VVALEM
Seizoen 2022-2023

PRESENTATIEGIDS

• FRISDRANKEN
• ZOETWAREN
• VERPAKTE BELEGDE
• BROODJES
• IJS enz.

Dè SHOP bij iedere STOP

Kerkstraat 118 - Kerkdriel - T: 0418-820330 - www.nshop.nl - info@nshop.nl

Van de Redactie

Clubgegevens
Accomodatie
Sportcomplex “de Oude Maas”
Jan Klingenweg 2, 5335 JK Alem
tel. 0418-661883
Correspondentieadres
Meerenstraat 9, 5335 LD Alem
tel. 06-46600576
Bestuur
Tonny van Lent, voorzitter
Peter van Boxtel (Fzn), vice-voorzitter
Gerard van Mook, secretaris
Gerard van Groeningen, penningmeester
Niels Steenbekkers, westrijdsecretaris
Piet van Boxtel, jeugdcoördinator
Rick Leerintveld
Angelo Verhoeven
Dirkje de Leeuw
Nikki Theuwis
Senioren
Ben Hoek, hoofdtrainer
Joost Stoof, leider/keeperstrainer
Wim Steenbekkers, leider
Hans Brekelmans, 2e elftal
Wilbert van Boxtel, 3e elftal
Peter van Boxtel (Jzn), dames
Junioren
Wilbert van Boxtel, JO15-1
Jeroen van Heel, JO14-1
Jordy Vermeulen, JO12-1
Kris van de Riet, JO11-1
Gwendoliene van de Wardt-Kuilder,
JO10-1
Marieke Coset, JO9-1
Anneke van Oijen, JO9-2
Jeugdzaken
Piet van Boxtel, jeugdcoördinator
Peter van Boxtel, technisch jeugdcoördinator
Medische verzorging
Praktijk W.A.M. Steenbekkers
Kantine beheer
Maria de Graauw
Website
www.vvalem.nl
Piet van Boxtel
Jaap van Boxtel
Redactie presentatiegids
Theo Leerintveld
Jaap van Boxtel
Piet van Boxtel
Gerard van Groeningen
Rick Leerintveld

Geachte lezer,
Vol trots presenteren wij alweer
voor het tiende jaar op rij, de
jubileumgids meetellende, onze
presentatiegids. De afgelopen
tien jaar wordt dit kleurrijke
naslagwerk goed ontvangen
bij onze leden en sponsoren,
dat wij vol goede moed een
aantal maanden geleden zijn
begonnen aan deze nieuwe
gids. Met als trotse resultaat dit
prachtige exemplaar dat nu in
jullie handen ligt.
Wie de moeite neemt om
deze gids aandachtig door te
bladeren, de interviews leest
met sponsoren/supporters/
vrijwilligers en de mooie foto’s
bekijkt, zal een gezamenlijk
ding ontdekken: bij alle
geportretteerde personen zit
de liefde voor onze club diep
verankerd. Ook normen en
waarden staan hoog binnen
onze club. Deze eenheid
van gedachten en daden is
waarschijnlijk de hoofdreden
dat er zoveel vrijwilligers actief
zijn binnen onze club. En of ze
nou wekelijks –in weer en windeen elftal trainen, de kantine
beheren, een keer per jaar dit
mooie blad in elkaar zetten, de
velden en het terrein eromheen
in orde houden: stuk voor stuk
zijn ze geboren of besmet
geraakt met het oranje-witte
virus dat onze club zo typeert.
Daarom zetten ook dit jaar
weer een trouwe supporter/
vrijwilliger (Peter Roijackkers) in
de schijnwerpers.

opgegroeid is, wordt de liefde
voor de club haast met de
paplepel ingegoten. Maar
het blijft bijzonder om te zien
dat onze vereniging blijkbaar
ook aantrekkelijk is voor nietAlemers, want ook zij voelen
zich massaal thuis binnen
onze hechte gemeenschap.
Voorbeelden hiervan zijn
assistent-scheidsrechter Gustavo
Enciso-Garcia en barvrouw
Maria de Graauw die verderop
in deze gids aan het woord zijn.
Namens de redactie van dit
blad willen wij alle sponsoren,
leden, supporters en alle andere
mensen die onze club een
warm hart toedragen bedanken
voor jullie steun aan de vv Alem.
Als geen ander beseffen wij dat
je een club alleen groter en
sterker maakt door er met zijn
allen gezamenlijk de schouders
er-onder te zetten.
Veel leesplezier!
Redactie VV Alem

Opmerkelijk is dat ook de nietAlemers van geboorte haast
automatisch besmet raken met
het besmettelijke virus dat onze
oranje-witte voetbaltrots nou
eenmaal met zich meedraagt.
Voor iemand die in Alem
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Jory Schilderwerken
Weikestraat 21
5335LE Alem
info@joryschilderwerken.nl

Voorwoord

Beste sportlieden van VV Alem,
jaar een elftal minder, 3 in plaats
van de gebruikelijke 4 teams,
onze vrouwen zijn gewoon
weer van de partij dit seizoen
met ongeveer 18 speelsters.
Verder hebben er nog diverse
trainers en leiders wissels plaats
gevonden, maar dit is naar onze
mening naar aller tevredenheid
ingevuld.

Tonny van Lent voorzitter VV Alem.

Afgelopen seizoen 2021 - 2022
was een bewogen seizoen, de
impact van het overlijden van
onze Nick, de (uitgestelde) 90
jaar jubileum activiteiten en
met de Corona perikelen. We
begonnen met zijn allen aan de
competitie met het idee kunnen
we het deze keer afmaken met
of zonder onderbrekingen?
Achteraf was dit gelukkig wel
het geval en konden we het
zowel bij de jeugd, als de
senioren keurig en met veel
plezier afmaken.
In september hadden we
een Jubileum dag, dat was
de bekerwedstrijd tegen DSC
en daarna een gezellig feest
met honderden mensen op
ons mooie sportpark. Jammer
genoeg zat er een hele
feestweek niet in, maar dat
feestje hebben we op 30 april
gevierd.
De reünie van Oud Alem 1 was
erg leuk en tevens hebben we
die dag ook vele jubilarissen in

het zonnetje gezet en vanaf
20.00 uur was er een gezellige
feestavond voor alle leden.
De competitie is voor zowel
de jeugd als de senioren goed
verlopen met wisselende
resultaten.
Daarbij mag gezegd worden
dat ons vlaggenschip het
1e elftal uitstekend heeft
gepresteerd in de toch wel
pittige 3e klasse met een plaats
in het linker rijtje.

Helaas moet ik zeggen dat
het aantal actieve leden is
afgenomen en dat baart wel
een beetje zorgen voor de
toekomst. Zeer positief is, wat
ons als bestuur geweldig goed
stemt, het feit dat onze leden in
de corona periode trouw hun
contributie hebben betaald,
sjapoo hiervoor!
En niet te vergeten al onze
trouwe sponsoren, die ondanks
dat de competitie stil gelegd
werd, gewoon hun financiële
bijdragen zijn blijven vervullen,
ook hartelijk dank hiervoor.
Alle leden, trouwe vrijwilligers en
kantinebeheer hartelijk bedankt
voor het afgelopen seizoen!
Succes allemaal voor het
komende seizoen 2022 - 2023!
Tonny van Lent
Voorzitter VV Alem

Voor het komend seizoen
2022 - 2023 staan er wel wat
veranderingen op de rol.
Voor de jeugdelftallen hebben
we weer een hernieuwde
samenwerking kunnen realiseren
met onze zustervereniging
Hurwenen Rossum Combinatie,
daar we allebei te weinig
spelers hadden voor met name
het oudste jeugdelftal, dit is
inmiddels goed opgelost.
Bij de senioren hebben we dit
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Alem 1

Wim Steenbekkers (leider), Gustavo Enciso-Garcia (assistent-scheidsrechter), Jens Steenbekkers,
Hans van den Boogaard, Mart van Boxtel, Bradley Donks, Kevin Broekmeulen, Lars Steenbekkers,
Victor van Kessel, Joost Stoof (leider/keeperstrainer), Ben Hoek (trainer).
Lars Steenbekkers, Mats Steenbekkers, Martijn Leerintveld, Daav van Mil, Bart de Leeuw, Luuk
Steenbekkers, Daan Snijers, John Bakker.

