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Clubgegevens
Accomodatie
Sportcomplex “de Oude Maas”
Jan Klingenweg 2, Alem
tel. 0418-661883

Correspondentieadres
Meerenstraat 9, 5335 LD Alem
tel. 06-46600576

Bestuur
Tonny van Lent, voorzitter (06-53644470)
Gerard van Mook, secretaris (06-46600576)
Gerard van Groeningen, penningmeester (06-55227259)
Niels Steenbekkers, westrijdsecretaris (06-55736146)
Piet van Boxtel, jeugdcoördinator (06-50683214)
Peter van Boxtel, lid (06-46027100)
Rick Leerintveld, lid (06-46417677)
Angelo Verhoeven, lid (06-29250118)
Fredie Goesten, lid (06-45920407)

Senioren
Peter Burg, hoofdtrainer (06-22787119)
Ton Steenbekkers, leider (06-53936527)
Wim Steenbekkers, leider (06-22582078) 
Hans Brekelmans, 2e elftal (06-10635558)
Olaf Steenbekkers, 3e elftal (06-15482373) 
Stan Schreuders, 4e elftal (06-27134810)
Judith van Doremaele, dames (06-82164261)
Joost Stoof, keeperstrainer (06-22474565)

Junioren
Willy van Lent, MO19-1 (06-27060535) 
Werner Broekmeulen, JO16-1 (06-28922434)
Wilbert Snijers, JO14-1 (06-53662705)
Wilbert van Boxtel, JO11-1 (06-54901028)
Alex Steenbekkers, J10-1 (06-54797932)
Leo Verhoeven, JO9-1 (06-83253704)
Kris van de Riet, JO8-1 (06-20961020)

Jeugdzaken
Piet van Boxtel, jeugdcoördinator
Peter van Boxtel, technisch jeugdcoördinator

Medische verzorging
Wim Steenbekkers (0418-662569)
Praktijk W.A.M. Steenbekkers (0418-631960)

Beheer
Hans en Maria van Santen (06-47555162)

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

Van de redactie
 
Wie de (internationale)voetbalwereld een 
beetje volgt, weet dat je anno 2018 nergens 
meer van hoeft op te kijken. 
Duizelingwekkende bedragen worden betaald 
als transfersommen voor duikelende 
Brazilianen en olierijke sjeiks en Russische 
sjoemelaars kopen clubs als speeltjes. Zelfs 
ons zo geliefde en nabije FC Den Bosch is 
tegenwoordig al in buitenlandse handen. 
Gelukkig hebben we daar op ons dorpsniveau 
(nog) geen last van. Bij de vv Alem spelen we 
nog voetbal omdat het een leuk spelletje is. 
Net zoals toen we zelf nog kinderen waren. 
 
Wie de moeite neemt om deze gids aan-
dachtig door te bladeren, de interviews leest 
met sponsoren/supporters en de mooie foto’s 
bekijkt van onze ‘oppervrijwilliger’ Piet van 
Boxtel, 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 wind- een elftal 
trainen, de kantine beheren, de velden en het 
terrein eromheen pikobello in orde houden: 
stuk voor stuk zijn ze geboren of besmet 
geraakt met het oranjewitte virus dat onze 
club zo typeert.
 
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 
eronder te zetten. En laat die fusie of 
andere wilde plannen van Rijkswaterstaat om 
ons mooie complex onder water te zetten nog 
maar even op sterk water staan. Voorlopig red-
den we ons nog steeds prima op onze 
pittoreske locatie in de Bommelerwaard.

Redactie clubblad vv Alem
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De voorzitter
Beste sportlieden van v.v. Alem,
De competitie van het seizoen 2018/2019 is alweer van start. 
 
Eerst een kleine terugblik op het vorige seizoen. Ons eerste 
elftal heeft een heel druk seizoen achter zich. Met een 
keurige 4e plaats en nacompetitie. Oh wat was het spannend, 
de derde klasse was zeer dicht bij! Met dank aan trainer Piet 
Saaman, Ton ,Wim en Niels Steenbekkers!
 
Ons tweede team heeft zich onder leiding van Hans en Niek, 
keurig weten te handhaven In de res. 3e klasse! Wat niet 
altijd gemakkelijk was door de vele wisselingen in het elftal. 
Chapeau hiervoor heren!
 
Het 3e team heeft onder leiding van Olaf Steenbekkers 
uitstekend gepresteerd! In goede harmonie en bij vlagen leuk 
voetbal, hebben ze een keurige 4e plaats behaald.
 
Alem 4 heeft met hun nieuwe leider Stan en een paar oudere 
raadsmannen, een mooie middenmootplaats behaald! Een 
goede prestatie, aangezien ze lang niet altijd compleet waren 
en er ook lastige zaterdagavonden bij zaten!
 
Onze dames hebben het dit seizoen onder leiding van 
Judith (en soms ook Gerard van Mook) ook prima 
gepresteerd! Onder vaak moeilijke omstandigheden hebben ze 
met werklust, wilskracht en plezier zich weten te handhaven 
in de 4e klasse.
 
Voor het komende seizoen hebben we voor de selectie een 
nieuwe trainer gecontracteerd. Wij als club wensen Peter Burg 
heel veel succes , samen met zijn vaste staf.
 
Ook wil ik onze jeugd en hun leiders en trainers bedanken 
voor weer een prima seizoen.

Met natuurlijk weer enkele kampioenen in hun midden!
Meiden van de SOM wederom proficiat met jullie 
kampioenschap!
Trots ben ik nog steeds op onze goede samenwerking met 
RKVSC en DSC.
 
Johan den Tek bedankt voor verschillende jaren lijnen 
trekken!
Inmiddels hebben we Adrie de Leeuw bereid gevonden om zijn 
werk voort te zetten.
 

Hans en Maria bedankt en succes voor het komend seizoen.
 
Alle vrijwilligers en fanatieke supporters heel hartelijk dank 
om deze mooie en bijzondere club draaiende te houden.
 
Veel plezier met de nieuwe presentatiegids.
 

Namens het bestuur van vv Alem,
 

Tonny van Lent - Voorzitter
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Alem 1

Chris van Eldik, Bart van Lent, Martijn Leerintveld, Mart van Boxtel, Hans van den Boogaard, Kevin Broekmeulen.
Wim Steenbekkers (leider), Niels Steenbekkers (ass. scheidsrechter), Jens Steenbekkers, Dennis van Mook, Bouke Steenbekkers, Daav van Mil, 
Lars Steenbekkers, Job Steenbekkers, Joost Stoof (keepers trainer), Ton Steenbekkers (leider), Peter Burg (trainer).
Tim Leerintveld, Mats Steenbekkers, Tom Loobeek, Lars Steenbekkers, Luuk Steenbekkers, Nick de Leeuw.

Elk seizoen vragen we vooraf aan alle elftalleiders en/of andere betrokken 
figuren wat de verwachting is voor komend seizoen. 
 
Naam: Wim Steenbekkers

“Ik ben zeker tevreden over afgelopen seizoen, na een super start van de 
competitie waarin we ook de eerste periodetitel pakten hebben we een wat 
wisselvallige tweede seizoenshelft gehad. Maar uiteindelijk een mooie positie 
in de eindklassering. We hebben laten zien dat we een blijvertje zijn in de top 
4 van de vierde klasse! Hoogtepunt: het behalen van de eerste periode titel en 
het spelen in de nacompetitie om promotie. Mijn dieptepunt was het net niet 
halen van promotie naar de derde klasse. Ik verwacht dat we weer gaan mee 
doen om de bovenste plaatsen komend seizoen en tevens een doelstelling moet 
zijn om weer voor een nacompetitie plek te gaan. Dat moet kunnen met deze 
huidige groep en op papier een wat minder sterke competitie in mijn ogen. Onze 
sterke punten zijn onze snelheid en dreiging voorin, wat altijd in de wedstrijd 
scoringskansen oplevert, tevens ook ons zwakke punt dat we teveel kansen nodig 
hebben om te scoren. Onze goede mix m.b.t. leeftijd is een sterk punt en de 
saamhorigheid onderling! We kunnen nog wat slimmer en volwassener worden in 
het uitspelen van een wedstrijd bij een voorsprong en zodoende een wedstrijd 
“dood” maken. Ook mag er nog wat meer aandacht mag uitgaan naar dode 
spelsituaties/en standaard situaties zoals corners en vrije trappen. De selectie 
voor komend seizoen is compleet, onze nieuwe trainer Peter Burg zal hierin 
een selectie van 1 en 2 moeten gaan kiezen. Helaas zijn er ook enkele jongens 
gestopt of elders gaan voetballen wat de selectie ook zeker zal gaan merken. 
Gestopt zijn Koen van Kessel en Roy Muller, Joost Stoof is naar het vierde gegaan 
en Hidde Kollenburg is naar DSC verhuisd (i.v.m. studie) om daar in een lager 
team te gaan voetballen. Daar tegenover staat de we twee nieuwe 
gezichten mogen verwelkomen en ook nog twee echte Alemse jongens n.l. 
Bouke Steenbekkers en Tom Loobeek die hun plekje binnen de selectie moeten 
gaan veroveren. VV Alem is verder een echte dorpsclub waarbij plezier maar 
ook prestaties zeker belangrijk zijn, de mentaliteit van de voetballers, leiders, 
trainers, bestuursleden, leden in de verschillende commissies en vrijwilligers 
zeker meespelen dat we nog een zelfstandige club zijn met een goede reputatie 
en uitstraling naar buiten toe. Tevens heeft de voetbalclub een sterke sociale 
functie in het dorp waar mensen elkaar ontmoeten en waar heel veel mensen 
plezier aan beleven. Een extra compliment mag mijns inziens gemaakt worden 
naar de jeugdcommissie en jeugdleiders die in samenwerking met RKVSC er toch 

