via de 

Voetbal.nl app gaan lopen. Mocht je de app nog 

niet hebben, download ‘m dan alvast. 

 

Rest mij nog u veel voetbalplezier te wensen in de 

komende maanden. En mocht er eens een 

zaterdag zijn dat het weer tot afgelastingen leidt, 

dan weet ik zeker dat deze editie van het clubblad 

de nodige uurtjes leesplezier zal geven. 

 

Met blauw-witte groet, 

Hans Keller, Voorzitter V.V. Almkerk 
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BESTUUR EN COMMISSIES 
 

Secretariaat  

 

Overleden: Dennis van der Pijl 

 

Nieuwe leden: Cas de Klerk, Joan Starink, Micha 

Verhoeven, Ivan Mohamad, Ahmad Mohamad, 

Thierry van Hanswijk Penning, Ferencz van 

Hanswijk Penning, Stijn Koorevaar, Mike 

Verschoor, Jeroen van Vuuren, Danny Schoester, 

Jeffrey Heesters, Menno van Hemert, Luuk Dekker, 

Tess Eckhardt, Mandy van der Zijden, Diogo van 

Arkel Gaitinha, Daan de Vente , Julian van den 

Assem, Romy Broekhuijsen, Dian Dammers, Nick 

Huisman, Maarten Verdoorn, Lars Vorthoren, Bas 

de Vos. 

 

Opzeggingen: Ahmed Alsheikh, Jasper Hartman, 

Rosalie Goedhart, Isa van Haaften, Tim van Brink, 

Vera van der Mast 

 

Algemene ledenvergadering 18 november 

Hiermee nodigen wij u uit voor de algemene 

ledenvergadering van V.V Almkerk.  

Deze zal worden gehouden op vrijdag 18 

november 2022, inloop vanaf 20.00 uur, aanvang 

20.30 uur. De vergadering wordt gehouden in de 

kantine van onze club.  

De agenda wordt nog op de website geplaatst. 

 

 

Wedstrijdsecretariaat 

 

Plaatsen spelersfoto vóór 1 november 

Bij het fluiten van wedstrijden komen de 

scheidsrechters nog steeds bij het controleren van 

de namen op het digitale wedstrijdformulier namen 

tegen waarbij geen foto of een hele oude foto of 

een groepsfoto of soms zelfs een getekende versie 

is geplaatst. Officieel mag je dan niet voetballen. 

Daarom het strikte verzoek om zelf een foto te 

plaatsen. 

Sinds het seizoen 2016/'17 werkt het 

amateurvoetbal met het mobiele digitale 

wedstrijdformulier (mDWF). Wekelijks worden 

vrijwel alle wedstrijden netjes en op tijd ingevuld 

via de Wedstrijdzaken-app. De Wedstrijdzaken-

app bevat ook de digitale spelerspas. 

 

Er zijn diverse manieren om tot 1 november de 

spelerspasfoto toe te voegen of wijzigen: 

1. Leden/spelers: Zij kunnen zelf in de Voetbal.nl 

app en in de KNVB Wedstrijdzaken app een 

spelersfoto toevoegen of wijzigen. 

2. Teammanagers: Teammanagers kunnen voor 

alle spelers uit het team de spelersfoto's 

toevoegen of wijzigen. Dit gaat via de KNVB 

Wedstrijdzaken app. 

3. De ledenadministratie: Ook kan de vereniging 

zelf in Sportlink Club spelersfoto's toevoegen 

of wijzigen.  

  

 Dit kun je doen door in te loggen bij  

https://www.voetbal.nl. Heb je nog geen account, 

maak er dan één aan. Zorg dat je daarbij hetzelfde 

e-mailadres gebruikt wat bij de voetbal bekend is 

en als zodanig in sportlink staat. 

Ga vervolgens naar instellingen en klik op 

“profielfoto” en klik op meer informatie. Dan krijg 

je informatie over privacy en instructies hoe je foto 

zelf te plaatsen. Geen groepsfoto’s of 

flauwekulfoto’s maar het liefst een pasfoto.  

Het is weer mogelijk om zelf de spelerspasfoto op 

de digitale spelerspas te wijzigen via de 

Wedstrijdzaken-app of Voetbal.nl-app. De deadline 

hiervoor is 1 november. Zorg daarom dat elk 

spelend lid van jouw team uiterlijk 31 oktober een 

correcte en actuele spelerspasfoto heeft. Dit geldt 

voor alle zaal- en veldvoetballers vanaf de 

leeftijdscategorie Onder 13 en ouder. 

 

Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF). 

Elke week kunnen de scheidsrechters na de 

wedstrijd het DWF niet vastleggen omdat er of nog 

teveel spelers in staan, de aanvoerder niet is 

vermeld en/of er geen grensrechter is ingevuld. 