Joost Stoof: “Mijn rol aanstaand
seizoen is elftalleider van het
eerste en keeperstrainer.
Binnen onze selectie zijn
er een aantal wijzigingen
geweest. Zo is aanvoerder
Bart van Lent gestopt. Verder
zijn Daan Murman en Dylan
Laponder weg bij de selectie.
Daarentegen zijn enkele
jongens van het tweede elftal
aangesloten bij het 1e elftal.
De kracht van dit team is het
team zelf. De bereidheid om
in de wedstrijden voor elkaar
door het vuur te gaan. Wat de
zwakke punten van dit team
zijn? Het tactisch vermogen om
in te grijpen bij veranderingen

die in een wedstrijd gevraagd
worden. Wat we aan het eind
van het seizoen willen bereiken?
Handhaving moet het eerste
uitgangspunt zijn. Van daar uit
kijken we van week tot week
verder. Welke middelen heb
je hiervoor nodig? Punten en
een fitte selectie, om maar
een open deur in te trappen.
Om dat te bereiken gaan we
zorgen dat het verdedigend
compact staat en van daaruit
proberen we aanvallend op te
gaan bouwen. Onze competitie
is een kleinere competitie
dan vorig jaar. De ploegen
die vorig jaar onder ons zijn
geëindigd zijn uit de competitie.

Ik verwacht dus een zwaardere
competitie dan vorig jaar. Zeker
ook vanwege de versterkte
degradatieregeling waar nu
nog niet veel van bekend is.”
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Alem 2

Olaf Steenbekkers (leider), Rowan Bergmans, Jelle van der Heijden, Paul Brekelmans, Jorick van
Groeningen, Stef Jansen, Mees van Mil, Jelle Bogers, Sten van Boxtel, Rob van Boxtel (leider), Stan
Schreuders (leider).
Job Steenbekkers, Jan van Namen, Wessel Broekmeulen, Luuk Bakker, Victor van Kessel, Danny
Wuits, Daan van Dijk, Jeffrey Kollenburg.

Rob van Boxtel: “Ik heb dit jaar
de eervolle, maar moeilijke
taak om leider te zijn van Alem
2. Maar allereerst willen we
vermelden dat Gerard van
Groeningen heeft aangegeven
te stoppen als leider van het
tweede. We willen hem hartelijk
bedanken voor zijn bewezen
diensten in de afgelopen jaren!
Dan stellen wij ons nu graag aan
jullie voor als de nieuwe leiding
van Alem II. De nieuwe leiding
bestaat uit de trainers Hans
Brekelmans, Stan Schreuders,
Olaf Steenbekkers en ik dus als
leider. Naast een compleet
andere samenstelling van de
staf krijgen we ook te maken
met een andere samenstelling
van het team. Een aantal
jongens zijn doorgeschoven

van het derde naar het tweede
en we denken een mooie
mix aan jeugd en ervaring te
hebben. We hopen een leuk
seizoen tegemoet te gaan
waarin iedereen een goede
ontwikkeling kan doormaken.
Een aantal termen die we
belangrijk vinden zijn plezier,
motivatie en inzet. De eerste
maanden zullen we vooral
bezig zijn om het team zo snel
mogelijk aan elkaar te laten
wennen. Daarnaast hebben
we al gefilosofeerd over de
tactiek. Deze is nog niet in
beton gegoten, maar we
hopen dat de eerste (oefen)
wedstrijden onze inzichten zullen
bevestigen. Op het moment
van schrijven weten we nog
niet in welke competitie we zijn

ingedeeld. We weten wel dat
we een klasse omlaaggaan (4e
klasse), dus we hopen erop dat
we goed mee kunnen gaan
draaien gedurende het seizoen.
Daarnaast hopen we ook een
goede ondersteuning te bieden
aan de selectie. Wij kijken met
vertrouwen uit naar het nieuwe
seizoen en hebben er zin in!”
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VV Alem bedankt alle
leden van de vrienden
van VV Alem!

Alem 3

Ferry Struik, Kees-Jan Zwanenberg, Wilbert van Boxtel, Bas Vissers, Coen van den Bighelaar, Gijs
Sars, Teun van Eeuwijk, Jeroen Bakker.
Rick Leerintveld, Tom van Geffen, Koen de Leeuw, Bart van Lent, Niek van Lent, Emiel de Rouw,
Peter van Boxtel.
Stefan Broekmeulen, Jack Bogers, Jaap van Boxtel, Joop Kollenburg, Joost Stoof, Bram van der
Zanden, Chris van Oers, Tim Hanegraaf, Jacco Bogers.
Wilbert van Boxtel: “Dit jaar
proberen wij het 3e team te
begeleiden met het volgende
groepje: Peter v Boxtel FZ,
Niek van Lent, Jannick van
de Zanden en Ik. In de vorige
seizoenen hebben we het
vierde gedaan, samen met Stan
en op de achtergrond Peter,
Niek, Alex en ik. Nu gaan we dus
met vier andere het derde elftal
begeleiden en leiden. Alhoewel
sommige het ietwat cynisch
ook lijden noemen. De start zal
even wennen zijn, omdat het
derde en vierde team van vorig
jaar bij elkaar zijn gekomen.
Daarnaast is een groep naar het
tweede gegaan en de rest is
verhuisd naar dit nieuwe team.
Gelukkig hebben we ook wat
terugkerende leden en nieuwe
leden mogen begroeten. Het
resultaat is een bonte mix van
allerlei kwaliteiten. Daardoor
hebben we nu maar liefst een
aantal van 25-30 spelers, en

dat moet theoretisch gezien
toch onze grootste kracht
worden. Hopelijk wordt dat ook
in de praktijk een kracht en
niet een extra reden om snel
af te melden. Een vlugge blik
op de spelerslijst brengt ons
volgens mij een prima balans
op elke linie. En het allersterkste
punt blijft uiteraard de DERDE
helft. Op basis daarvan waren
we ongeslagen kampioen
geworden! Zwakke punten
hebben we eigenlijk niet,
maar als ik er dan toch een
moet nemen is dat sommigen
waarschijnlijk te vroeg naar
huis gaan… Wat betreft een
voorspelling: het zou mooi zijn
als we niet alleen de eerste
tien wedstrijden meedoen
bovenin, maar ook de laatste
zestien wedstrijden. Dus een
plek minimaal in de top 5 is wat
mogelijk moet zijn. De opkomst
bij trainingen, een goede
mentaliteit en niet alleen komen

als het jouw uitkomt zijn onze
grootste valkuilen. Het is en
blijft tenslotte een teamsport.
Specifieke punten waarop
we gaan trainen hebben we
niet. Het gaan trainen lijkt me
al een ultiem specifiek punt.
Ik verwacht een soort gelijke
competitie als voorgaande
jaren, alhoewel wij nu een
derde zijn met veelal oud vierde
spelers. Dus zal het een andere
competitie zijn voor de meesten.
Maar dat gezegd hebben, lijkt
me alsnog minimaal een Top
5 klassering mogelijk. Verder
wil ik benadrukken dat een
spelerslijst met 25 spelers heel
veel lijkt, maar gaandeweg
de competitie kom je er toch
weer voor te staan dat het
krap wordt. Bij deze doe ik een
oproep aan onze spelers: ‘laat
dat aub niet gebeuren en meldt
persoonlijk af als het moet bij
een van onze leiders. Gelieve dit
niet te doen in een groepsapp.”
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Alem VR1