elk seizoen weer in slagen de jeugd op zaterdag hun voetbalplezier te geven en 
bestaansrecht te behouden. Ik ben samen met Ton Steenbekkers leider van Alem 
1 en daarnaast hoort ook de medische verzorging bij mijn taken pakket. Op 
dinsdagavond verzorg ik samen met Peter Burg de training, waarbij ik me 
richt op hersteltraining van geblesseerde spelers. Zelf heb ik bij verschillende 
clubs gespeeld in het verleden, deze zijn geweest Fc den Bosch (jeugdteams 
en belofte team), TOP -Oss, Achilles Groesbeek en Margriet uit Oss. En ben 
fysiotherapeut van beroep met een eigen praktijk in Kerkdriel. Ik ben vanaf 
seizoen 2015-2016 leider samen met Ton, dus ga nu mijn vierde seizoen in. We 
zijn toen samen met de toenmalige trainer Piet Saaman ingestapt. Het heeft 
me altijd getrokken om na mijn actieve voetbalperiode actief te blijven in het 
voetbalwereldje, Tonny van Lent stopte destijds met zijn functie als leider van 
Alem 1 en toen ben ik ingestapt om samen met Ton hem op te volgen. Tevens 
vind ik het leuk om tussen een groep in te staan die naast het plezier hebben in 
het voetballen ook nog prestatie gericht bezig is en daarin kan ik mijn ei prima 
kwijt bij de huidige groep. Het is gewoon lekker om op het veld te staan tussen 
die gasten. Mijn verwachtingen die ik had richting de spelersgroep van Alem 1 
gekoppeld aan de prestaties die we geleverd hebben zijn zeker uitgekomen, we 
hebben 3 prachtige seizoenen gehad waarin we altijd meededen om de prijzen.”

Trainer/Begleiding
Peter Burg (trainer)
Wim Steenbekkers (leider)
Ton Steenbekkers (leider)
Niels Steenbekkers (ass. scheidsrechter)



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

Verhuur ligplaatsen
   Eetcafé
      Watersportwinkel
         Jachtmakelaardij
           In- en verkoop
             Stalling aan de wal
               Reparatie en onderhoud               Reparatie en onderhoud
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Alem 2

Danny Wuits, Jelle Bogers, Gijs Sars, Niek van Lent, Job Steenbekkers.
Gerard van Groeningen (leider), Jorick van Groeningen, Mees van Mil, Paul Brekelmans, Elies Sars, Jordy van der Heijden Hans Brekelmans (trainer).
Jeffrey Kollenburgs, Luuk Bakker, John Bakker, Bouke Steenbekkers, Jaap van Boxtel, Tim Leerintveld.

Elk seizoen vragen we vooraf aan alle elftalleiders en/
of andere betrokken figuren wat de verwachting is 
voor komend seizoen. 

Naam: Hans Brekelmans
 
“Het bestuur had ons als doelstelling handhaving 
opgelegd. Dat is bereikt, dus ik ben tevreden. Het 
hoogtepunt was de sterke start van het seizoen en de 
winst in de derby tegen DSC. We hadden wel degelijk 
hoger kunnen eindigen. Het waren ook maar minimale 
verschillen waardoor we punten en wedstrijden ver-
loren. Voor komend seizoen is wederom handhaving de 
doelstelling en het belooft een een erg mooie 
competitie te gaan worden. De indeling spreekt ons 
erg aan. Al is de doelstelling handhaving, wellicht is er 
eventueel een mooie 7e of 8e plek te bereiken. Dit kan 
alleen mits de selectie intact blijft bij zowel 1 als 2. Ons 
sterke punt is dat we op het middenveld op dit moment 
veel scorend vermogen hebben. Er zijn veel belangrijke, 
oudere spelers. Dit moet wel aangevuld worden met 
de jeugd komende jaren. Lukt dit niet, dan zullen we 
misschien een trede lager moeten gaan proberen om 
het plezier te behouden. Er zijn niet veel mutaties. Wel 
wat kleine wijzigingen over de gehele selectie gezien. 
Wat mijn gevoel voor de vv Alem is? Het is gewoon een 

geweldig mooie club en de uren die ik erin steek, doe 
ik met alle liefde en plezier. Ik ben ooit begonnen als 
trainer van mijn dochter Lisa bij de junioren. Dat beviel 
direct goed en ik train nu al voor het tweede jaar het 
tweede elftal. Destijds ben ik ook zelf minder actief 
geworden nadat ik gestopt was bij het eerste elftal. 
Wel was de omschakeling van jeugd naar senioren een 
behoorlijke stap. Daarnaast train ik ondertussen ook al 
drie jaar de SOM combinatie met de meiden. Dit 
bevalt ook erg goed.Verder doe ik altijd 100% mijn best. 
Het dubbeltje kan altijd twee kanten op vallen. Tot op 
heden pakt het nog goed uit.Voor de 
verschillende trainingen en wedstrijden ben ik 
gemiddeld 10 uur per week bezig. Ik verzin zelf de 
oefenstof en leidt de trainingen. Dit in samenwerking en 
in overleg met Niek van Lent. De stof hebben we 
voornamelijk van oud-trainers waaronder wij zelf 
gevoetbald hebben. Oud-trainer Leo Ouwens had 
bijvoorbeeld mooie oefenstop die ik toepas op het 2e 
elftal. Voor de rest bekijken we wel eens boekjes over 
oefenstof voor trainingen.”

Trainer/Begleiding
Hans Brekelmans (trainer)
Gerard van Groeningen (leider)
Niek van Lent (trainer/speler) 
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Alem 3

Sten van Boxtel, Rob Bouwman, Emiel de Rouw, Coen van den Bighelaar.
Olaf Steenbekkers (trainer), Bas Vissers, Daan van Dijk, Sven Bergmans, Thijs de Leeuw, Rob van Boxtel, Jannick van der Zanden (leider), Peter van Lent.
Thomas van den Berk, Marvin van Hezik, Bart de Leeuw, Jeroen Bakker, Jorn Bergmans.

Elk seizoen vragen we vooraf aan alle elftalleiders en/
of andere betrokken figuren wat de verwachting is 
voor komend seizoen. 
 
Naam: Olaf Steenbekkers.
  
“Ik en tevens mijn technische staf (Jannick van der 
Zanden & Rob van Boxtel) van Alem 3 zijn erg trots en 
tevreden op afgelopen seizoen. De titanen van 3 hebben 
het hele seizoen hun huid zo duur verkocht dat we dit 
mochten vieren met een 4e plaats. Na 2 jaar 8e was de 
doelstelling top 5 behaald. Dieptepunt was de zegekar 
die stopte na 4 zeges op een rij. Helaas. Aankomend 
seizoen is een competitie met nieuwe nog onbekende 
clubs en nieuw terrein. Echter zijn zowel 
Jannick, Rob van Boxtel en ik ervan overtuigd dat 
we aankomend seizoen minimaal 4e moeten kunnen 
worden. Dit omdat we een ruime selectie van 19 
‘eredivisie’ waardige spelers hebben. Ik zeg. Top 3 
aankomend seizoen! Waar we aan moeten werken is het 
scorend vermogen, het aantal kansen moet veel vaker 
verzilverd worden. Wie staat er op als die echte 
nummer ‘9’ van Alem 3?! Onze sterke punten? met zo 
weinig mogelijk ambitie, zo veel mogelijk plezier en 
prestatie leveren. Jazeker, de transfermarkt is voor 
ons gelukkig gesloten, er werd her en der nog aan wat 

spelers getrokken maar het is ons gelukt om enkele 
smaakmakers nog een jaartje aan ons te binden. Marvin 
van Hezik is een geboren Alem 3 titaan en is klaar om de 
Jorick van Groeningen legende te doen vergeten. En dan 
was daar nog de thuiskomst van onze onvermoeibare 
strijder op het middenveld: Jan van Osch. Wat mijn 
motivatie destijds was om dit te gaan doen? Uitdaging, 
plezier maar voornamelijk het overhalen van de jongens 
die nog minder ambitie hadden om te gaan voetballen. 
19 strijders die ervoor gaan met het mes tussen hun 
tanden. Machtig. Of mijn verwachtingen zijn 
uitgekomen? Nee, overtroffen zelfs. Ik had het niet 
anders gewild. Ik ga eerdaags maar eens een contract 
tekenen voor 5 jaar. Want ik wil nog 5 jaar met deze 
helden door. Er is nog nooit iemand omgekomen van 
koud afwerken, bal de lucht in stampen en eindeloos 
partijen. Het is zwaarder dan de training van 1 en 2 bij 
elkaar. Maar onze jongens raken zelden geblesseerd.”

Trainer/Begeleiding
Olaf Steenbekkers (trainer/leider)
Jannick van der Zanden (trainer/leider)
Rob van Boxtel (leider)
 



Hooymans, voor advies op maat en scherpe prijzen
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 Topmerken 
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 2 luisterruimtes 
 en 3 luisterareas
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 Pronto
 gecertificeerd
 Alles bedienen met één luxe afstandsbediening
 

Provincialeweg 100, 5334 JK Velddriel - 0418-631508 www.hooymans.nl
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Trouwe sponsor Gijs Sars geniet nog steeds van 
bijdrage op achtergrond
 
Elke club/vereniging kan niet zonder sponsoren. 
Ook de vv Alem is daarop geen uitzondering. In 
deze editie zetten we een van de trouwste 
sponsoren, Gijs Sars van de gelijknamige 
Kerkdrielse slagerij, in de schijnwerpers.