Graag zorgen dat dit voor de wedstrijd afgerond is 

zodat de scheidsrechter er niet achteraan moet, 

alvorens het DWF te kunnen afronden na de 

wedstrijd. 
 

Spelregelbewijs 

Goede kennis van de spelregels draagt bij aan een 

sportiever spel. Om die reden heeft de KNVB het 

spelregelbewijs ingevoerd. Dit seizoen is het voor 

de spelers en speelsters geboren in het jaar 2005 

verplicht het spelregelbewijs te halen. Op dit 

moment moeten landelijk nog 24.000 spelers van 

de lichting 2005 het bewijs halen.  

Het is essentieel op tijd het spelregelbewijs te 

halen. Als leden uit het genoemde geboortejaar 

het spelregelbewijs niet hebben, mogen zij in het 

seizoen 2022/’23 nog zes wedstrijden spelen 

zonder spelregelbewijs voordat er een sanctie volgt 

(deze sanctie is een boete van €200).  

 

Rol voor verenigingen: 

Voor verenigingen ligt er een belangrijke taak om 

de gegevens van de spelers (actuele 

emailadressen) op orde te hebben in Sportlink Club 

én de betreffende spelers/speelsters erop te 

attenderen dat zij het spelregelbewijs moeten 

gaan behalen. 

Spelers kunnen zich met het juist vastgestelde 

emailadres registreren voor het KNVB account om 

daarna te kunnen inloggen op de website van 

Voetbalmasterz, waar zij kunnen oefenen en 

uiteindelijk het spelregelbewijs kunnen behalen. 

Ook bij de V.V. Almkerk moeten nog een aantal 

spelers dit spelregelbewijs halen. 

https://www.voetbal.nl/
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Vullen bondsteams 

Voor de start van een nieuw seizoen is het 

belangrijk de teamindeling op tijd in orde te 

hebben. Het correct en tijdig vullen van de 

bondsteams draagt bij aan een gelijkwaardige en 

leukere competitie. Ook is het van belang de 

technische staf (inclusief teammanager) toe te 

voegen aan het bondsteam, zodat je als vereniging 

weet wie er binnen je vereniging betrokken is bij 

de verschillende teams.  

Jaarlijks worden bij de start van 

het seizoen nieuwe teams gevormd. Om ervoor te 

zorgen dat alle (nieuwe) spelers ook daadwerkelijk 

wedstrijden mogen spelen, moeten de bondsteams 

correct en tijdig ingevuld zijn. 

 

Het vullen van de bondsteams is ook van belang 

voor het mDWF. Door het bondsteam te vullen 

staan de spelers elke wedstrijd automatisch op het 

wedstrijdformulier, zodat je alleen de wijzigingen 

op de wedstrijddag hoeft door te voeren. Je hoeft 

dus niet steeds alle spelers opnieuw in te voeren.  

 

Bij enkele seniorenteams zijn de bondsteams nog 

niet aangepast aan het nieuwe seizoen. Er staan 

zelfs nog spelers in die geen (spelend) lid meer zijn 

van de vereniging. Dus graag de bondsteams 

actueel maken.  

 

 

 Voor instructies zie: https://www.knvb.nl/assist-

wedstrijdsecretarissen/veldvoetbal/aanbod-

competities/vullen-bondsteams. 

 

Trainingen 

Vanaf de eerste trainingen bij de start van het 

nieuwe seizoen worden wekelijks 

trainingsschema’s opgestuurd. Hierop zijn ook de 

doordeweekse oefen- en inhaalwedstrijden 

vermeld. Vanaf week 42 wordt er geen wekelijkse 

revisie meer gestuurd, maar een schema voor de 

rest van de winter. De trainingen op het E-veld 

worden dan ook in verband met het benodigde licht 

verzet naar het A-veld. Dit schema blijft gedurende 

de hele winterperiode geldig.  

 

Als er doordeweekse wedstrijden zijn, dan worden 

die veelal ingepland op het A-veld. De benodigde 

verschuivingen in de veld- en kleedkamerindeling 

voor de trainingen worden dan d.m.v een schema 

op het prikbord achter het kantineraam 

aangegeven. Deze wijzigingen worden niet meer 

naar de leiders en trainers gestuurd. 

 

 

  

https://www.knvb.nl/assist-wedstrijdsecretarissen/veldvoetbal/aanbod-competities/vullen-bondsteams
https://www.knvb.nl/assist-wedstrijdsecretarissen/veldvoetbal/aanbod-competities/vullen-bondsteams
https://www.knvb.nl/assist-wedstrijdsecretarissen/veldvoetbal/aanbod-competities/vullen-bondsteams
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STAMTAFEL IN GEBRUIK GENOMEN! 

 

Hij staat al een tijdje in de kantine, maar de officiële ingebruikname heeft even op zich laten 

wachten. Zaterdag 17 september was het dan zover….  
 