Peter van Boxtel (leider), Manouk Bergmans, Elze van de Wetering, Fenne van Mil, Anke van
Boxtel, Jante Steenbekkers, Ilse van Hezik, Dirkje de Leeuw, Ton Steenbekkers.
Hilde van Boxtel, Noortje Jansen, Malou de Leeuw, Jelyn van Berkel, Nikki Theuwis, Jessica
Hooijmans, Chrissy van Hemert.
Peter van Boxtel: “Ik ben leider
van Alem VR1, een rol die ik
het afgelopen seizoen ook heb
vervuld. Verder zijn Hans Hanegraaf
(trainer/leider) en Ton Steenbekkers
(trainer) binnen ons team actief.
Er is binnen ons team kwantitatief
gezien niet zo veel veranderd,
want alle vrouwen hebben
aangegeven door te gaan. Wel
hebben we met Britt Geerligs
en Ton Steenbekkers enkele
nieuwelingen, maar daarmee
worden wel enkele essentiële
posities ingevuld. Britt heeft
aangegeven te willen keepen in
ons elftal wat erg prettig is voor de
overige meiden. Het afgelopen
seizoen hadden we namelijk geen
vaste keeper in de goal. Gelukkig
waren enkele meiden bereid om
bij toerbeurt in de goal te staan
maar dit was natuurlijk geen ideale
situatie, want het ging ten koste
van ons voetballend vermogen
in het veld. We zijn benieuwd hoe
Britt zich dit seizoen ontwikkeld.
Ze staat pas aan het begin van
haar keeperscarrière, maar op
de trainingen heeft ze al het
nodige laten zien wat vertrouwen
geeft voor de toekomst. Ton
heeft het stokje van Gerard van
Mook overgenomen en gaat op

donderdag de training verzorgen.
Hij heeft veel ervaring als voetballer
maar ook als assistent-trainer bij
het vlaggenschip van VV Alem.
Met al zijn kennis en kenmerkende
inzet zal hij ongetwijfeld Alem VR1
weer stapje verder brengen in hun
ontwikkeling. De kracht van het
team uit zich, naast de aanwezige
voetbalkwaliteiten, vooral in de
teamspirit en de positieve sfeer
rondom Alem VR1. Ze willen voor
elkaar door het vuur gaan om
het beste resultaat te bereiken.
Ze hebben ook veel voor elkaar
over om dit resultaat te bereiken.
Voorbeelden waarin zich dat uit?
Op een dinsdagavond 130 km
rijden om een competitiewedstrijd
te spelen of tussen de drukke
werkzaamheden door snel naar
Alem komen om een uurtje te
voetballen en daarna weer naar
het werk. Dat zegt toch alles over
de teamspirit. Zoals ieder team
heeft Alem VR1 ook haar zwakkere
punten in het team, maar die
vermelden wij hier niet omdat we
de tegenstander niet slimmer willen
maken dan ze zijn. Het afgelopen
seizoen hebben wij praktisch tot
het einde meegedaan om de titel
in de 5e klasse. Helaas was RKKSV
VR1 in een mooie -en tegelijk ook

leerzame- kampioenswedstrijd echt
een maatje te groot voor ons. Als
we komend seizoen weer tot het
eind mee doen om te titel hebben
we het als Alem VR1 wederom
goed gedaan. Ons team heeft een
stabiele basis en van daaruit is het
prettig werken om die basis verder
uit te kunnen bouwen. Met achttien
meiden gaan we starten, maar
dat neemt niet weg dat iedereen
de ogen en oren open houdt
voor vrouwen die ons team willen
versterken. Het afgelopen seizoen
hebben we specifiek op enkele
spelsituaties getraind en dat heeft
zich in de wedstrijden uitbetaald in
doelpunten. Ongetwijfeld zullen we
daar dit seizoen weer op trainen
om onze tegenstanders te blijven
verrassen. Welke spelsituaties dat
zijn houden we uiteraard voor ons.
Qua competitie verwachten we
weinig veranderingen, wellicht
een ander team erbij dat uit de 4e
klasse komt. Wij weten uiteraard
niet welke kwaliteitsimpulsen onze
tegenstanders hebben gekregen
maar als veel bij hetzelfde is
gebleven mag je op basis van
de resultaten van het afgelopen
seizoen het een en ander van Alem
VR1 verwachten.”
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De assistent-scheidsrechter

Gustavo voelt zich thuis bij ‘warme club’ vv Alem
Als er binnen de vv Alem een
verkiezing bestond voor de
mooiste naam, dan zou Gustavo
Enciso–Garcia hoge ogen
gooien. In onderstaand verhaal
stellen wij deze energieke
Columbiaan aan onze lezers
voor, die voor velen vooral
bekend is als de grensrechter
van het eerste elftal.
Gustavo is geboren en
opgegroeid in Cali, de
hoofdstad van het departement
Valle del Cauca in het westen
van Colombia. Het is het
industriële en commerciële
centrum van de Cauca-vallei.
Deze stad van ruim twee
miljoen inwoners is de derde
grootste stad van het land, dat
ruim 50 miljoen inwoners telt.
Andere grote steden in dit ZuidAmerikaanse land zijn Bogota
en tweede stad Medellín. In Cali
worden koffie, katoen, suikerriet,
vleeswaren en sojabonen
verhandeld. Daarnaast worden
er banden, tabaksproducten,
textiel, papier, chemische
producten en bouwmaterialen
vervaardigd. De naam Cali is
volgens kenners afkomstig uit
het Quechua, de belangrijkste
voertaal van het Inca-rijk in
de 15e en 16e eeuw. In de
jaren tachtig was de stad in
het nieuws omdat er zich een
beruchte cocaïnebende had
gevestigd, het zogenaamde
Calikartel.
Gustavo: “Mijn moeder was
getrouwd met een Nederlander
en dat is de reden dat wij 42
jaar geleden naar Nederland
zijn gekomen. In de tijd in
Colombia heb ik de middelbare
school afgemaakt en heb ik de
jeugd van club Deportivo Cali

Gustavo Enciso-Garcia assistent-scheidsrechter.