Gijs Sars: “Eerlijk gezegd heb ik geen flauw idee 
hoe lang ik al sponsor van de vv Alem ben. Als je 
dat precies wilt weten, moet je maar de foto in 
de kantine bekijken. En als ik moet gokken denk ik 
toch inmiddels al wel weer een jaartje of 28. Ja, 
de tijd vliegt. Maar ik heb het altijd met heel veel 
plezier gedaan. Ik ben destijds begonnen omdat 
Hans Brekelmans, een welbekend figuur binnen 
deze club, bij mij werkte als slager. Dat was mijn 
eerste kleine binding met deze mooie club. En van 
het een komt het ander. Dit soort kleine 
verenigingen zijn toch voor een flink gedeelte 
afhankelijk van sponsoren. Of ik weleens 
revenuen er van terugzie? Ja, zeer zeker. Al is dat 
nooit mijn drijfveer geweest. Het is natuurlijk ook 
een beetje clubliefde die je na al die jaren 
opbouwt. Mijn twee zonen voetballen inmiddels 
ook al weer heel wat jaren bij de vv Alem. Vroeger 
ging ik zo vaak als mogelijk naar ze kijken. Maar 
dat wordt helaas ook wel wat minder. Als je wat 
ouder wordt heb je ook wel eens wat anders te 
doen op zondag. Of ik ook nog andere verenigingen 
en clubs steun? Jazeker, meerdere verenigingen 
zelfs. Maar tegenwoordig volg ik meer mijn hart. 
Verenigingen als de IJsbaan Maasdriel en het Driels 
Museum zijn toch echte Maasdrielse verenigingen. 
Daar geef ik liever mijn geld aan uit. Ook de vv 
Alem hoort daar bij. Een echt gemoedelijke 
vereniging, dat hoort bij een dorp als Alem. De 
afgelopen drie decennia heb ik het een en ander 
meegemaakt, maar wat me het meest is 
bijgebleven zijn de kampioenswedstrijden. Daar 
heb ik iets extra’s mee. De spanning die erom heen 
hangt, de extra aandacht die mensen eraan geven 
dat doet ook altijd iets extra’s met mij.”

De sponsor

Opvolging
Gijs Sars mag dan al sinds de jaren tachtig van 
de vorige eeuw de vv Alem sponsoren, zijn eigen 
slagerij is nog veel ouder. De eerste keer in de 
historie namelijk dat er vlees werd verkocht via 
een familielid van deze Kerkdrielse uitbaterij was 
al in 1896(!). Exact 122 jaar later bestaat slagerij 
Gijs Sars nog steeds en anno nu telt de zaak vijf 
personeelsleden. Zorgen maken over wie de zaak 
op den duur gaat opvolgen, heeft de 57-jarige 
Kerkdrielenaar nog niet. “Daar ben ik nog helemaal 
niet mee bezig. Sowieso moet ik zelf nog even 
door…”

Slagerij Gijs Sars

Gevraagd naar de toekomst van de vv Alem als 
zelfstandige vereniging is Sars wel een stuk 
duidelijker. “Het zelfstandig blijven bestaan als 
vereniging wordt steeds moeilijker, zeker gezien 
het ledenaantal en de daarmee gepaarde kosten. 
Mijn inziens zou daarom een 
fusie tussen vv Alem, RKVSC uit Velddriel en DSC 
uit Kerkdriel mooi zijn. Maar dan wel op een 
centraal gelegen nieuw complex, bijvoorbeeld 
langs de Provinciale Weg. Daar wordt al jaren 
gepraat over een nieuw tuindersgebied, maar dat 
traject duurt al veel te lang en wordt dus heel erg 
moeilijk. Het zou mooi zijn als alle drie de clubs 
zich daar voor zouden inzetten.” 
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Alem 4

Niels van Hooft, Elies Grandia, Jorge Reuvers, Wilbert van Boxtel (leider).
Stan Schreuders (trainer), Sam Stoof, Alex Steenbekkers, Rick Leerintveld, Gerwin van der Burg, Jacco Bogers.
Koen van Kessel, Tim Hanegraaf, Joost Stoof, Thomas van Mook, Bas Brekelmans.

Elk seizoen vragen we vooraf aan alle elftal-
leiders en/of andere betrokken figuren wat 
de verwachting is voor komend seizoen. 
 
Naam: Jory Hooijmans

“Laat ik beginnen om te zeggen dat Alem 4 
een leuk en gezellig team is.Ten opzichte van 
vorig jaar hebben we meer voetballend 
vermogen gekregen door een aantal 
versterkingen. Op een enkeling na, zoals 
Henny Hooijmans die na wat blessures heeft 
besloten om zijn voetbalschoenen aan de 
wilgen te hangen en hiervoor volgens Alem 4 
traditie klompen te krijgen, gaan we 
allemaal door. Ik verwacht en hoop dat we dit 
seizoen bovenin mee kunnen draaien, maar 
het belangrijkste is dat we lekker kunnen 
ballen. Op zondagmorgen starten we met een 
bak koffie, waarna we met frisse zin….een 
enkeling met wat tegenzin gaan omkleden, 

gelukkig heeft onze captain Joop Kollenburg 
altijd wel muziek bij. De warming up is niet 
altijd 100%. Maar als het fluitsingaal klinkt 
staan we scherp. Zelf ben ik voorgaande jaren 
keepertrainer en keeper bij Alem 4 geweest. 
Vanwege drukke werkzaamheden en blessure 
gevoeligheid ben ik daar mee gestopt. En vul 
ik nu de functie van leider in. Want betrokken 
blijven bij het team en vv Alem is toch het 
mooiste. Onze nieuwe aanwinst keeper Joost 
Stoof zal beide dingen overnemen. Ik heb er 
ontzettend veel zin om met elkaar er een leuk 
seizoen van te maken.”

Trainer/Begeleiding
Stan Schreuders (trainer/speler)
Jory Hooijmans (leider)
Wilbert van Boxtel (leider/speler)
Alex Steenbekkers (leider/speler)
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Alem VR1

Jante Steenbekkers, Kim Duizer, Nikki Theuwis, Ilse van Hezik, Dirkje de Leeuw.
Anne van Dijk, Keli van den Bighelaar, Fredie Goesten, Jantine van Mook, Chrissy van Hemert, Judith van Doremaele (trainster).
Hilde van Boxtel, Anke van Boxtel, Fenne van Mil, Noortje Jansen, Imani Rike.

Elk seizoen vragen we vooraf aan alle elftalleiders en/of 
andere betrokken figuren wat de verwachting is voor 
komend seizoen. 

Naam: Nikki Theuwis

“Persoonlijk ben ik niet ontevreden over afgelopen seizoen, je 
komt uit een lagere klasse en moet maar afwachten in 
hoeverre je mee kan met de teams die al een langere tijd in 
de 4e klasse spelen! We wisten dat we het moeilijk gingen 
krijgen en hebben dus ook echt wedstrijden gehad waar we 
onszelf hebben verbaasd en hebben beschaamd. Het 
absolute dieptepunt was de wedstrijd uit tegen Buren waar 
we met 13-2 verloren, echt helemaal onze eigen schuld. Het 
hoogtepunt was denk ik de 8-2 winst, ondanks dat deze 
wedstrijd later ongeldig werd verklaard en dat we een hele 
lange reeks zonder verlies hadden. Voor komend seizoen 
streven we naar een Top 3-klassering, maar het valt niet 
altijd mee qua aantallen en vooral zonder vaste keepster. 
Desondanks kunnen we hopelijk voetballend goed meedraaien 
en gaan we er weer een mooi seizoen van maken
Het sterkste punt van ons team is 100 procent de onderlinge 
sfeer. Wat een toffe meiden zitten hier bij en daar mogen 
wij echt trots op zijn. We mogen eraan werken dat we onze 
focus houden, vooral tijdens trainingen, ook als we even geen 
zin hebben. We missen wel een echte keepster. Onze dames 
vangen het goed op en sommigen zouden het zeker kunnen, 
maar we moeten ook iemand hebben die dit echt leuk vind. 

We hebben aan Fredie een topwijf maar ook die heeft het druk 
en kan dus helaas niet meer deze vaste positie op zich nemen. 
Ook stopte onze ’oude rot in het vak’ Anne van Boxtel. Ze mag 
dan te weinig eer hebben gekregen op haar 
afscheidswedstrijd, maar ze heeft gigantisch veel voor de 
vrouwen betekent, zowel als vaste back als in haar 
aanwezigheid. Bij de vv Alem maakt het allemaal niet zoveel 
uit waar je vandaan komt of hoe je over iets denkt, als je 
maar na de wedstrijd even de sleur kan vergeten en samen 
kan genieten van het spel waar we allemaal daar voor komen. 
Als we iets aangeven wat we minder vinden, wordt er ook 
zeker gekeken wat daaraan gedaan kan worden en dat is iets 
wat al heel erg verbeterd is de afgelopen jaren. Hoeveel uur 
per week ik aan de vv Alem spendeer? Geen idee, dat verschilt 
per week, maar er gaan stiekem nog wel wat stukjes tijd in. 
Maar je moet het niet gaan tellen want daar gaat het niet 
om, je moet het voor je plezier doen! Wie leidt de trainingen 
en wie bepaalt de trainingsstof? Gerard van Mook en Hans 
Brekelmans allebei uit hun ruime expertise als trainers, Judith 
verzint mooie dingen maar vergeet ‘t dan ook soms weer en 
ik vraag soms mijn pa nog wel eens voor een leuke oefening. 
Ook zijn de dames wel fan van het rondje van “het tweede”, 
namelijk met wat spieroefeningen erbij…”

Trainer/Begeleiding
Judith van Doremaele (trainster)
Gerard van Mook (trainer)



Chris van Eldik, Bart van Lent, Martijn Leerintveld, Mart van Boxtel, Hans van den Boogaard, Kevin Broekmeulen.
Wim Steenbekkers (leider), Niels Steenbekkers (ass. scheidsrechter), Jens Steenbekkers, Dennis van Mook, Bouke Steenbekkers, 

Daav van Mil, Lars Steenbekkers, Job Steenbekkers, Joost Stoof (keepers trainer), Ton Steenbekkers (leider), Peter Burg (trainer).
Tim Leerintveld, Mats Steenbekkers, Tom Loobeek, Lars Steenbekkers, Luuk Steenbekkers, Nick de Leeuw.