Voor de “plechtigheid” waren alle 70+ leden 

uitgenodigd en ook oude oud-leden waren 

welkom.  

 
 

Misschien goed om eerst even toe te lichten hoe 

het plan voor de stamtafel tot stand is gekomen. 

De redactie van Noar Vurre heeft in de 

achterliggende periode een aantal clubleden van 

het eerste uur geïnterviewd in het kader van ons 

75-jarig jubileum. Vaak hoorden we in die 

gesprekken: “Ik zou best wat meer naar de 

voetbal toe willen, maar d’r zijn d’r bijna nooit gin 

van mijn leeftijd”. Daardoor ontsproot binnen de 

redactie het idee om een stamtafel voor senioren 

te realiseren. In het hoekje waar nu de stamtafel 

staat, zagen we al regelmatig een groepje oudere 

leden samenscholen, dus die plaats leek op 

voorhand geschikt. 

 

Na korte gesprekken met het bestuur en de 

kantinecommissie was er snel een GO voor het 

project. Wij de boer op om sponsors te vinden en 

ook dat was snel geregeld. De businessclub nam 

het leeuwendeel voor haar rekening en enkele 

bedrijven (hun namen zijn te vinden op het bord 

op de stamtafel) maakten het bedrag compleet. 

Het klaverjascomité van VVA sponsorde de kosten 

voor de ingebruikname. 

 

 
 

 Het uiteindelijke resultaat was dat erevoorzitter 

Gerrit van Drunen onder applaus van een 20-tal 

generatiegenoten het stamtafelbord mocht 

onthullen, waarmee deze definitief in gebruik 

werd genomen. 

 

 
Onder toeziend oog van BCA-bestuurslid Erno 

Kwetters onthult Gerrit van Drunen het 

stamtafelbord. 

 

We hopen dat de “oude knarren” vaak de weg 

naar de tafel zullen vinden en dat er op die manier 

een gezellige hoek ontstaat voor de mensen die 

onze club mede hebben opgebouwd. 

 

Sommigen zullen zich wellicht afvragen of het niet 

zonde is dat die tafel leeg staat als de grijze 

generatie thuis aan de erpel met sju zit.  

Ook daar is aan gedacht! Het is een ieder vrij om 

aan de stamtafel te gaan zitten, maar jongeren 

worden geacht ongevraagd op te staan voor 

oudere bezoekers. 
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INTERVIEW MET MARTIJN VISSER 

 

Sinds de start van dit seizoen is Martijn Visser mede-leider/trainer van de Vrouwen 2.  

Reden genoeg voor de redactie van Noar Vurre om deze Nieuwendijker eens aan de tand te 

gaan voelen. We spraken af om elkaar na een training te ontmoeten. 

 

Wie is Martijn Visser? 

Ik ben een geboren en getogen Nieuwendijker en 

woon daar nog steeds. Mijn leeftijd is 37 en ik ben 

vrijgezel. Ik heb geschiedenis gestudeerd en ook 

een opleiding leraar geschiedenis gevolgd. 

Uiteindelijk ben ik in een andere sector aan de 

slag gegaan: sinds 2018 werk ik als planner bij 

Buchner Transport hier in Almkerk. 

 

Hoe zag/ziet jouw voetbalcarrière er uit? 

Ik heb altijd bij Altena gespeeld als keeper. 

Helaas ben ik veel geplaagd door blessureleed. 

Twee keer heb ik een kruisband afgescheurd en 

één keer daarbij ook een knieschijf gebroken. 

Maar het meest ingrijpend was toch wel een 

hoofd- en nekblessure die ik 8 jaar geleden 

tijdens een training bij Altena opliep. Ik was toen 

zo’n 3 à 4 jaar keeper van Altena 2 en speelde 

ook enkele wedstrijden in het eerste. 

Het herstel van die blessure heeft lang geduurd 

en het speelt me nog steeds enigszins parten. 

Helaas heeft het mij genoodzaakt om te stoppen 

als actief voetballer.  

 

Gelukkig waren er buiten de blessures ook vele 

mooie voetbaljaren, met als hoogtepunten een 

kampioenschap met het 2e en het jaar erna 

spelen voor promotie. 

 

Nadat ik was gestopt met voetballen wilde ik 

graag bij de club betrokken blijven. Ik trainde al 

meer dan 10 jaar (samen met enkele anderen) de 

jeugdkeepers van Altena en dat ben ik blijven 

doen. Dat was genieten, want je zag echt 

resultaten. Het geeft me veel voldoening als ik er 

aan kan bijdragen om spelers beter te maken. 

Verder ben ik 1 jaar leider geweest van Altena 3 

en 1,5 jaar van Altena 2. Ook heb ik (op m’n 15e) 

een scheidsrechtercursus gevolg, om te fluiten bij 

de jeugd van Altena. 