doorlopen.” Deze populaire
club speelt haar thuiswedstrijden
in een stadion van ruim 53.000
toeschouwers en was in 1978
de eerste Colombiaanse
voetbalclub die de finale van
de Copa Libertadores wist te
halen, waarin werd verloren van
Boca Juniors uit Argentinië. In
1999 haalde de club opnieuw
de finale en opnieuw werd
er verloren, ditmaal tegen
Palmeiras uit Brazilië. Daarnaast
wist de club negenmaal het
Colombiaanse kampioenschap
te winnen.
Gustavo: “Eenmaal hier
in Nederland heb ik eerst
Nederlands geleerd bij de
nonnen in Vught. En daarna
heb ik de MEAO gedaan op
het Jeroen Bosch College in
Den Bosch. Ondertussen ben
ik lid geworden bij Nivo Sparta
en heb ik veertien jaar in het
eerste elftal mogen spelen.
Daarna heb ik in een lager elftal
met oude eerste elftal spelers
gespeeld. Dit heb ik maar een
paar jaar gedaan, want toen
werd ik gevraagd door de
T.C. voor leider en assistenttrainer van JO19.1. In deze
tijd heb ik mijn scheidsrechter

diploma gehaald. En vele
wedstrijden gefloten vooral
selecties tot het eerste elftal in
de eerste klasse. Hierna heb
ik de overstap gemaakt naar
het eerste elftal waar ik leider/
assistent scheidsrechter en alles
rond het eerste elftal van Nivo
Sparta verzorg. Dit doe ik nu
al ongeveer tien jaar. Ik ben
gelukkig getrouwd en vader
van een prachtige dochter.
Ik werk al 25 jaar bij Plieger in
Zaltbommel. Bij Plieger ben ik
directe collega van jullie oudtrainer Patrick Theuwis. Dat is
de rode draad hoe ik bij Alem
terecht ben gekomen. In die
tijd keek ik veel wedstrijden
van het eerste en floot ik de
lagere elftallen zoals het 2e, 4e
en de dames. Dit doe ik nog
vrijwel iedere zondag. Vanaf
het huidige seizoen ben ik de
vaste grensrechter van het
eerste elftal. De spelers en echte
clubmensen ken ik dus al jaren.
Wat ik het mooiste aan de club
vv Alem vind is dat het een hele
warme club is. De mensen zijn
erg vriendelijk en betrokken. Ik
ben erg goed ontvangen en de
waardering die ik van iedereen
ontvang doet me goed.”
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Nies van der Schansstraat 21
5161 CE Sprang-Capelle
T: 0416 - 743 150
www.klt.nl

info@klt.nl

ST HRC’14/Alem/RKVSC/Heerewaarden JO15-1

Renzo de Boer
Teddie van Bokhoven
Finn van Boxtel
Huug van Boxtel
Jasper van Deelen
Sem van Drunen
Thijs van Hest
Ayman Lazaar
Dylan Liebrecht
Marijn Maters
Ricardo Mouthaan
Tijn van Nuenen
Jesse van Oers
Roel van Rooijen
Kay van Santen
Robin Sluyter
Ralph Wijgerse
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Wim Steenbekkers (leider), Gustavo Enciso-Garcia (assistent-sche
Boxtel, Bradley Donks, Kevin Broekmeulen, Lars Steenbekkers, Victo
Lars Steenbekkers, Mats Steenbekkers, Martijn Leerintveld, Daav van

BOUWBEDRIJF

J.A. VAN BOXTEL

V.V. ALEM SELECTIE
2022-2023

eidsrechter), Jens Steenbekkers, Hans van den Boogaard, Mart van
or van Kessel, Joost Stoof (leider/keeperstrainer), Ben Hoek (trainer).
n Mil, Bart de Leeuw, Luuk Steenbekkers, Daan Snijers, John Bakker.

De top bereiken,
door klein te
beginnen...
Rabobank Altena-Bommelerwaard

trotse
Wij zijn sor
spon

ST HRC’14/Alem/RKVSC/Heerewaarden JO14-1

Ryan Bala
Jorik Bouman
Gwen van Boxtel
Ilian van Doorn
Hein van Heel
Bram Kooijman
Wesley Leeuwenhaag
Mees van Oers
Toon van Oers
Jorg van Oyen
Hasib Shafiq
Mujib Shafiq
Benjamin vd Steenoven
Jorn Verhoeven
Lieke Vermeulen
Brian van Wanrooij
Luca Zwanenberg

Jeroen van Heel: “Dit jaar ben
ik als leider/trainer betrokken
bij de JO14 in de combinatie
ST HRC’14/Alem/RKVSC/
Heerewaarden. Dit jaar zijn er
vanuit de oude JO14 een drietal
spelers bijgekomen. Ook voor
de JO15 is de samenwerking
aangegaan met HRC’14 en
er zijn noodgedwongen een
aantal jeugdspelers naar de
senioren vertrokken. Deze
ingreep was nodig om iedereen
aan het voetballen te houden.
De JO14 traint op maandag
in Alem en op donderdag in
Hurwenen en de JO15 traint
op maandag en woensdag in
Hurwenen. De kracht van het
team zit hem in de potentie,
als we namelijk willen dan
kunnen we iedereen de baas.
Er zijn een drietal goede spelers
bijgekomen en we hebben
vorig jaar al laten zien dat we
echt wel kunnen voetballen
als we het koppie er maar

bijhouden en niet vervallen in
negatief denken en gezeur
op elkaar, de tegenstander
en de scheidsrechter en
grensrechters. Daarnaast zijn er
nog wat motivatieproblemen
op te lossen en we moeten
elkaar beter weten te vinden.
De bal rond laten gaan,
zorgen dat je aanspeelbaar
bent en in beweging blijven.
Dit klinkt allemaal makkelijk,
maar in de praktijk blijkt dit
toch vaak lastig. We moeten
gezien onze capaciteiten
minimaal bij de bovenste
drie kunnen eindigen en er
zit zeker een kampioenschap
in voor een of meerdere
fases. We beschikken over
voldoende trainingsfaciliteiten,
begeleiders, trainers en
materialen, alhoewel de velden
er momenteel niet echt top
bijliggen. Belangrijkste zijn
motivatie, wilskracht, teamspirit
en herstellingsvermogen van

de spelers. En voor sommigen
ook conditie. Niet specifiek het
belangrijk is wel om er nog meer
voetbal in te krijgen, solowerk
en technische trucjes zijn in
aanvang leuk maar uiteindelijk
breekt dit je wel op als het
geen resultaat (goede pass of
doelpunt) oplevert. We krijgen
de beschikking over een aantal
personal trainers die vanuit de
oude JO14 gaan ondersteunen
op de maandagen in Alem. Ik
verwacht dat we goed mee
gaan komen. De samenwerking
met HRC’14 bevalt prima, er
is sprake van een goede klik
tussen de spelers, begeleiding
en ook de ouders.”
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ST Alem/RKVSC/Heerewaarden JO12-1

Hamid Benhallal
Lars van Bruchem
Bart van Heel
Stef de Kleijn
Dex Knobbout
Patryck Lebek
Robin Slagter
Jim Verhoeven
Tim Vermeulen
Bart Vissers
Boaz Weijers
Anton Knobbout
(Trainer/Leider)
Jordy Vermeulen
(Trainer/Leider)
Robin Witteveen
(Trainer/Leider)