BOUWBEDRIJF
J.A. VAN BOXTEL

V.V. ALEM SELECTIE 2018-2019



Chris van Eldik, Bart van Lent, Martijn Leerintveld, Mart van Boxtel, Hans van den Boogaard, Kevin Broekmeulen.
Wim Steenbekkers (leider), Niels Steenbekkers (ass. scheidsrechter), Jens Steenbekkers, Dennis van Mook, Bouke Steenbekkers, 

Daav van Mil, Lars Steenbekkers, Job Steenbekkers, Joost Stoof (keepers trainer), Ton Steenbekkers (leider), Peter Burg (trainer).
Tim Leerintveld, Mats Steenbekkers, Tom Loobeek, Lars Steenbekkers, Luuk Steenbekkers, Nick de Leeuw.
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De vrijwilliger

bij ligt. Het scorebord, de 
beregeningsinstallatie, de 
vier extra lichtmasten op 
de oefenhoek en de grote 
koelcel in de kantine zijn 
mooie maar grote 
investeringen geweest 
voor de club. Daarom zijn 
ook de vele extra 
inkomsten via 
reclame-uitingen op en 
rond het veld 
noodzakelijk. Deze 
sponsorinkomsten, waar 
de sponsorcommissie heel 
veel tijd en energie in 
steekt om deze binnen 
te halen, zijn niet meer 
weg te denken uit het 
financiële plaatje van de 
club. Sommigen vinden al 
die spandoeken en reclame 
maar niks, maar geloof me dat we het echt niet 
redden zonder deze inkomstenbron. Daarom zou ik dan ook tegen iedereen 
willen zeggen: ben dan ook heel blij dat we zoveel sponsoren hebben voor 
een cluppie als Alem!”
 
Herintreders
“Of we genoeg vrijwilligers binnen de club hebben antwoord ik altijd: wat 
is genoeg? We hebben er heel veel en daar mogen we trots op zijn. Maar er 
zijn altijd weer nieuwe mensen nodig doordat er mensen stoppen of helaas 
wegvallen. Zolang we het steeds kunnen redden met nieuwe vrijwilligers of 
herintreders want die hebben we ook, dan blijven we het hoofd wel boven 
het maaswater houden. Onze laatste nieuwe vrijwilliger is Adrie de Leeuw, 
die de taken van Johan den Tek gaat overnemen als lijnentrekker. Johan 
heeft dit jaren met verve gedaan en we denken met Adrie de juiste man 
binnen te hebben gehaald. Of ik kan formuleren waar de ‘ideale vrijwilliger’ 
aan moet voldoen? Is die er dan? Of is elke vrijwilliger bij voorbaat ideaal? Ik 
denk dat wanneer je iets vrijwillig doet en dit dan doet met overtuiging en 
plezier en je zorgt dat je er jezelf goed bij voelt, dat je dan een heel eind 
bent. En of dat werk wat je dan vrijwillig doet 1 of 20 uur per week in beslag 
neemt, dat maakt dan in principe niet uit. Overal zit tevens een 
houdbaarheidsdatum op. Misschien niet zozeer op het vrijwilligerswerk op 
zich, maar ik denk wel dat je af en toe moet switchen van taken om fris te 
blijven. Jezelf af en toe een spiegel voor houden en je afvragen of het 
allemaal nog leuk is kan je daarbij helpen.
Als dan blijkt dat het niet meer werkt moet je stoppen. Er komt dan vanzelf 
weer iemand die jouw taken gaat overnemen. Tenslotte was de club er 
eerder en zal de club er hopelijk nog langer zijn. Ik hoop dat we het jaar 
2030 mogen halen en dat ik het wel mag meemaken. En of dat nu als 
bestuurslid, vrijwilliger of gewoon als supporter van vv Alem is, maakt me 
niet uit. Het gaat namelijk niet om het individu, maar om ons mooie cluppie 
Alem. Proost zou ik zeggen…”

Marlene van Boxtel-Stoof is al ruim 25 jaar de grote steun- en toeverlaat van 
Peter. Hoe kijkt zij aan tegen het vele werk dat haar man besteedt aan onze 
club. “Ik bewonder zijn inspiratie hiervoor. Dat je vaak na een drukke dag 
hier nog je vrije tijd aan besteedt. Het geeft hem energie en voldoening. 
(Dan lachend) En hij is graag van huis volgens mij. En ik doe zelf ook 
vrijwilligerswerk hoor. Ik vind het ook mooi om deel uit te maken van een 
groep mensen die zich ergens voor inspant. Ik haal daar ook voldoening en 
gezelligheid uit. Het maakt mij niet uit voor welke vereniging of club dat 
is, of dat nu Alempop, Soepenfestival Alem, Alemse rakkers, vv Alem of iets 
anders is. Ik mag dan een echte ‘Drielse’ zijn, inmiddels woon ik al 25 jaar 
in Alem. Ik woon er graag en geniet van de rust, ruimte en de natuur die het 
dorp biedt. De vv Alem loopt als een mooie rode draad door mijn leven. Ons 
hele gezin is natuurlijk betrokken bij de club en hier hebben we al vele 
mooie momenten meegemaakt. Hopelijk zullen we er nog vele mooie 
momenten beleven. Als je realistisch kijkt is een fusie in de toekomst 
onvermijdelijk. Het is daarbij belangrijk de toekomstvisie op de 
bestuurs-agenda te houden. Hoe lang mag Peter van jou nog doorgaan met 
zijn vrijwilligerswerk?
Diegene die Peter een beetje kennen weten wel dat Peter graag zijn eigen 
beslissing hierin neemt. En dat is oké. Je moet vooral doen wat je leuk vindt, 
dat geldt ook voor mij en daarin laat je elkaar zoveel mogelijk vrij. Daarbij 
komt dat wanneer het vrijwilligerswerk voor Peter bij vv Alem zou stoppen 
er waarschijnlijk weer iets anders voor in de plaats zal komen. Of ik trots op 
hem ben? Jazeker, hij staat altijd klaar voor anderen en geeft de ruimte aan 
mensen om zich te ontwikkelen. Hij kan mensen motiveren en verbinden om 
iets voor elkaar te krijgen. Ik vind hem een echte bruggenbouwer (en dan 
flink lachend), maar dan wel een hele eigenwijze…”

Eén van de redenen – en misschien wel de meest belangrijke – dat 
de vv Alem al sinds mensenheugenis een bloeiende vereniging is, is 
te danken aan het enorme arsenaal aan vrijwilligers dat onze club 
heeft. Elke editie van dit clubblad praten we met een van deze 
trouwe medewerkers over hun beweegredenen. In onderstaande 
monoloog horen we het verhaal van bestuurslid Peter van Boxtel 
(Fz). Ook zijn echtgenote Marlene van Boxtel-Stoof legden we 
enkele vragen voor.
 
“Hoe lang ik al vrijwilliger ben, weet ik niet exact, maar ik denk inmiddels 
toch wel ruim 20 jaar al. Destijds ben ik samen met Arno Verschuure gestart 
als trainer / leider van de D jeugd met hierin spelers van 12 jaar, in dat team 
zaten o.a. Jacco Bogers en zijn leeftijdsgenoten. Binnen onze club ben ik 
verantwoordelijk voor van alles en nog wat. Zo ben ik bijvoorbeeld 
bestuurslid en vice-voorzitter. Mijn taken bestaan uit het algemeen beheer 
van ons gebouw en het terrein. Zo fungeer ik daarvoor ook als aanspreek-
punt voor de gemeente, de terreinploeg en onze lijnentrekker. Maar ook de 
schoonmaakster, kantine beheer en de groenploeg vallen daaronder. Verder 
zet ik samen met Piet van Boxtel en Angelo Verhoeven het beleid uit voor 
de jeugd van vv Alem in algemene zin. Zo zoeken we samen naar de best 
mogelijke samenwerking in de jeugd met buurtverenigingen. Dit doen we 
samen met drie leden van RKVSC in de nieuwe jeugdcommissie Alem/RKVSC. 
Ook heb ik regelmatig contact met Jan Burg over de gang van zaken van de 
Alemse leden die bij DSC/SOM spelen. Daarnaast ben ik vanuit het bestuur 
ook lid van de feestcommissie waarin ik als ‘linkin pin’ fungeer in de 
organisatie van activiteiten binnen de club. Op donderdagavond ben ik 
meestal aanwezig om een biertje te pakken na de training, maar ook om 
periodiek de gang van zaken binnen de elftallen door te spreken met trainers 
en leiders/staf van alle senioren elftallen. Dit periodiek overleg zorgt ervoor 
dat we -ook Tonny zit daar bij als voorzitter- kort op de groepen zitten en 
we zo eventuele plooien snel kunnen glad strijken. De overige tijd die ik 
aanwezig ben zoek ik de gezelligheid aan de bar of op het terras en heb 
ik het graag over van alles en nog wat, en draai ik graag een beetje aan de 
muziekknoppen.
Waarom ik dit allemaal doe? Wat ik doe ligt me wel: ‘ik kan er mijn ei in 
kwijt’ zeggen ze dan. Mijn ervaring in het organiseren en regelen van dingen 
die ik heb opgedaan in mijn werk als facilitair manager bij Alempop en 
Soepenfestival Alem kan ik nuttig inzetten in mijn taken binnen de club.”
 