Naast het voetbal draai ik ook mee in een schema 

om de bardiensten bij Altena rond te krijgen. 

 

Heb je ook nog andere hobby’s? 

Jazeker. Ik vind wielrennen erg leuk om te doen, 

mits het goed weer is. Ik ga ook met vrienden op 

fietsvakanties, om bekende routes en bergen te 

bedwingen. 

Buiten het zelf fietsen vind ik het volgen van het 

professionele wielrennen erg leuk. 

Naast sporten houd ik van uitgaan, 

gezelschapspellen (waar onder klaverjassen) en 

series kijken. Daarnaast haal ik heel veel energie 

uit mijn vrijwilligerswerk bij Xinix. Dat doe ik al 9 

jaar. Xinix wordt helemaal gerund door 

vrijwilligers. 

 

  

 
Martijn in actie als keeper van Altena 

 

En nu trainer / leider bij de Vrouwen 2 van 

Almkerk. Hoe is dat zo gekomen? 

Ik zocht een nieuwe uitdaging. 

De trainer van de Vrouwen 1 van Altena stopte 

ermee, waarna een aantal vrouwen stopten 

met voetballen, hierdoor moest het team 

worden teruggetrokken. De overgebleven 

vrouwen sloten zich aan bij de vrouwen van 

Almkerk. 

Eigenlijk werd toen door het damescomité min 

of meer een “rode loper” uitgelegd, om samen 

met Hans Kant de Vrouwen 2 van Almkerk te 

gaan coachen / trainen. Hans verzorgt 

voornamelijk de trainingen en ik het coachen. 

Ook neem ik de keeperstrainingen voor mijn 

rekening. 

De ploeg is voor mij geheel nieuw. Natuurlijk 

kende ik de ex-Altena dames al, maar niet als 

voetballers.  

De sfeer in de ploeg lijkt me i.i.g. prima 
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Wat zijn jouw ambities met het elftal? 

Ik hoop te kunnen bijdragen aan het technisch 

en tactisch beter maken van de vrouwen. Als 

het een beetje gaat lopen, dan zit er misschien 

wel een leuke subtopper in. 

Een goede sfeer blijft het belangrijkste, dan 

komt de rest “vanzelf”. 
 

  

OK Martijn, dankjewel voor het openhartige 

interview. We wensen jou veel succes en 

plezier dit seizoen met de Vrouwen 2! 
 

 
Almkerk Vrouwen 2 met Martijn, staand 2e van links 
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JEUGDSPELER(S) IN BEELD 

 

Deze keer niet één maar twee jeugdspelers in beeld. Een portret van de broertjes Sjoerd (11) en Mels 

(9) van Breugel. Hun ouders, Marco en Annemiek, hebben een sterk en actief korfbalverleden. Moeder 

Annemiek van Breugel-Ewijk was daarbij jarenlang een zeer gewaardeerde penningmeester van ACKC. 

 

Hoe komen jullie dan allebei toch zo bij de voetbal 

terecht?  

Sjoerd geeft aan: “Na de kabouters heb ik nog 

twee jaar in de F-pupillen gekorfbald, maar 

voetballen vond ik toen ook al leuk en daar zaten 

ook al veel vrienden van mij.”  

Mels voegt hieraan toe: “Ik heb eerst 

kabouterkorfbal gedaan, maar dat vond ik niet 

leuk en zelfs saai. Toen ik 6 was ben ik gaan 

voetballen in de JO7-1.”  

 

In welke teams spelen jullie nu en wat kunnen 

jullie al goed? 

 “Op mijn 8e ben ik gaan voetballen”, vertelt 

Sjoerd. “Nu speel ik in Altena/Almkerk JO13-2, 

meestal op het middenveld, maar sinds kort ook 

wel in de verdediging. Ik kan goed dribbelen en 

het overzicht houden. Met op doel schieten wil ik 

wel graag verbeteren.”  

Mels: “Ik speel nu in de JO10-1 met veel 

vriendjes, op verschillende plekken, soms 

rechtsvoor of linksvoor, maar ook wel in de 

verdediging. Dit seizoen spelen we in de 

hoofdklasse. Ik vind het leuk om trucjes te doen 

en ik wil graag beter worden in het snel rond 

passen van de bal.” 

 
Sjoerd 

 

Jullie vader Marco is/was ook actief als jullie 

trainer en leider? 

 “Klopt”, antwoordt Mels. “Mijn vader was in de 

JO9 twee jaar mijn trainer (gevraagd door René 

van Haaften toen er geen ‘echte voetbalouders’ 

beschikbaar waren, Hendri). Sjoerd vult aan: “Dit 

seizoen is mijn vader leider bij de JO13-2.” 

 

 

 
Mels 

 

Wat doen jullie verder? 

 “Naast voetballen vind ik het leuk om te gamen”, 

vertelt Sjoerd die in groep 8 van d’Uylenborch zit. 