“Anton, Jordy en Robin zijn ook
dit seizoen weer de trainers van
de nieuwe JO12. Binnen dit
team hebben er gelukkig weinig
veranderingen plaatsgevonden,
behalve dat we in de loop van
afgelopen seizoen Eloise zijn
verloren aan DSC en Jip die blijft
alleen nog bij ons trainen. Dit
laat ook weer de kracht van het
team zien! Dit is namelijk een
hele hechte groep die inmiddels
al een aantal jaren samen
speelt. Daarnaast raken deze
jongens steeds beter op elkaar
ingespeeld en kan eenieder
elkaar aanvullen. De valkuil is
dat deze jongens nu allemaal
wat ouder en meer fysiek
beginnen te worden. Hier zullen
ze echter mee moeten leren

omgaan, aangezien dit bij onze
tegenstanders natuurlijk ook het
geval is. Het is vooral belangrijk
dat iedereen zoveel mogelijk
voetbalt en hier ervaring mee
opdoet om erachter te komen
hoe ze fysieke verschillen
kunnen opvangen met
slimmigheidjes. Het doel is dan
ook om dit jaar iedereen nog
sterker op een bepaalde positie
te laten trainen waar diegene
zich thuis voelt. Ook willen
we zoveel mogelijk uitdaging
geven onder elkaar met zoveel
mogelijk taak- en positiegerichte
trainingen. Hiermee hopen
we aankomend seizoen weer
bovenin mee te draaien in de
competitie!”
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ST Alem/RKVSC/Heerewaarden JO11-1

Gijs van den Bighelaar
Janne de Cocq van
Delwijnen
Suus van Heel
Leentje van Oers
Mila van Oers
Rovert van der Riet
Julian Toonen
Luke Verhoeven
Thijs van Wamel
Davin van Zutphen
Rovert van der Riet
(Trainer/Leider)
Rick de Cocq van
Delwijnen (Trainer/
Leider)

Kris van der Riet; “ik verheug
me weer op een mooi
voetbalseizoen. Komend
seizoen heb ik JO11 onder
mijn hoede. Op de dinsdag
deel ik het trainingsveld met
‘Good Old’ Jeroen van Heel
en op donderdag worden de
trainingen begeleidt door Luuk
en Jorick. Die laatste is de
vervanger van Sten die een
prachtig seizoen heeft getraind.
Dat is echt mooi om te zien. Hoe
die jonge, talentvolle trainers
nieuwe talenten ontwikkelen.
Op zaterdag ben ik op pad met
Rick de Cocq van Delwijnen,
hij is een hele belangrijke
stabiele factor voor ons team
op de wedstrijddagen. Ons
team is ten opzichte van vorig
jaar nagenoeg volledig intact
gebleven. Goed spelersbeleid

dus. Gijs is weloverwogen
vertrokken uit de voetballerij.
Voor de rest zijn we volledig op
oorlogssterkte. De grote kracht
van ons team is teamspirit.
Voor elkaar door het vuur willen
gaan. Dat vind ik heel erg mooi
om te zien. Afgelopen seizoen
waren we ook weleens te
voorzichtig. Iets teveel respect
voor de tegenstander en ons
zelf kleiner inschatten dan we
in het echt zijn. ‘De kaas niet
van het brood laten eten’ is
een bekende uitdrukking in
onze kleedkamer. Wij willen
het komend seizoen afsluiten
met plezier. Plezier is namelijk
alles. Als je plezier hebt komen
de (loop)acties, driehoekjes,
reddingen en doelpunten
vanzelf. De randvoorwaarden
zijn er, we hebben een

prachtige grasmat en een mooi
complex. Complimenten van
ons team hoe e.e.a. er bij ligt.
Daar zal het niet aan liggen.
Of er nog extra dingen zijn die
ik kwijt wil? Poeh, dat is een
grote vraag. Ja misschien wel.
(dan lachend) Zelf schopte ik
het tot de A-jeugd van Aquila,
toen gooide ik de handdoek
in de ring. Ik kan nog altijd
dromen over het 1e. Ergens
tegen het eind van het seizoen,
de blessurelijst is groot. En dan
word ik gevraagd. In een giga
belangrijke wedstrijd, val ik de
laatste 20 minuten in, ik scoor de
winnende. Van mijn 11e tot nu is
er eigenlijk niets verandert…”
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De supporter

Van trainer tot koffiezetter: supporter Peter Rooijakkers heeft
oranje-wit DNA
Waar het vlaggenschip van
de vv Alem ook speelt, telkens
weer weet het zich gesteund
door supporters die het oranjewitte team steunen. Een van hen
is Peter Rooijakkers. Ondanks
dat iedereen hem kent, laten
wij hem aan het woord in
onderstaande monoloog.
Peter: “Tijdens mijn jonge jaren
was ik een leider en prater,
maar ook een team player
met een functionele techniek.
Tevens had ik een goed
overzicht, dankzij mijn goede
pass en traptechniek bleef
ik overeind. Ondanks dat ik
geen snelheid had, maar wel
beschikte ik over een redelijke
conditie. Welke functies ik
vervuld heb binnen de vv Alem?
(Dan lachend) Welke niet kan je
beter vragen. Dat varieert van
jeugdtrainer tot trainer en leider
van verschillende teams binnen
de vv Alem. Daarnaast heb ik
trainer Ton de Wit ondersteund
bij de trainingen van de selectie.
Ook ben ik jaren bestuurslid
geweest en was ik commissie
lid tijdens het 75-jarig bestaan
van onze mooie vereniging.
Ook heb ik aan de wieg
gestaan van de oprichting
van ons dames elftal. Graag
wil ik daaraan toevoegen
dat zij het meest dankbare
voetbalteam waren waar ik
ooit bij betrokken was. Waar
ik dat club gevoel opgedaan
heb? Dat zit in in mijn DNA dat
ik heb meegekregen van mijn
vader Wim Rooijakkers. Ook
ben ik momenteel betrokken
op de maandagochtend
bij de Groenploeg, dat
verantwoordelijk is voor het

onderhoud van ons prachtige
sportpark. Al bestaat mijn vaste
taak uit het zetten van koffie,
een niet te missen onderdeel
van deze club vrijwilligers.”
“Afgelopen seizoen was een
waar Topseizoen voor ons eerste
elftal, met de hoogste klassering
ooit binnen de rijke historie vv
Alem als gevolg. De toekomst
zie ik met vertrouwen tegemoet,
met deze selectie kunnen we
nog wel jaren vooruit. Met
hopelijk nog wat seizoenen in
derde Klasse en dan zal er ooit
een moment komen dat we
een stapje terug moeten doen.
Welke speler uit de historie van
de vv Alem de meeste indruk
op me gemaakt heeft? Daar
geef ik alleen maar antwoord
op als dat er twee mogen zijn.
Zo denk ik graag terug aan Wim
Steenbekkers Cz, waar ik zelf
jaren mee heb gewerkt. Van
mooie voetballer in de C-jeugd,
drong hij door tot de laatste 24
van Nederland. Uiteraard mag
ik ook Ton de Wit niet vergeten,
die tot in elke vezel van zijn
body een ware sportman was.
Wijlen Tinie van Hintum is me als
trainer het meest bijgebleven.
Een hele goede trainer met een
fijne persoonlijkheid. Daarnaast
verzorgde hij zelf sportblessures
en massages. Sommigen vielen
zelfs flauw van zijn warm zetten
van de beenspieren... Wat me
ook is bijgebleven dat hij tijdens
de trainingen oefeningen zelf
altijd voor deed. En eventueel
verbeterde als dat nodig was.
Tevens was hij ook op tactisch
en technisch vlak heel erg
goed.”
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Wisseltroffee
“Mijn meest memorabele
wedstrijd was een
voetbaltoernooi van de C-jeugd
in Heukelum. Daar konden wij
de wisseltrofee winnen, maar
we hadden eigenlijk te veel
oudere spelers bij ons. Dus
als je het volgens sportieve
richtlijnen bekijkt, hadden we
die niet mogen winnen. Maar
aangezien ik de jongste van
ons team was, hebben we
via wat gerommel met mijn
spelerspas het toch voor elkaar
gekregen dat we daar konden
voetballen en winnen. Frans
en Harry waren destijds onze
leiders, die hebben het elkaar
gekregen dat de organisatie er
mee akkoord ging. Verder heb
ik warme herinneringen aan de
jaarlijkse Feestavond met de
befaamde dubbeltjes pot. Een
keer kwam zelfs de disco niet
opdagen, toen heb ik maar de
microfoon gepakt en dat was
de legendarische geboorte
van mijn optreden van mijn act
als wijlen Fats Domino, terwijl
ik vol overgave ‘I found my
freedom’ zong kwam iedereen
in dorpshuis De Drie Linden om
de piano heen staan. Nog nooit
had ik zoveel plezier gehad!”
“Eveneens bewaar ik prettige
gedachtes aan een driedaags
voetbaltoernooi in België, in
Liège bij de vv Angleur. Wij
gingen als selectie daar heen
onder leiding van trainer Ton de
Wit en leider Cor Steenbekkers.
De dames mochten ook mee,
waaronder een aantal verliefde
prille stelletjes. Ook hadden
we in het team een aantal
jongens die toen nog geen