Voortbestaan
“De vv Alem betekent best veel voor mij, zeker als je voetballiefhebber 
bent en geboren en getogen bent in dit mooie dorp. Dan is het extra mooi 
om deel uit te maken van deze club en hierdoor een steentje bij kan dragen 
aan het voortbestaan van de club. Ik ben er daarnaast  trots op dat er naast 
veel Alemse clubleden ook veel actieve clubleden van buiten Alem komen. 
Deze leden blijven doorgaans ook lang lid van de club en zorgen er mede 
voor dat we vier seniorenelftallen heren en een senioren dames elftal op 
de been kunnen brengen. Hieruit blijkt dat we een club zijn waar iedereen 
welkom is en waar het op de rit staat. Zowel binnen als buiten de lijnen. Het 
mooiste van de vv Alem vind ik de ligging aan de Maas en ook de staat van 
ons sportpark. Het ziet er verzorgd en netjes uit. Ik ben daarom ook trots dat 
dit mogelijk is en wordt gemaakt door de inzet van vele vrijwilligers en gulle 
bijdragen van sponsoren. Hopelijk kunnen we nog lang genieten van deze 
locatie.”
 
Glazen bol
“Mijn glazen bol zegt dat de vv Alem 100 jaar kan worden. Met ons huidige 
senioren bestand -wat bestaat uit een jong eerste, jong tweede, jong derde, 
een jong dames team -zeker als de 4 SOM meiden straks terug naar Alem 
zouden komen- en een wat ouder vierde zie ik mogelijkheden genoeg om 
hier nog 12 jaar te bestaan. Dus dat zou beteken dat we tot 2030 -wanneer 
vv Alem 100 jaar bestaat- door te kunnen gaan als gezonde club. De zorgen 
zitten voornamelijk in de jeugd waar we alle zeilen bij moeten zetten en 
zullen moeten samenwerken met waarschijnlijk meer dan alleen RKVSC 
in de toekomst. We zijn dus in de jeugd niet onafhankelijk maar willen 
wel onze identiteit bewaren in de samenwerking. Het faciliteren van een 
goede jeugdopleiding is waar we nu op insteken om zo spelers in elk geval 
te kunnen behouden voor de club. Het aanstellen van een gediplomeerde 
ervaren trainer voor de JO 16 is hiervan een voorbeeld. Ook de inzet van 
spelers uit alle seniorenelftallen als leiders en trainer voor de jeugd geeft 
ons hoop dat we, ook al is het in samenwerking met andere verenigingen, 
ook hier 2030 te kunnen halen als vv Alem. Inmiddels zit ik alweer een jaar 
of 5/6 in het bestuur. Inmiddels is het takenpakket wat gegroeid, maar het 
is nog steeds leuk om te doen. Dit komt ook omdat de samenstelling van het 
bestuur goed is naar mijn mening. We kunnen elkaar aanspreken op zaken 
die niet goed gaan en de lijnen zijn kort, de komst van een dame (Fredie) 
in het bestuur laat ons af en toe inzien dat zaken ook op een andere manier 
bekeken kunnen worden. En het feit dat er veel voetbalervaring binnen het 
bestuur zit stemt me ook tevreden. Ook ben ik blij dat ons complex De Oude 
Maas nog wel even mee kan, je hoort veel mensen zeggen dat het er mooi 

‘Eigenwijze bruggenbouwer’ geniet nog elke dag van vv Alem
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ST SOM MO19-1

Gert-Jan Broekmeulen, Frank Kolenbrander, Willy van Lent.
Indy Mol, Bo Maas, Amber Jansen, Iza Steenbekkers, Loes van Lent, Kim van Veldhoven, Britt Broekmeulen, Marleen van Lent, Kirsten van As, 
Nina Verhoeven, Marloes Kouwenberg.
Lisa Brekelmans, Nienke Hillebrandt, Fee Stoof, Lynn Hondong, Romy Poortman, Maud Kolenbrander.

Elk seizoen vragen we vooraf aan alle elftal-
leiders en/of andere betrokken figuren wat de 
verwachting is voor komend seizoen. 
 
Naam: Willy van Lent.
 
“We, Hans Brekelmans en ik, zijn zeer tevreden 
over het afgelopen seizoen. Als volledig MO17 team 
spelen in de hoogste MO19 competitie van het 
district, deden we erg goed mee. In de 
voorjaarscompetitie zijn we tweede geworden 
wat een mooie prestatie was en waar het team 
erg trots op kan zijn. Dit seizoen gaan we toch 
wel voor het kampioenschap, alhoewel het door 
de vele nieuwe teams, lastig in te schatten is. We 
kunnen met vlagen erg goed voetballen maar zijn 
soms slordig en daardoor minder effectief. Meer 
concentratie en meer nauwkeurigheid zou wel 
helpen. Maar bij deze jonge meiden lukt dat niet 
altijd, want een lolletje vinden ze ook belangrijk. 
Maar als het er echt om gaat, gaan de meiden er 
helemaal voor, maar juist bij de wat minder lastige 
wedstrijden ontbreekt de concentratie en de inzet 
soms wel eens.De selectie was bij aanvang 

compleet maar wel met inmiddels twee 
geblesseerden die er enkele weken uit liggen, 
waaronder onze keepster. We hebben er een viertal 
speelsters bij gekregen en één is er gestopt. Al 
met al zijn we wel een stuk sterker geworden. De 
samenwerking in het kader van SOM gaat goed en 
de meiden hebben het goed naar hun zin wat niet 
onbelangrijk is. Frank Kolenbrander en Hans 
Brekelmans trainen de meiden en hebben ieder 
hun eigen inbreng bij de oefenstof waarbij de één 
de accenten net anders legt dan de ander, wat de 
ontwikkeling van de meiden ten goede komt. Dit is 
het derde seizoen dat Frank en Hans samen trainer 
zijn.”

Trainer/Begeleiding
Hans Brekelmans (trainer/leider)
Willy van Lent (leider)
Frank Kolenbrander (trainer)
Gert-Jan Broekmeulen (grensrechter)



KLAASVANDENHAM@LIVE.NL

Goudrenet 6
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De hoofdmacht van vv Alem gaat het nieuwe 
voetbalseizoen in met een nieuwe trainer: Peter 
Burg (43). Deze geboren en getogen Bosschenaar 
is getrouwd en heeft een zoontje van 13 die bij 
FC Engelen voetbalt. In dit clubmagazine stellen 
wij deze voetbalnomade aan onze leden voor.
 
Peter: “Ik ben mijn voetbalcarrière gestart bij 
Wilhelmina in Den Bosch waar ik op mijn 15e al in 
het eerste elftal speelde. Tot aan het eind van mijn 
loopbaan heb ik bij zes andere clubs gespeeld, 
waaronder drie in België  (KFC Nijken, SK Lebbeke 
en Sint Niklaas, red.) en in Nederland bij Unitas in 
Gorinchem, BVV en FC Den Bosch. Als trainer ben ik 

vergeten… De beste tegenstander waar ik tegen 
gevoetbald heb was Jaap Stam. Dat was mijn 
directe tegenstander die dag. (Dan weer lachend) 
En zo goed was hij ook weer niet, die wedstrijd 
scoorde ik namelijk ook. Andere leuke 
tegenstanders waren het elftal van Ajax in 1995 en 
de Braziliaanse voetballer Romario. Dat was 
eigenlijk wel de beste tegenstander waar ik mee in 
één veld heb gestaan. We zijn allebei spitsen dus 
ik heb geen duels met hem uitgevochten. Wie mijn 
beste trainer was? Die eer gun ik aan Kees 
Zwamborn. Of ik de vv Alem kende? Eigenlijk niet. 
Wel heb ik een goede indruk gekregen tijdens de 
afgelopen nacompetitie, waarbij Alem zichzelf is 
vergeten te belonen. De sterke kant van de vv Alem 
lijkt me toch wel de aanval. Verder ben ik van plan 
om het teamgevoel te behouden en te 
versterken. Daarbij wil ik nadrukkelijk de 
complimenten geven aan mijn voorganger Piet 
Saaman. Hij heeft een leuke voetballende groep 
achtergelaten. De ontwikkeling van het team 
ligt op het versterken van de sterke punten. De 
valkuilen die er liggen zijn blessures, de kleine 
selectie en de afgelopen jaren waar bijzonder goed 
gepresteerd is. De doelstelling is toch minimaal het 
behalen van een periode en het voetballen in  de 
nacompetitie. Speciale wedstrijden zijn verder de 
derby’s en met name tegen DSC uit Kerkdriel 
uiteraard. Daarnaast kijk ik ook uit naar het treffen 
met de clubs waar ik eerder trainer ben geweest, 
of de clubs waar bekende trainers van mij zitten.
Mijn vader heeft vroeger wel eens tegen Alem 
gevoetbald. Toen Alem mij benaderde heb ik hier 
goede verhalen opgedaan. Ook de 
collega-trainers waar ik heb geïnformeerd over 
Alem, waren allemaal louter positief. Ondanks 
mooie clubs en sollicitaties, heb ik toch voor Alem 
gekozen. De redenen? Dat de club bovenin de 
competitie meedraait, een jonge selectie en een 
gezellige uitstraling heeft, hebben bij mij de 
doorslag gegeven om in Alem aan de slag te gaan. 
Ik voel me thuis bij een dorpsclub als Alem. Het 
corrigeren van elkaar binnen de club of het dorp is 
iets waar ik van hou. Ook een binding met de 
supporters is erg belangrijk, jammer genoeg ben 
ik erg slecht met namen. Gelukkig ken ik er al een 
aantal door de nacompetitie…”

Trainer Peter Burg

begonnen bij de Bossche club CHC. Daarna heb ik 
de selecties van Nivo Sparta in Zaltbommel, GVV in 
Geldermalsen, Vlijmense Boys, Be Ready en Were 
Di in Tilburg drie jaar getraind. De beste voetballer 
waar ik ooit meer gevoetbald heb is Arnold 
Scholten van FC Den Bosch. Arnold was een 
bijzonder goede voetballer die later ook naar Ajax 
is gegaan en ook nog bij Feyenoord heeft 
gevoetbald. Tevens heb ik nog samen gevoetbald 
met Ruud van Nistelrooij. Die was toen nog erg 
jong en nog lang niet zo goed als hij ooit is ge-
worden. Mijn mooiste wedstrijd was een wedstrijd 
tegen Ajax in het oude stadion, De Meer. Dat was in 
hetzelfde jaar dat Ajax de Champions League won. 
Die wedstrijd verloren we van de Amsterdammers 
met 3-1. Een andere wedstrijd die me ook bij is 
gebleven is een wedstrijd om te spelen voor 
Europees voetbal. Dat werd helaas niet bereikt, 
maar wel scoorde ik deze wedstrijd. (Dan lachend) 
De naam van de tegenstander ben ik helaas 

Sfeer van dorpsclub ‘past perfect’ bij wensenlijstje nieuwe 
trainer Peter Burg
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ST Alem/RKVSC JO16-1

Werner Broekmeulen (trainer), Daan van der Hoeven, Rick Hooijmans, Daan Bouman, Mart van Kessel, Marijn van Kessel, Henri-Ard van Kessel, Mees 
Pardoel, Jos van Kessel (leider).
Toon van Hooft, Thomas van Kessel, Joe Verhoeven, Stef Hooijmans, Wessel Broekmeulen, Boris Snijers, Hans van den Bighelaar.