“Vaak ga ik ook met mijn vrienden naar het 

voetbalveld, in ieder geval elke zaterdagmiddag. 

Altijd heel gezellig en je wordt er ook beter van.”  

Mels gaat ook iedere woensdag- en 

zaterdagmiddag naar het voetbalveld. Hij zit bij 

zijn broer op school, nog in groep 6 en houdt van 

springen op de trampoline en FIFA spelen op de 

playstation. 

 

Wat was het leukste bij de voetbal tot nu toe? 

Sjoerd: “De twee kampioenschappen, het 

pupillenkamp en de dag dat ik pupil van de week 

was. Toen mocht ik alles meekijken en meedoen 

bij het 1e.”  

Mels: “De pupillenkampen vond ik heel leuk en 

gezellig en het kampioenschap afgelopen seizoen 

met de JO9-1 was erg tof.” 

 

Nou Sjoerd en Mels, bedankt voor het interview 

en nog veel plezier en succes bij V.V. Almkerk. 

 

Hendri 
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NIEUWKOMER DOMINIQUE MAHU WIL GROEIEN EN HOOPT NOG LANG 
BIJ ALMKERK TE MOGEN VOETBALLEN  

 

Eén van de nieuwe selectiespelers dit seizoen is Dominique Mahu, woonachtig in Hendrik-Ido-

Ambacht. Via Zwaluwe en Dubbeldam kwam hij mee met het nieuwe trainerskoppel, waarmee 

ondertussen dus een aardige band is opgebouwd. 

Dominique is 25 jaar en werkt als consultant bij een uitzendbureau. Hij woont nog thuis en 

heeft een lieve vriendin. Naast het voetballen leest hij graag en trekt hij regelmatig baantjes 

in het zwembad. Ook is hij een fan van lekker eten (met vriendin of vrienden), terwijl hij zelf 

ook graag kookt. 

 

Nog even over je voetbalcarrière tot nu toe? 

 “Toen ik 4 jaar was ben ik begonnen bij IFC, waar 

ik bijna 18 jaar met veel plezier heb gespeeld. 

Daarna heb ik de overstap gemaakt naar Lage 

Zwaluwe en Dubbeldam. Dit waren leuke clubs en 

ik had het er ook goed naar mijn zin, maar op 

voetbalgebied kon ik daar niet echt groeien. Naar 

Almkerk ben ik in eerste instantie natuurlijk 

meegekomen voor de trainer(s), maar hoop hier 

ook een stap omhoog te maken.” 

 

 
 

 Je kunt dus wel wat zeggen over de nieuwe 

trainer(s)? 

 “Zeker, ik ken ze als twee hele fijne trainers, 

zelden heb ik een trainersduo zo betrokken zien 

zijn met de spelersgroep. Je kunt altijd bij ze 

terecht om vragen te stellen en dingen te 

bespreken.” 

 

Wat voor type speler ben je zelf?  

“Mijn voorkeur gaat uit naar de spitspositie, al heb 

ik ook wel op de flanken gespeeld. Je mag me best 

een sterke en balvaste speler noemen.” 

 

En nu dus in de eerste klasse met Almkerk?  

“Een mooie stap omhoog en daarnaast bevalt het 

mij hier vanaf dag één heel goed. Door de vele 

fans, staf en spelersgroep ben ik heel vriendelijk 

ontvangen en ik hoop hier dan ook nog lang te 

mogen voetballen.”  

 

Je vader heb ik hier trouwens ook al veelvuldig 

aan de lijn gezien, een echte supporter?  

“Klopt, mijn vader komt al jaren graag kijken en 

is daarbij ook zeker mijn grootste supporter. Hij 

probeert iedere wedstrijd erbij te zijn en is ook 

nog weleens bij een training te vinden. Ook vindt 

hij het gewoon erg leuk om voetbal te kijken en 

hij is dan ook tot nu toe al een groot fan van de 

intensiteit en de wil om te winnen die het team 

laat zien.” 

 

Tenslotte iets over je doelstellingen en ambities? 

Wanneer is je (eerste) seizoen geslaagd?  

“In zijn algemeenheid hoop ik op een leuk 

seizoen, waarbij ik ook als speler kan groeien. 

Persoonlijk is dit seizoen geslaagd als ik een 

basisplek heb afgedwongen. Op teamgebied hoop 

ik dat we top drie halen, we zitten in een pittige 

competitie dus dat zal niet makkelijk worden, 

maar met de kwaliteiten die wij hebben zeker niet 

onmogelijk.”  

Hendri 
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SUPPORTERS V.V. ALMKERK: “MIND YOUR MINUTE!” 