De supporter

verkering hadden. De perfecte
mix dus. De eerste wedstrijd
wonnen we op vrijdagavond,
waarna we als groep wat
zouden gaan wandelen. Maar
we eindigden uiteraard met
een paar biertjes in een aantal
barretjes. Voor middernacht
gingen de koppels naar huis,
maar de vrijgezellen mochten
nog even blijven. De woorden
van Ton de Wit ‘maak het niet
te laat’’ klinken nog in mijn
oren. Uiteraard liep dat ietwat
anders. Ik zal jullie de meest
smeuïge details besparen, maar
desondanks eindigden wij als
nummer vier. Niet slecht toch,
als je bedenkt dat er maar
liefst 24 teams deelnamen.
Hans Hanegraaf werd zelfs
topscorer van het toernooi,
terwijl ik zelf in aanmerking
kwam voor de eervolle titel van
Meest Sportieve Speler. Maar ik
eindigde nipt als tweede.”
Van welke wedstrijd ik het langst
ziek ben van geweest? Ook dat
zijn weer meerdere momenten.
Zo moesten wij uit met tweede
elftal naar GVV Geldermalsen,
onze leider was ‘Grote Piet’ van
Boxtel, beter bekend als Tarzan.
Ik voelde de bui al aankomen
dat ik niet in de basis startte en
ik pakte mij boeltje nog voor
de wedstrijd en ben direct naar
huis gegaan, Door het bestuur
werd ik terecht voor twee
wedstrijden geschorst, het is mij
daarna ook nooit meer gebeurt,
Als speer bepaal je zelf of je in
basis staat. Een andere, minder
prettige herinnering heb ik aan
een wedstrijd in Maurik, waar
ik mijn kruisband en binnen
meniscus afscheurde. Ik was pas

Peter Roijackkers heeft oranje-wit DNA.

25 jaar jong, maar het was wel
het einde van mijn korte, maar
fanatieke voetbalcarrière...”
Voetbalplezier
Wat me ook altijd is bijgebleven
dat ik als jong mannetje een
vechtpartij meemaakte tegen
SCR uit Rijswijk. Een dame van
de tegenpartij trok zelfs een mes
en onze grensrechter sloegen ze
een houten vlagen stok boven
op zijn kale kop doormidden.
In een woord vreselijk. Of
ik tegenwoordig nog alle
wedstrijden bekijk? Ik kan wel
zeggen dat ik heel veel uit en
thuis ga kijken en doordeweeks
kom ik naar de trainingen kijken
van alle mannen elftallen en het
damesteam. Welke speler van
het huidige Alem 1 mij het meest
kan bekoren? Ik hou er niet van
om een naam te noemen, ze
doen allemaal meer dan hun
best. Om met Louis van Gaal te
spreken: ‘Het is een goed stel’.
Voor dit seizoen ben ik al blij als
we in 3 de klasse blijven, dan
is het al top voor mij. Ik wens

trainer Ben Hoek en zijn staf en
selectie heel veel voetbalplezier,
want dan hebben wij het als
supporter ook. Tot slot hoop ik
dat het damesteam nog lang
mag bestaan. En voor het
bestuur van de vv Alem wil ik
alle dank uitspreken, evenals
eenieder die op zijn/haar manier
een steentje bijdraagt voor onze
oranje-witte club keuren zeg ik
‘dank jullie wel’. En in goede en
sportieve gezondheid op naar
het 100-jarig bestaan van onze
Alemse voetbalclub.”
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ST Alem/RKVSC/Heerewaarden JO10-1

Semm Bekers
Amir Benhallal
Nathan Huigen
Nout Vernooij
Siem Vernooij
Matheo Vissers
Len van Wamel
Leon Woznica
Gwendoliene van de Wardt-Kuilder (Trainer/Leider)
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ST Alem/RKVSC/Heerewaarden JO9-1

Stijn Bogels
Jens van Bruchem
Merlijn Coset
Yfke de Cocq van
Delwijnen
Niels van Doremaele
Oliver van Doremaele
Liv Govers
Mats Kirchberg
Finn Mesman
Marieke Coset (Trainer/
Leider)
Roland van Doremaele
(Trainer/Leider)

Marieke Coset: “Samen met
Roland zijn wij, net als vorig
jaar, de trainers van deze
getalenteerde groep. We
zijn er trots op en blij mee dat
we ons groepje compleet
hebben kunnen houden en
zijn aankomend seizoen dan
ook de trotse trainers van een
JO9-1 dat altijd zin heeft om te
voetballen. Daarnaast zijn we er
ook blij mee dat we hulp krijgen
voor aankomend seizoen,
dit in de persoon van Jeffrey
Govers. Tevens hebben we een
nieuwe speelster toe kunnen
voegen aan de groep, Yfke. De
kracht van onze groep is om
samen te winnen en samen te
verliezen, het is niet voor niets
een teamsport. Daarnaast
hebben we afgelopen seizoen
veel getraind op het passen en
vrijlopen van de tegenstander,
hierin zie je echt dat er stappen
gemaakt zijn. Voor ons als

trainers is het mooi dat we dat
tijdens de wedstrijden terug
zien komen. De vooruitgang
is echt zichtbaar. Gelukkig
zien wij dat niet alleen als
trainers, maar ook onze trouwe
toeschouwers en ouders langs
de lijn zien deze vooruitgang.
Overigens wil ik daarbij graag
een woord van dank uitspreken
naar deze supporters die elke
wedstrijd weer aanwezig zijn en
daardoor een zeer waardevolle
kracht van het team zijn
geweest. Onze zwakke punten
is wat ons betreft niet zo van
toepassing, dit omdat alles
nog spelenderwijs aangeleerd
moest/wilden worden. Uiteraard
gaan en blijven we komend
seizoen trainen op de zwakke
punten. Als trainers hebben wij
deze al geanalyseerd en via
gerichte trainingen gaan we
proberen om te zorgen dat
onze spelers op deze specifieke

onderdelen daar juist beter
op worden. Wat betreft een
toekomstvoorspelling is onze
doelstelling dat we op het eind
van het seizoen in het linker rijtje
willen eindigen. Daarnaast is het
wellicht nog veel belangrijker
dat we een leuk en stabiel team
hebben dat vooral veel plezier
in het voetbal heeft. We zien
echter ook dat de competitie
steeds moeilijker wordt, doordat
er meer weerstand van de
tegenpartij is. Hierdoor zullen
wij als team georganiseerder
moeten zijn op het veld. En die
uitdaging gaan we graag aan!”
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De barvrouw