Elk seizoen vragen we vooraf aan alle elftal-
leiders en/of andere betrokken figuren wat 
de verwachting is voor komend seizoen. 
 
Naam: Werner Broekmeulen
 
“Vorig seizoen kwamen wij met de Jo 15-1 uit 
in de 3e klasse zowel in het najaar als in het 
voorjaar.In beide competities eindigden we 
in de middenmoot. Daar waren Jos van Kessel 
en ik in het najaar tevreden over, maar in het 
voorjaar had er meer ingezeten. We lieten het 
tegen de lager geklasseerde tegenstanders te 
vaak afweten en haalden daar dus geen punten 
tegen helaas. Aankomend seizoen gaan we als 
Jo 16-1 de 2e klasse in. Absoluut een 
uitdaging, maar met een aangetrokken trainer 
van buitenaf moet het lukken om wederom 
in de middenmoot te eindigen. Het enige wat 
tegen kan zitten is de te smalle selectie die 
bestaat uit maar veertien jongens. En dit is 
tijdens het eerste toernooi ons al opgebroken. 

We hopen dus maar dat iedereen binnenboord 
en vooral heel blijft.Ik hoop dat met de nieuwe 
trainer -op dit moment van schrijven zijn we 
bezig om een nieuwe trainer aan te 
stellen- de jongens zich kunnen door 
ontwikkelen en uiteindelijk klaar zijn om hun 
steentje straks bij de senioren bij te dragen.
Dat moet de doelstelling zijn voor de jeugd: 
plezier en het halen van het liefst het eerste 
elftal. Hopelijk kunnen wij hier als leiders van 
dit team nog steeds ons steentje aan bijdragen 
om de jongens dit jaar gemotiveerd en 
spelplezier te laten hebben zodat de twee 
moederverenigingen hier de vruchten van 
kunnen plukken…”

Trainer/Begeleiding
Werner Broekmeulen (trainer/leider)
Jos van Kessel (trainer/leider)
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ST Alem/RKVSC JO14-1

Jens Steenbekkers (trainer), Robin vd pijl, Tijn Verhoeven, Milan Witteveen, Roel Hooijmans, Mels Bouman, Maud baars, Wilbert Snijers (leider), Gideon 
Le-Ruet (trainer). 
Camiel Snijers, Luuk Le-Ruet, Britt van Ballegooijen, Rudi van Hooft, Enzo Roem, Angelo van Hezik.

Elk seizoen vragen we vooraf aan alle elftalleiders en/of andere 
betrokken figuren wat de verwachting is voor komend seizoen. 
 
Naam: Wilbert Sneijers en Jens Steenbekkers.
 
Wilbert: “De eerste seizoenshelft is boven verwachting goed 
verlopen en we konden goed partij bieden. Na de winterstop heeft het 
te lang stil gelegen waarna het team moeite had om weer in de flow 
van voor de winterstop te komen. We verloren toen ook te 
gemakkelijk wedstrijden die we gezien de tegenstander niet hadden 
hoeven te verliezen. Over het algemeen hebben we een gedegen 
seizoen gedraaid waarbij we in de middenmoot zijn geëindigd wat 
gezien onze teamsamenstelling met drie dames niet geheel 
onverdiend was. We schuiven nu als team compleet door naar JO14 
waarbij we ook in een hogere klasse zijn ingedeeld. Ondanks dat het 
moeilijk is om een oordeel te vellen over de sterkte van de 
tegenstanders zal het voor menigeen toch even aanpassen worden en 
om aan te haken bij het hogere niveau. Een klassering in de 
middenmoot zou dan al een goed resultaat zijn. Ons team heeft vooral 
het vermogen om fel op de bal te zitten echter men zal bij balbezit 
rustiger aan de bal moeten worden waardoor we ook langer balbezit 
kunnen hebben.” 

Jens: “Ik verwacht dat we een moeilijk seizoen gaan krijgen. Mede 
doordat we zijn doorgeschoven naar JO14 en de 3e klasse. Een plaats 
onderin de middenmoot lijkt me haalbaar. Ons sterkste punt is toch 
wel de werklust. De selectie is compleet en is gebaseerd op de JO13 
die als team compleet zijn doorgeschoven naar JO14 met wat aan-
vullingen van onderaf.” 

Wat wij het mooie vinden aan een club als vv Alem? 
Wilbert: “Voor mij persoonlijk vind ik Alem een hechte club die 
ondanks zijn beperkte ledenaantal een heleboel zaken goed op de rit 

heeft staan. Dit betekent wel dat je ook zelf mee aan moet pakken 
om het e.e.a. geregeld te krijgen. In een ver verleden heb ik in de 
jeugd gevoetbald heb echter geen achtergrond als leider/trainer al 
doe ik dit al sinds 2011. Omdat mijn zonen Boris en Camiel beide in 
hetzelfde team voetballen en er daardoor toch elke week bij was, 
ben ik leider geworden. Mijn persoonlijk insteek was om de spelers 
wat “doorzettingsvermogen” bij te brengen en om niet te snel op te 
geven en ze als een team te laten voetballen.” Jens vult aan: “Werner 
Broekmeulen heeft mij destijds gevraagd en daardoor ben ik trainer 
geworden van toen nog de C (nu JO16).  Ik verdiep me graag in 
oefenstof/tactieken en kijk ik heel veel voetbal. Hiermee probeer ik 
de jongens ook zoveel mogelijk bij te brengen. Het is daarnaast 
belangrijk dat de spelers zelf ook bereid zijn om hard te willen 
werken. Het is mooi om te zien als een speler stappen maakt. Ik doe 
het met veel plezier en hoop spelers nog veel bij te brengen. Per week 
kost dit ons behoorlijk wat tijd, Wilbert zo’n zes uur, ik gemiddeld 
zo’n 12 uur. Op dinsdag staan Luuk en ik voor de groep en op 
donderdag Gideon Le-Ruet. De trainingsstof wordt door de trainers 
zelf bepaald. De eigen ervaringen bij onze huidige trainingen worden 
gedeeld met de jeugd. In mijn jeugd heb ik jaren training 
gehad van Wim Steenbekkers en heel wat oefeningen daarvan 
gebruiken we ook. We beginnen nog echt bij de basis en proberen 
de jongens en meiden zowel fysiek als technisch stappen te laten 
maken.”

Trainer/Begeleiding
Wilbert Snijers (leider)
Jens Steenbekkers (trainer/leider)
Luuk Steenbekkers (trainer)
Gideon Le-Ruet (trainer/leider)
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ST Alem/RKVSC JO11-1

René van Boxtel (leider), Bas van den Bighelaar, Huug van Boxtel, Jesse van Oers, Jorn Verhoeven, Finn van Boxtel, Wilbert van Boxtel (trainer). 
Toon van Oers, Gwen van Boxtel, Quintijn Zwanenburg, Kyan van Ballegooijen, Germ Verhoeven.

Elk seizoen vragen we vooraf aan alle elftalleiders en/
of andere betrokken figuren wat de verwachting is 
voor komend seizoen. 
 
Naam: Wilbert van Boxtel
 
“Mijn verwachtingen van het afgelopen seizoen zijn 
volledig uitgekomen. Ons voetbal was  met vlagen goed, 
een paar wedstrijden zelfs uitstekend. Het dieptepunt 
van het seizoen was het gerommel van de KNVB met ons 
wedstrijdprogramma, waardoor we beslissende 
wedstrijden in de vakantie moesten spelen. Hierdoor 
hebben we noodgedwongen wedstrijden moeten 
verplaatsen en op die momenten hadden we dus geen 
volledig team. OJC en Den Dungen waren onze 
concurrenten en ik weet zeker dat we anders echt 
hadden meegedaan voor de titel. Mijn persoonlijke 
hoogtepunt was het mogen trainen en coachen van dit 
leerzame en leergierige team, iets dat ik inmiddels 
alweer een jaar of vijf nog steeds met veel plezier doe. 
Anderen iets te mogen leren is toch een prachtig iets? Al 
is het combineren van werk, gezin, trainen, zelf 
voetballen en naar voetbal kijken soms wel lastig. Of 
(te) veel. Gemiddeld ben je als leider/trainer er toch 
wel een uur of zes per week mee kwijt. Waar ik mijn 
inspiratie vandaan haal? Het zijn vaak eigen ideeën op 
basis van ‘tekortkomingen’ of oefeningen die ik gehaald 

heb uit DVD’s, internet of boeken. Sinds twee jaar 
krijgen de kinderen ook individuele training van Mats 
Steenbekkers, dat werkt op heden zeer effectief. Voor 
komend seizoen verwacht ik wederom te eindigen op 
een hoge positie, iets tussen plaats 1 en 5 in. 
Verdedigend zullen we echter meer moeten opletten.
Ook zullen we het dit jaar iets lastiger krijgen op fysiek 
vlak. Wat de vv Alem voor mij betekent? Heel veel. Als 
geboren en getogen Alemse zit de vv Alem in je bloed en 
daarom kost het amper moeite om daarvoor 
vrijwilligerswerk te doen. Het is toch prachtig dat we in 
een dorp van maar 650 inwoners zo’n prachtig veld 
hebben, een enorm mooi clubhuis en een geweldig 
bestuur me enorm veel leden. En bovenal de totale 
inzet van alles en iedereen. Alle vrijwilligers verdienen 
daarom een enorm groot applaus! Wat mij betreft hoeft 
er dan ook niets verbeterd te worden. Houden wat we 
hebben zal al lastig zat worden.”