 

Een nieuwe actie van de supportersvereniging, welke ingaat bij de eerste competitiewedstrijd van 
het eerste, mag ondertussen (begin september) al gerust een groot succes worden genoemd. Alle 
minuten zijn verkocht, waarmee er een mooie en gegarandeerde financiële bijdrage aan de jeugd 
kan worden gedaan. 
 

Hoe werkt het? Het bestuur van de 
supportersvereniging (Henk Romijn, Jolanda Vink en 

Leon Bouman) heeft een actie bedacht (of gepikt, zo 
u wilt) en deze nader uitgewerkt naar de 
omstandigheden binnen de V.V. Almkerk. De actie 
houdt in dat supporters een minuut konden kopen, 
waarin naar verwachting het 1e elftal haar eerste 
(voor)doelpunt zou scoren. Extra tijd telt niet mee 
en de scheidsrechter bepaalt de minuut waarin is 

gescoord. Eigen doelpunten tellen evenmin mee. Zo 
werden er dus 90 minuten à € 20 verkocht. De actie 
geldt verder alleen bij de 12 thuiswedstrijden in de 
kompetitie. De winnaar daarbij ontvangt een prijs 
van vijftig euro. 

 Met het bestuur is uitdrukkelijk afgesproken dat het 
overblijvende bedrag ten goede zal komen aan de 

jeugd van de vereniging. De besteding hiervan wordt 
in overleg nog nader vastgesteld. Nu maar hopen dat 
Almkerk lekker zal gaan scoren, al telt in dit geval 
natuurlijk alleen de eerste goal. 
Supportersvereniging, bedankt voor jullie initiatief, 
met daarbij extra spanning langs de lijn (“mind your 
minute!”). 

 
Naschrift: In de eerste thuiswedstrijd tegen Oranje 
Wit scoorde Jonathan van Eerd na een mooie actie 
van Jenner Koek het eerste doelpunt al in de 16e 
minuut, waarmee Leonie van Suijlekom de eerste 
prijswinnaar werd van deze actie. 
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WIJZIGINGEN VOETBALPIRAMIDE STANDAARDVOETBAL LEIDEN TOT 
VERSTERKTE DEGRADATIE EN SPANNENDE STRIJD ONDERIN 

 

De ledenraad van de KNVB heeft besloten om in een tijdsbestek van 2 seizoenen te komen tot 

een aanpassing van de voetbalpiramide. Dit leidt tot een aangepaste promotie- en 

degradatieregeling in de seizoenen 2022/’23 en 2023/’24. Concreet komt het erop neer dat 

er binnen het amateurvoetbal met ingang van het seizoen 2022/’23 toegewerkt wordt naar 

een nieuwe voetbalpiramide die in het seizoen 2024/’25 gerealiseerd zal zijn. 

 

Vanaf het seizoen 2023/’24 is in de 1e klasse 

sprake van een gemengde competitie (zaterdag- 

en zondagteams kunnen in dezelfde poule 

uitkomen).  

 

N.B.: Almkerk blijft uiteraard gewoon op zaterdag 

spelen, soms mogelijk wat later op de dag.  

Voor de 2e klassen en lager geldt nog wel de 

scheiding tussen zaterdag en zondag.  

Afhankelijk van het totale aanbod wordt per 

seizoen en per speeldag beoordeeld hoeveel 

poules op de betreffende speeldag worden 

geformeerd. Om te voorkomen dat er sprake is 

van een te groot aantal degradanten vindt de 

versterkte degradatie plaats over twee seizoenen.  

Daar waar mogelijk is gekozen om promotie- en 

degradatie plaats te laten vinden via de 

nacompetitie. Hierdoor wordt voorkomen dat er 

te veel teams rechtstreeks degraderen en blijft de 

competitie langer spannend en hebben meer 

teams de mogelijkheid om zich door middel van 

wedstrijden in de nacompetitie te handhaven. 

 

Gevolgen voor Almkerk 

Het aantal poules in de eerste klassen wordt 

binnen twee jaar landelijk teruggebracht van 11 

naar 8, tweede klassen van 22 naar 16 en derde 

klassen van 43 naar 32.  

Op die manier ontstaat een betere piramide, maar 

zal er dus een versterkte degradatie gaan 

plaatsvinden, zo is op 14 september 2022 

vastgesteld door het bestuur amateurvoetbal.  

 Almkerk komt dit seizoen uit in een klasse van 

dertien teams.  

De nummers 12 en 13 degraderen rechtstreeks 

en de nummers 10 en 11 spelen nacompetitie 

voor handhaving. 

In de tweede en derde klassen geldt een nog 

sterkere degradatie(strijd). 

 

De gedetailleerde uitwerking voor Almkerk luidt: 

1e klasse D (Almkerk)  

- De kampioen promoveert naar de 4e divisie.  

- De periodekampioenen spelen samen met de 

periodekampioenen van de 1e klassen A, B, C, 

D, E en F alsmede de herkansingselftallen van 

de 4e divisie A en B voor twee plaatsen in de 

4e divisie.  