‘Rasechte Drielse’ wil nooit meer weg uit voetbalkantine
V.V. Alem’
Een ‘echte Drielse’ staat
inmiddels alweer voor het derde
seizoen op rij in de kantine van
vv Alem. Maria de Graauw,
beter bekend als ‘Maria
Boerke’ is voor velen dus geen
onbekende meer. Maar door
het corona-virus hebben we
nooit de kans gehad om haar
aan onze lezers voor te stellen.
Onderstaand vraaggesprek
doet een poging daartoe.
Laten we maar direct beginnen
met de moeilijkste vraag. Wat is
je leeftijd?
Maria: “Je begint al goed. Dat
vraag je toch niet aan een
dame? Dus N.V.T., oftewel niet
van toepassing. Volgende
vraag graag. Maar mocht je
het echt willen weten, voor mijn
gevoel ben ik 40, gelukkig!”
Voor diegenen die jouw
verleden niet kennen. Wat heb
je in het verleden allemaal
gedaan, qua barwerk en zo?
Maria: “Heel vroeger heb ik
drie jaar gewerkt bij café De
Kroon, daarna wat jaartjes bij
Kees van Heijningen en twee
jaar bij D’n Bol met Thijs en Ria
Meulendijk. Met carnaval en
bruiloften moest ik altijd werken.
Met de Drielse kermis vroegen
ze mij ook altijd, maar dat
mocht niet van mijn ouders.
Dan moest ik van hen zelf
gaan feesten. Daarna heb ik
jaren een champignonkwekerij
gehad met mijn ex-man. Maar
liefst 23 jaar. Daarna heb ik
restaurant Den Biechtstoel 8 jaar
uitgebaat, wat nu Eeterij De
Engel is, daarna vier jaar café
Het Hart van Haaften en café
Ons Thuis in Kerkdriel nog enkele
jaren.”

Maria de Graauw voor het derde seizoen op rij in de kantine.

Hoe ben je bij de vv Alem
terecht gekomen?
Maria: “Via bestuurslid Peter
van Boxtel (Fz) die met mijn
nicht Marlene is getrouwd. Die
heeft mij gevraagd. Die wist
dat ik bij café Ons Thuis mijn ei
niet kwijt kon en benaderde
mij voor de voetbalkantine in
Alem. In 2019 ben ik begonnen
in Alem. Zonder verwachtingen
of enige kennis van voetbal en
voetbalkantines.”
Hoe bevalt het een ‘echte
Drielse’ in Alem?
Maria: “Het eerste seizoen viel
door Corona wat tegen. Een
hele tijd geen voetbal en nog
langer en erger… geen kantine.
Maar inmiddels heel erg goed
en boven verwachting. Het
is super leuk en van jong tot
oud wat er binnenkomt. Ik vind
het de mooiste horeca die er
is, maar een paar dagen in
de week is voor mij meer dan
genoeg. Dit had ik al jaren
eerder moeten doen, dus ik
ben ontzettend blij met deze
kans. De feestjes zijn ook altijd
leuk. Daarbij moet ik ook even
de goede muzieksmaak van
de jongens benoemen. Die is
helemaal geweldig! Geen ram-
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ram-bam-bam, dat noem ik ook
wel ketelmuziek haha. Dat doen
ze maar mooi in de kleedkamer,
want die muziek vind ik zelf
helemaal niks. Ik snap dat ze dat
daar afspelen in de kleedkamer
om zichzelf op te peppen, Maar
ik word daar horendol van. Een
paar nummers maakt mij dan
niet uit hoor. En met een feest in
de kantine kan dit ook wel voor
een paar nummers. De oudere
nummers uit de jaren ‘60 en ‘70
vind ik het mooist. Maar een
Nederlands muziekje gaat er
ook goed in terwijl we aan het
werk zijn in de kantine.”
Hoe heb jij de corona tijd
ervaren en hoe ben je die
doorgekomen?
Maria: “In het begin lekker
ontspannen, maar later besefte
ik dat niets doen niks voor mij
is. Ik kan absoluut niet stil zitten.
Blij dat - voorlopig - deze tijden
achter de rug zijn. Ik had de
jongens en meiden erg gemist in
deze tijd.”
Wie zijn je hulpen in de kantine
en hoe doen ze het?
Maria: “Normaal doe ik het
alleen en zondag helpt mijn
partner Ed mee in de keuken.

De barvrouw

En met evenementen heb ik
een heel leuk team, bestaande
uit Marion, Conny en Helwie.
Wat vriendinnen van mij waar
ik altijd op terug kan vallen.
Maar ook mijn nichtje Gwen
van Liempt en haar vriendin
Noa Methorst ondersteunen
mij met de feestjes. Maar ook
goeie hulp van Nikki en Dirkje.
Twee fantastische meiden die
de horeca doen vanuit het
bestuur. Dit zijn twee bikkels en
geweldige meiden!”

wat sfeervoller maken. Hopelijk
kunnen ze hier iets mee doen.”

Waar geniet je het meest van bij
de club?
Maria: “De eenheid die er
heerst onder jong en oud en
dat ze allemaal zo aardig en
respectvol tegen mij zijn. En
natuurlijk dat het altijd een
feestje wordt.. Met nogmaals
leuke muziek. Ik hoef nooit
alleen af te sluiten en in het
donker de dijk op. Dit geeft
wel een veilig gevoel. Lars
Steenbekkers, Anke van Boxtel
en Rick Leerintveld sluiten
regelmatig mee af omdat ze zo
lang blijven hangen. Helemaal
geweldig! Alem is echt een
eenheid.”

Wat zijn de hardlopers qua
verkoop in de kantine op het
gebied van eten en drinken?
Maria: “Tosti’s en heeeeel
veuuuuul bier..!! En mijn
handelsmerk zoute sticks. Maar
die zijn gratis, dan drinken ze
meer hahaha.”

Is er iets wat je zou willen
veranderen?
Maria: “Alles is prima zoals het is.
(Dan lachend) Maar wat ik wel
zou willen is een vast contract
voor een jaar of 25. Daarvoor
ben ik in onderhandeling met
het bestuur. Dat geeft toch
wat meer zekerheid. Een paar
discolampen zou wel leuk
zijn maar wat ik het liefst wil is
maar een klein dingetje. Ik wil
graag de barlampen kunnen
dimmen of wat betere spotjes
in de kantine die gedimd
kunnen worden. Zo kan ik ook
met kaarsjes werken en het

Je hebt jaren in de kroeg
gestaan, wat is het grote verschil
met een kantine?
Maria: “Dat wanneer je
opengaat er gelijk altijd al
mensen zijn. En je hebt een
vaste club die elkaar allemaal
kennen en daardoor hangt er
altijd een relaxte sfeer. Jong en
oud samen. Een club geeft toch
echt binding met elkaar.”

Heb je weleens iets vervelends
meegemaakt, in de kroeg en of
kantine?
Maria: “Direct in de kantine niet.
Maar wat bij mij er wel heeft
ingehakt, en nog regelmatig,
is het overlijden van Nick de
Leeuw. Die was vaak ook een
van de sfeermakers en afsluiters
van de kantine. Hij zei ook
regelmatig tegen mij: ‘Maria, ik
ben zo blij dat jij hier de kantine
doet’. Als ik daar aan terug
denk, dan krijg ik nog kippenvel.
Wel een enorme eer dat we de
uitvaart in de kantine hebben
mogen volgen en dat er zo’n
super opkomst was. Ik denk nog
regelmatig aan die jongen als ik
naar huis rijd vanuit de kantine.
Gelukkig heeft hij een mooi
plekje in de kantine met een
foto en zijn voetbalshirt. Zo zit en
kijkt hij alsnog naar zijn vrienden
en vriendinnen op het veld en in
de kantine.”