Wilbert van Boxtel (trainer/leider)
Tom van Geffen (trainer)
Daav van Mil (trainer)
René van Boxtel (leider)
Mats Steenbekkers (trainer)
Martijn Leerintveld (trainer)





VV ALEM PRESENTATIEGIDS 2018/2019

Wat hebben jullie allemaal al gekocht? Wie heeft dit betaalt? 
Jorick: “We hebben o.a. een trommel met ons logo, een spandoek en tijdens 
derby’s zorgen we voor vuurwerk. Tegenwoordig doen we, door middel van 
tikkies sparen, twee euro per maand inleg. Er zijn verder een aantal dingen 
gesponsord door personen die dit een mooi initiatief vinden.”
Olaf: “Inmiddels al een aantal keren ladingen rookbommen/fakkels gehaald. 
Een trommel en doek laten maken. We hebben het logo laten maken vanuit 
het allereerste VV Alem logo die in de kantine hangt. Vuurwerk haalt onze Rick 
meestal, en het lappen doen we samen.”

Hoe vaak per seizoen gaan jullie wat organiseren? En wat? 
Jorick: “Er zijn een aantal derby’s o.a. vv Hedel, Jan van Arckel en natuurlijk 
buurman vv DSC. Dit zijn mooie potjes om ons te laten zien.”
Olaf: “Dat houden we nog een beetje als verassing, moet wel origineel blijven 
voor de jongens. Eén ding is zeker, de derby’s staan op de planning voor een 
grootse aanpak!”

Bestaat er een ballotage commissie of kan/mag iedereen lid worden? Ook 
dames? 
Jorick: “Iedereen mag lid worden, zolang je maar betaald. 10 euro als 

Alem Ultras

startersbedrag en 2 euro elke maand.”
Olaf: “Iedereen mag steunend lid worden, er zitten al dames bij, zij verzorgen 
vooral de action shots en video’s. De songs blijven nog uit tot we waarschijnlijk 
met meerdere mensen zijn. Maar iedereen is welkom!”

Wat staat er nog op jullie verlanglijstje qua wensen voor de sfeeracties?
Jorick: “Mooie acties met een hoop vuurwerk.”
Olaf: “Er zitten wel wat leuke ideeën in de pijplijn. Wat te denken van sjaaltjes 
en supportersshirts/polo’s. En een luchtsirene zou het allermooiste zijn…”

Beschrijf eens de wedstrijden waarin jullie voor sfeer hebben gezorgd. 
Jorick: “Tijdens de nacompetitie, met onze trommel de boel proberen op te 
jutten.”
Olaf: “DSC thuis is het absolute voorbeeld met de prachtige oranje muur van 
rook voor de kantine. Daar hadden de Drielenaren niet op gerekend. En de 
uitwedstrijd bij Nuenen was ook een mooie, voor de eerste keer doek en 
trommel. Aan de posities van de fakkels moet nog aan gewerkt worden.”

Zijn er al confrontaties geweest met andere Ultras? 
Olaf (lachend): “Er zijn nog geen knokpartijen in weilanden afgesproken. Durven 
de tegenstanders niet aan.” 
Jorick: “Ik zou het niet weten of in de competitie van het eerste andere Ultras 
zijn….”

Hoe reageren de spelers van het eerste? 
Jorick: “Positief, zo bedankt Lars Steenbekkers (Wzn) na de verloren 
nacompetitiewedstrijd tegen Nieuwkuijk voor de steun.”
Olaf: “De meesten vinden het prachtig, zeker als we veel vuurwerk hebben en 
herrie maken, dan lopen ze volgens mij wel een stapje harder.”

Hebben jullie al liederen klaar en of yells? Zo ja, welke? 
Jorick: “Deze horen jullie aankomend seizoen vast wel.”

Heeft een van de Ultras al een vv Alem tattoo of heeft iemand die plannen? 
Olaf: “Het schijnt dat Tim de Mos, neefje van Rick, het logo op zijn arm gaat 
laten zetten. Dat zou mooi zijn toch?!”

Hoe reizen jullie naar de uitwedstrijden toe of is het alleen bij 
thuiswedstrijden? 
Jorick: “Tijdens de nacompetitie zijn er bussen heen gegaan, ik verwacht 
aankomend seizoen individueel.”
Olaf: “De uitmatches kunnen gelukkig nog met autocombi. Maar als we groter en 
groter worden, moeten we natuurlijk wel zorgen voor buscombi’s.”

Wie is de meest favoriete speler van Alem 1 en waarom? 
Jorick: “Ik vond het mooi dat Lars Steenbekkers (Wzn) ons bedankte voor de 
steun. Zulke berichtjes zijn mooi!”
Olaf: “Alle boys zijn onze favorieten, maar waar ik voor naar het stadion ga is 
toch wel die kleine linksbuiten, die niet kan wachten tot het seizoen begint. 
Matske Wzn Steenbekkers. Te popelen om die flank te bestrijken en goalen te 
maken. Genieten van de steun van de Ultras. En uiteraard, onze keeper niet te 
vergeten. Wij zijn niet bang want doevoe (Daav van Mil) is erbij! Dit is een 
bekende leus van ons die ondersteund wordt door de grote trom.”

Elke zichzelf respecterende voetbalclub heeft een ‘harde kern’ van 
voetbalfans die tijdens de wedstrijd hun club net dat ietsje meer steun geven 
dan de doorsnee supporters. Ook de vv Alem heeft sinds afgelopen seizoen 
een eigen supportersgroep opgericht. Voor dit clubmagazine legden we twee 
van de oprichters, te weten Jorick van Groeningen en Olaf Steenbekkers, 
een aantal vragen voor omtrent de Alem Ultras.
 
Waarom is Alem Ultras opgericht? 
Olaf: “Omdat het tijd werd voor een heuse Alemse supportersvereniging, die 
bijna elke week het 1e steunt en zorgt voor sfeer bij de wedstrijden.”
Jorick: “Het is opgericht om de spelers van het eerste een extra steuntje in de 
rug te geven en natuurlijk voor de gezelligheid!”

Wie heeft dit bedacht en waarom? 
Jorick: “Na de derby vv Alem - vv DSC waar we met een grote groep op het 
terras stonden en veel sfeer maakte zeiden Olaf en ik tegen elkaar, hier moeten 
we iets mee doen en van het een kwam het ander en de Alem Ultras waren er.”
Olaf: “Jorick en zongen wel eens wat bekende supporterssongs en na een 
kantinefeest tegen elkaar gezegd, we willen iedere match een beetje de 
tegenstander vervelen en de boys van 1 steunen. Met vuurwerk en andere 
misselijke gereedschappen.”

Uit hoeveel leden bestaat deze club? 
Olaf: “Het fundament is er, maar druk bezig met leden werven en uitbreiden. 18 
personen inmiddels.” 

Hoe oud is het jongste lid en hoe oud het oudste? 
Jorick: “De leeftijden zijn verschillend, tussen de 18 en 32.”
Olaf: “Als ik het goed zeg, is Lars Wzn de jongste met volgens mij 18 lentes 
jong? Jaja, lid van zijn eigen steungroep. En Rickske de Mos de oudste met 32 
lentes oud.”

Tijdens de nacompetitiewedstrijden zijn jullie hiermee begonnen. Hoe waren 
de reacties? 
Olaf: “Wisselend. Vooral leeftijdsgenoten die het soms onzin vinden of 
beschamend. Maar ook veel jeugd die er aan mee wil doen. Ouderen zijn positief 
en steunen dit. Vooral de spelers van 1 zelf vonden het geweldig, vooral tegen 
DSC. Dat vuurwerk?! Prachtig.” 
Jorick: “De reacties die bij ons binnenkwamen waren positief, de spelers 
waardeerden dit erg.”

Ook komend seizoen mogen we weer genieten van sfeeracties Alem Ultras
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Mathijs van der Meeren (trainer), Jeroen van Heel (leider).
Martijn van Herwijnen, Hein van Heel, Mees van Oers.
Juul van Oversteeg, Jesse van der Meeren, Sander van Hezik, Ilian van Doorn, Esmee Le-Ruet.

ST Alem/RKVSC J1O-1
Elk seizoen vragen we vooraf aan alle elftalleiders en/of 
andere betrokken figuren wat de verwachting is voor 
komend seizoen. 
 