- De nummers 10 en 11 van de 1e klasse D 

spelen samen met de periodekampioenen van 

de 2e klassen G en H voor één plaats in de 1e 

klasse.  

- De nummers 12 en 13 degraderen naar de 2e 

klasse. 

 

De veranderingen beogen in de (sub)top sterkere 

competities met kleinere krachtsverschillen en 

een betere aansluiting tussen de eerste klasse en 

de nieuwe vierde divisie. In de lagere klassen 

ontstaan vooral kortere reisafstanden en meer 

derby’s. 

 

Meer hierover is te vinden op de KNVB-website. 
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 PUZZELPAGINA 

 

Ook deze herfsteditie 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. Stuur de oplossing of een foto van je oplossingen voor eind 

november 2022 naar: noarvurre@vvalmkerk.nl, of per app met foto naar 06-12095101, of geef 

deze af aan één van de redactieleden. De uitslag volgt in de kersteditie. 

 

Woordzoeker Thema : Sinterklaas 

Alle woorden hebben met Sinterklaas 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 Sinterklaas. 
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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. 

 

 

Oplossingen juli-nummer: 

- Oplossing woordzoeker:  

“Ook in Almkerk gezellig vrouwenvoetbal” 

- Oplossing SUDOKU: 

 

 

 

 

De juiste oplossingen zijn ingestuurd door: 

- Hans/Willy Teuling 

- Carolien van den Assem 

- Remco den Besten 

- Carlijn van Oudheusden  

- Jan van Drunen 

- Peter Herwig   

- Esther Verhoeven 

- Jan van Helden 

- Lisa Verwoerdt  

- Cees Geerts 

- Suus Colijn   

- Teunis Noorloos 

Deze maal maar liefst 12 goede inzendingen dus 

we hebben weer moeten loten.  

De prijs van 10 consumptiebonnen is gewonnen 

door Teunis Noorloos. 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 ! 
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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: lex_roubos@hotmail.com 

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 

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, Arie Verwoerdt, Gerrit van der Meijden 

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

 Elbert van Bijnen Jessica Haars  

Activiteitencommissie Leonie v Suijlekom  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 

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

Senioren     

1e Trainer Vincent de Klerk Leider:  

Dave vd Westen,  
06-31645046 

  Assistent-trainer Remy Roodenburg, André Hoogink 

  Keeperstrainer Ruud Verberk 

2e trainer: Antoine Hoevenaren Leiders: Arjan Kant, 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 

35+1 Koos Monster  

VR1 Peter van Dalen, 06-53122291 Leiders: Arie van der Stelt, Dick van Daal 

VR2 Hans Kant, Martijn Visser Leider: Jack van der Stelt 

   

Jeugd Trainers / leiders Leiders 

MO17-1 Nick Kant, Mandy van der Zijden, Elbert van Bijnen  

MO17-2 Mirjam Westerlaken, Arco Versteeg, Jochem Snaauw  

MO13-1  Richard Boer, Michel Vink, Raymond Duijzer, Jessica Haars & Leanne Scherff  

JO19-1 Wim Vos Frans de Vries 

JO17-1 Hein van de Wiel, Marc Pruijsen Peter de Ridder 

JO16-1 Gert Hofstede Maarten Verdoorn 

JO15-1 René van Haaften, Ramon van Dalen Mandy van Oord 

JO15-2 Shane Vink, Tim van Dalen, Daan Koekkoek, Johnny van Anrooij, Stan van 
Loon 

Tess Eckhardt 

JO14-1 Thijn Donkers Ardy de Ruijter 

JO13-1 Teus van Garderen José van Anrooij 

JO13-2 Jens Schouten, Mathijn Duijzer  Marco van Breugel 

JO12-1 Remco Terlouw, Ahmad Alhammoud  

JO12-2 Milan Schreuders, Janno Swart Charles Geerts 

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

JO10-2 Martin Molhoek, Dian Dammers  

JO9-1 Peter Herwig, Mike Verschoor, Sven van Vark  

JO8-1 Jacco Pellekaan, Corné van der Geld  

JO7-1 Rutger Versteeg, Koos Monster  
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AANDACHT VOOR EN DOOR ONZE ADVERTEERDERS 

 

In deze editie stellen wij Autobedrijf Den Breejen uit Almkerk nader aan u voor.  

Eigenaar is al weer 18 jaar Martijn den Breejen, die destijds het bedrijf heeft 

overgenomen van zijn vader. Eerst nog samen met zijn oudste broer André, maar vanwege 

uiteenlopende ambities zijn ze (gelukkig in goede harmonie) uit elkaar gegaan. 
 