Wat zou jij geworden zijn als je
geen horeca werk gedaan had?
Maria: “Balletdanseres of
boevenvanger... Zonder
gekkigheid, vroeger heb ik altijd
balletles gehad in Kerkdriel toen
ik klein was. De recherché vond
ik altijd interessant. Maar zoals
je hebt gehoord is het totaal
anders gelopen. Ik ben wel echt
een horeca-mens en daardoor
blij met hoe het is gelopen in
mijn leven en dankbaar voor de
kans bij deze mooie club.”
Wil je voor de rest nog wat kwijt?
Maria: “De vv Alem is een
groot feest. Het past als een
handschoen om mijn hand.
En daar is geen woord van
gelogen. De club telt enorm
veel vrijwilligers. En iedereen zet
zich in. Ik wil dit nog zolang doen
als ik leef, zolang ik gezond ben
en zolang de club niet van mij
af wil...”
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Verhuur ligplaatsen
Eetcafé
Watersportwinkel
Jachtmakelaardij
In- en verkoop
Stalling aan de wal
Reparatie en onderhoud

Jan Klingenweg 3, 5335 JK Alem (Gem. Maasdriel)
www.jachthaven-demaas.nl / info@jachthaven-demaas.nl
Tel: 0418-661524

Voor alles wat u maar te varen of te vieren heeft

WATERFEESTEN.NL

De juiste koers

06-55130067 info@waterfeesten.nl

ST Alem/RKVSC/Heerewaarden JO9-2

Tijn Beeuwkes
Ravi Bosua
Honia Jadema
Duco van Oijen
Filip Klak
Tygo van Rossum
Pim Vugts
Maggie van der Zalm
Sem van der Zalm
Anneke van Oijen (Trainer/Leider)
Bart van Oijen (Trainer/Leider)
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Sponsorlijst

HOOFDSPONSORS
Ecoser IT
J.A. van Boxtel BV
HOOFDSPONSOR JEUGD
Latexverfspuiten.nl
KLEDINGSPONSORS
&Shop
A van Heel Grondwerk-Loonwerk-Verhuur
AV Sportprijzen
COOP Rossum
CS Verhuur
Den Ouden
Dorpshuis de Drie Linden
Ecoser IT
Emke’s Frietwagen
KiesZon
GRT Maintenance
J.A. van Boxtel BV
Jorn Bergmans Schilderwerken
KLT
Koen de Leeuw Bouwontwerp & Advies
KVIK Keukens
Lighthouse Worldwide
Loonbedrijf van Herwijnen
Mondzorg Amstellaan
Slagerij Gijs Sars
WeBe Afbouw
Wilbert van Boxtel Hovenier & Straatwerk
van Bruchem service
van der Burg Spuit & Straalwerkzaamheden
van der Heijden Keukenmontage
van den Berk Diervoeders
van Heel Milieuconsult
van Kessel Fruit
GOUDSPONSORS
Arnold van Hooft Hypotheken &
Verzekeringen
Assurantiekantoor Den Otter
Bistro In Petto
CS Verhuur
Ergo direct
Fysio- en manuele Therapie Wim
Steenbekkers
GRT Maintenance
Het Hart van Alem
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JVZ Grondwerken & Reparatie
Latexverfspuiten.nl
LMB den Otter BV
Sportshop J. van Diesen
Tonny van Lent Groente en Fruit
van der Burg Spuit & Straalwerkzaamheden
Verschuure Kartonage
Vissers Advocatuur
Wijgergangs Medical BV
Waterfeesten.nl
ZILVERSPONSORS
&Shop
Autorijschool Gertine Kollenburg
Bergmans Schilderwerken
Loonbedrijf Cor den Teuling
Circuit van Hemert
de Jong van Mook Advocaten
Dennis van Mook infratechniek
Delkant
JKT Tegelwerken
Joris van Schijndel Diensten
Kevin Broekmeulen Boekhouding voor
ondernemers
Keukenstudio Stoof
van Kessel Materieel
Koen de Leeuw Bouw & Ontwikkeling
KVH weg en waterbouw
Leon van Herwijnen Aannemingsbedrijf
MOS Koeltechniek
Opa Pietje Grand Cafe
Patrick van Koolwijk Bloemen & Planten
Plan W
Tweewielershop C. v. Uitert
Van Herwijnen Afvalcontainers
Vébé Keukens BV
Voets Langeraap Beton BV
Wijgergangs Assurantiën
W & M Banden
Zwanenberg Schilderwerken
BRONSSPONSORS
A van Gent en Zn Bouwstoffenhandel
Ackermans-Jorgensen BV
Administratieburo Veerdonk v.d. Loo
Administratiekantoor Alem
Administratiekantoor van der Meijden
AGIB Kerkdriel

Sponsorlijst

Armada Young Plants BV
AV Sportprijzen
Bakkerij Gremmee
Bavaria
Berrie’s Frietrestaurant
Beenen Dienstverlening
Bouwservice J. Hondong
Coop den Boer
de Graauw Interieurs BV
de Looijer Elektrotechniek
Dorpshuis de Drie Linden
Eetcafé De Maas
Electroworld de Rouw
Expert Hooymans
F en J van Houten Champignons
FunXpert
G.A van Doorn Reparatie & Onderhoud
Garage Lobregt
Gebroeders Vos
Global Trade Solutions
Haas Juwelier
Hooymans Substrates
Hotel-Rest. de Gouden Molen
Hubo Kerkdriel
Ingrid Bloemenwerk
Jachthaven de Maas BV
Jan Kosters
Juijn Taxi en Rijwielhandel
KLT
LBB Loodgietersbedrijf Bekers
Maas Auto’s
Machinistenverhuur Nico Nendels
Makro
Marius van Namen BV
Medi Spa Annelies
NC Fit
Pippel Autoschade BV
Rabobank Bommelerwaard
Read Shop Expres
Recycling L.H. van Bruchem
Rijschool Boeschoten
Rijswaard Baksteen
Slagerij Blakenburg
Sport 2000 - Stehman
Steenfabriek Rossum
Teeuwen Tuinmachines & Gereedschappen
Tegelhandel Pardoel
Theo Grandia Assurantien BV

van der Putten Installaties
van Hezik Machines
van Rosendaal Infra BV
VDK infra & mobiliteit
VDL sound
VDVW adviseurs
VDZ Letters & Logo’s
Verhaar Bedrijfskleding
Wijnhandel Luuc van Boort
Wouters Bandenservice
Zand-Grinth. van Herwijnen
Zonwering G. van Diesen
Wallaard Groenvoorziening
TERRASSPONSORS
Autoservice Valentijn
Boon’s Markt
Opa Pietje Grand Café
Wilbert van Boxtel Hovenier & Straatwerk
VLAGGEN SPONSORS
Den Otter Assurantiekantoor
Pizzeria & Grillroom Maestro
Rabobank Bommelerwaard
VDK infra & mobiliteit
TV-ADVERTEERDERS
Alem’s Delight
Bakkerij Gremmee
Cafe Babbels
Electroworld de Rouw
KLT
Latexverfspuiten.nl
Machinistenverhuur Nico Nendels
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