Vertel eens iets over de historie, Martijn.  
“In 1977 heeft mijn vader (Aart) het bedrijf 
opgericht. Hij is - samen met mijn moeder - klein 
begonnen met een werkplaats, showroom en 
Shellpomp aan de Provinciale Weg Zuid, waar thans 
Garage Steutel is gevestigd. Een jaar later werd de 
eerste monteur aangenomen. De locatie werd al snel 

te klein en in 1982 werd een nieuwe werkplaats met 
inpandig woonhuis gebouwd aan de Sjersestraat. 

Een jaar later werd de showroom erbij gebouwd 
(hierin zit tegenwoordig lunchroom ‘Van Alles Wat’). 
In 1999 is er een nieuwe showroom gebouwd met 
werkplaatsreceptie en wasstraat.” 
 

Hoe gaat het nu? 
“Momenteel werken we met een team van 14 
medewerkers (Er staan nog twee vacatures open, 
een eerste autotechnicus en een 
financieel/administratief medewerk(st)er). In 1994 
is er, samen met 10 autobedrijven in de regio, een 

collectief schadeherstelbedrijf opgericht (CSA in 
Sleeuwijk). Ook is er in dat jaar een autolease- en 
verhuurbedrijf opgericht. De leaseactiviteiten 
hebben we inmiddels ondergebracht bij een grotere 

leasemaatschappij. Het verhuren van auto’s en 
bestelbussen is gebleven. Deze activiteiten zijn 
ondergebracht in Autoverhuur Den Breejen.” 

 
Welke zijn de hoofdactiviteiten en wat is er dit jaar 
veranderd?  
“De hoofdactiviteiten zijn de verkoop van occasions 
en nieuwe auto’s voornamelijk van het merk Opel, 
maar ook andere merken zijn terug te vinden in onze 
showroom.  

Daarnaast reparatie en onderhoud van personen- en 
lichte bedrijfsauto’s ook voornamelijk van het merk 
Opel (omdat we hiervan erkend reparateur zijn), 
maar uiteraard onderhouden en repareren we ook 
andere merken. De andere activiteiten zijn onze 

carwash en autoverhuur. Wat betreft het 

tankstation: In april jl. liep het contract met Shell af. 
We hebben toen besloten - gezien de toekomstige 
marktontwikkelingen (denk aan elektrificatie, 
volledig elektrisch en hybride) van het wagenpark - 
om het te gaan verhuren. Daarnaast kunnen we ons 
beter gaan focussen op de activiteiten van ons 
autobedrijf.  

 Er kan nu 24/7 voordelig getankt worden via een 
betaalterminal aan de pompen. Op woensdag en 
zaterdag gelden er extra hoge kortingen. 
Autowassen is nog steeds mogelijk en je kunt 
gemakkelijk betalen via een terminal bij de washal. 
Uiteraard kun je ook bij onze receptie 
wasprogramma’s of waskaarten met een wastegoed 

kopen.” 
 

Wat is vooral de kracht van het bedrijf?  
Waarin kunnen jullie je onderscheiden van andere 
autobedrijven? 
 “We zijn een familiebedrijf met korte lijnen en 
daardoor staan we dicht bij onze klanten. Hierdoor 

heerst er een informele sfeer waardoor de klant zich 
snel thuis voelt. Daarnaast zijn we sterk in het merk 
Opel omdat we hier vanaf 1977 in gespecialiseerd 
zijn. Maar ook als je geen Opel rijdt ben je welkom! 
Tot slot bieden we naast verkoop en reparatie, een 
breed pakket aan diensten aan zoals leasing, private 

lease, financieringen, verzekeringen, carwash, 
carcleaning, schadeherstel en uitdeuken zonder 
spuiten.” 
 

Je bent lid van de Business Club Almkerk, 
bordsponsor en adverteerder in het clubblad? 
 “Ja, klopt. Ik vind het belangrijk om de lokale 

sportclubs te ondersteunen.”  
 
Of vergeet ik nog wat?  
“Nee, je bent niets vergeten.”  
 
Volg je de verrichtingen van de VV Almkerk?  
“Nee, natuurlijk hoor ik wel eens wat, maar ik ben 

geen voetbalfan.”  
 
Heb je een eigen sportcarrière of -activiteit?  
“Ik heb geen eigen sportcarrière maar in mijn vrije 
tijd wandel ik regelmatig.” 

 

In het verleden nog gevoetbald?  
“Ja, ik heb ongeveer 1,5 jaar gevoetbald bij VV 
Almkerk (lang geleden!). Maar omdat het niet mijn 
ding was ben ik er mee gestopt. Overigens voetbalt 
mijn dochter van 10 bij VV Altena,  daar ga ik 
regelmatig bij haar kijken en dat is leuk om te zien!” 
 

Momenteel en tenslotte nog bijzondere plannen?  
“Nee, die zijn er niet echt. Ik wil je bedanken voor 
het interview en de aandacht.”  
 
Geheel wederzijds, Martijn. 
 

Hendri 
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