Naam:  Mathijs van der Meeren

“We zijn pas halverwege het vorige seizoen gestart met dit 
team, dus direct na de winterstop. Omdat er in de JO9 te veel 
kinderen waren bijgekomen was er behoefte ontstaan voor een 
tweede team. Hiervoor heeft men mij en Gideon gevraagd om 
dit nieuwe team onder onze hoede te nemen. De meeste 
kinderen waren starters, hierom was besloten door mij en 
Gideon om ons te richten op de basis en plezier; en plezier 
hebben de kinderen zeker gehad. Leuk om te zien dat ze 
zoveel kunnen leren in zo’n korte tijd. Ze hebben allemaal 
flinke sprongen gemaakt. De teams zijn allemaal op de schop 
gegaan, het is een aardige puzzel geweest om de indelingen 
rond te krijgen. Ik denk dat we een heel mooi team hebben, 
er is een combinatie ontstaan van 8 kinderen uit J09-1 en JO9-
2 van afgelopen seizoen die aankomend seizoen de JO10 zal 
worden. Deze kinderen zijn redelijk gelijkwaardig in 
ontwikkeling en ervaring. Ik verwacht een leuk seizoen! We 
gaan 4de klasse spelen. 
Dit seizoen komt het samen- en overspelen centraal te staan 
en moeten de kinderen veel techniek gaan leren. We hebben 
een leuke samenstelling aan trainers met de nodige ervaring 
om dit te realiseren. Wel zal het in het begin nog even wennen 
zijn en iedereen tot zijn recht laten komen op de juiste 
positie. Gelukkig kennen de kinderen elkaar allemaal wel, zo 
hebben ze al wel eens vaker samengespeeld en de 
trainers kennen met zijn drieën alle kinderen. Ik ben overigens 
nieuw hierin, mijn zoontje Jesse is gaan voetballen en ik was 
toeschouwer. Toen ik hiervoor gevraagd werd hoefde ik niet 
lang na te denken om daar op in te gaan. Het afmaken van het 
seizoen was voor mij een proef periode. Het is zo leuk dat ik 

in het nieuwe seizoen er mee door ga!  Doordat er een extra 
team ontstond ben ik ze een half jaar geleden, samen met 
Gideon Le-Ruet, gaan trainen. Ik wist niet precies wat ik ervan 
moest verwachten maar ik kan je melden dat ik heel blij met 
dat ik deze keuze heb gemaakt. Of mijn  
verwachtingen zijn uitgekomen? Jazeker, meer dan dat zelfs. 
Als ik zie met hoeveel plezier de kinderen kwamen trainen 
en voetballen, daar doe je het voor. Het is ook leuk om te 
zien hoe de kinderen heel snel veel leren. Gemiddeld kost 
deze hobby me zo’n tien uur per week aan tijd schat ik. Mijn 
collega-trainer Gideon heeft al heel wat jaren ervaring, ik 
heb de afgelopen zes maanden van hem geleerd. Beide zijn 
we verantwoordelijk voor een training in de week betreft 
de voorbereiding. Zelf heb ik op internet veel opgezocht 
en gelezen/ inmiddels heb ik ook een boek gekocht waar je 
veel stof uit kunt halen.Vroeger heb ik zelf altijd met heel 
veel plezier gevoetbald en helaas veel te vroeg gestopt, op 
16-jarige leeftijd namelijk al. Ik vind het zelf net zo leuk als 
de kinderen om te trainen, te coachen en alles er om heen 
te regelen. Ik zit er nog maar kort bij dus het is wat lastig te 
beantwoorden wat er nog verbeterd zou kunnen  worden, maar 
ik zou zeggen een plan voor de jeugd. Waar staan we en waar 
gaan we naartoe? Ik weet dat er inmiddels een 
jeugdcoördinator is aangenomen met ervaring en papieren. 
Ik verwacht daar veel van en kijk er naar uit om kennis te 
maken. Wat ik heel mooi vind aan de club VV Alem is de brede 
betrokkenheid, er zijn veel mensen die zich inzetten voor de 
club; dat vind ik erg bijzonder.”

Trainer/Begeleiding
Alex Steenbekkers (trainer/leider)
Mathijs van der Meeren (trainer/leider)
Jeroen van Heel (leider)
Gideon Le-Ruet (ltrainer/leider)
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ST Alem/RKVSC JO9-1

Linda van Osch (trainster), Lars van Bruchem, Jasper Saraber, Bart van Heel, Robin Slagter, Leo Verhoeven (trainer).
Robin Sarabar, Jim Verhoeven, Teun van de Biggelaar, Felix van Hamont, Eloise van Doremaele.

Elk seizoen vragen we vooraf aan alle elftal-
leiders en/of andere betrokken figuren wat 
de verwachting is voor komend seizoen. 

Naam: Linda van Osch en Leo Verhoeven

“Als we vooruit moeten kijken om een 
klassering voor het komende seizoen te gaan 
geven, vinden we dat lastig om te zeggen. We 
weten namelijk nog niet goed hoe de 
tegenstanders zullen zijn en wat hun niveau 
precies is. En aangezien dat wij een ploeg 
hebben met een aantal kinderen die dit 
seizoen pas begonnen zijn met voetballen, 
aangevuld met een aantal kinderen van de 
mini F van vorig seizoen die zijn 
doorgeschoven verwachten we nog niet echt 
hoge ogen te gaan gooien. Wel hebben we met 
de paar tweedejaars die we in het team 
hebben een zeer veelzijdig elftal. Het 
belangrijkste is echter dat de kinderen 
plezier en lol hebben in het spelletje, dat 

staat voorop. Daarnaast willen we ze veel gaan 
leren bij de trainingen en dan kijken we wel 
daarna waar het schip strand. Wij zijn zelf dit 
seizoen overigens ook voor het eerst leider 
en trainer. Waarom we dit zijn gaan doen? 
Het is leuk om de kinderen iets te leren en de 
vooruitgang te zien. Onze trainingstof komt uit 
de jaren dat Leo zelf heeft gevoetbald.”

Trainer/Begeleiding
Leo Verhoeven (trainer/leider)
Linda van Osch (trainer/leider)
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Anja Oomen (leidster), Jazz Kusters, Gijs van de Biggelaar, Suus van Heel, Jeroen van Heel (trainer). 
Rovert van de Riet, Leentje van Oers, Janne de Cocq van Delwijnen, Liesje van Doorn

ST Alem/RKVSC J08-1
Elk seizoen vragen we vooraf aan alle elftalleiders en/
of andere betrokken figuren wat de verwachting is 
voor komend seizoen. 
 
Naam: Jeroen van Heel. 
 
“Wij hebben het afgelopen seizoen niet deelgenomen 
aan de competitie, wel hebben we volop getraind.  Voor 
komend seizoen, wanneer we wel deelnemen aan de 
competitie, zal het lastig genoeg worden om in het 
goede rijtje te blijven/komen. Ze willen heel graag en 
zijn lekker fel, maar het ontbreekt bij de meeste nog 
aan inzicht en techniek, zoals het balletje overspelen, 
vrijlopen, meeverdedigen en niet op een kluitje lopen. 
En zo kan ik nog wel even doorgaan. Dit komt mede 
doordat we een minimale bezetting hebben van slechts 
7 spelers, gelukkig is er vanuit Velddriel een nieuwe 
jongen toegevoegd, te weten Gijs van de Biggelaar. Als 
vrijwilliger draag ik sinds 2015 graag mijn steentje bij 
aan iets wat er altijd is geweest in ons dorp en ltijd veel 
voor de bevolking van Alem heeft betekend. De club is 
zeer hecht en er is echt drang om het goed te doen en 
netjes op te treden naar buiten toe. Qua omgang met 
materiaal kunnen we wellicht nog beter het overzicht 
bewaren. Er is namelijk voldoende aan materiaal en de 
kwaliteit is goed, maar het ligt nogal eens door het ma-

teriaalhok heen. Samen met de schoonmaakspullen. Mijn 
achtergrond als leider/trainer is dat ouder ben van Suus 
(speler JO8) en trainer van JO8, verder ben ik ouder van 
Hein (JO10) en leider JO10. Zelf ben ik altijd lid 
geweest en heb ik vooral geacteerd in de lagere 
elftallen van onze mooie club. Mijn motivatie om leider 
te worden was om de club mee te helpen om te blijven 
bestaan en zodoende mijn kinderen de kans geven om 
ook te gaan voetballen. Verder ben ik er ook wel trots 
op dat wij in Alem dergelijke zaken allemaal keurig 
geregeld hebben en zodoende een bloeiend 
verenigingsleven kunnen handhaven. Gemiddeld 
spendeer ik zo’n zes uur per week aan deze mooie 
hobby, en dan moet je denken aan de trainingen, 
wedstrijden en de reistijd. Bij JO8 doen Kris en ik 
eigenlijk alles samen, Kris altijd de warming up en ik 
meer de oefeningen en actieve coaching/speluitleg 
tijdens de afsluitende partij.”

Trainer/Begeleiding
Kris van de Riet (trainer)
Jeroen van Heel (trainer)
Anja Oomen (leidster)
Els van Oers (leidster)
Chantal Hooijmans (leidster)
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De Supporters
Fenne: “Naar mijn idee gaat het op dit moment best wel goed met de club. Ik 
hoop dat onze seniorenelftallen nog wel een tijdje individueel kunnen blijven 
bestaan. Bij de dames zitten we nu wel een beetje krap maar ik denk nu we het 
weer een stapje lager gaan proberen dat ook wel goed komt. Het is natuurlijk 
altijd fijner om het als club op eigen kracht te blijven doen maar als het echt 
niet anders kan zou ik het niet heel erg vinden om samen te gaan met een 
andere club. Zolang we er tot die tijd maar alles aan hebben gedaan om 
individueel te kunnen blijven bestaan. Ik ben allang blij dat ik al zo lang lekker 
dicht bij huis heb kunnen voetballen en hoop dat ook nog heel lang te kunnen 
doen.”

Hoe lang wil je nog blijven voetballen en het eerste blijven steunen?
Fenne: “Ik zou geen reden kunnen bedenken waarom ik zou stoppen met 
voetballen of niet meer bij het eerste zou gaan kijken. Zolang het allemaal nog 
lukt met school en werk wil ik dit nog heel lang blijven doen, zowel zelf 
voetballen als het supporteren. Ik ben inmiddels ook één van de Alem Ultras 
dus ben eigenlijk verplicht om het eerste te blijven aanmoedigen zolang ik 
kan en dat ga ik dus ook zeker doen. Wij moeten vaak die ochtend ook thuis 
voetballen en daarna kijken we vaak met een deel van de dames de wedstrijd 
van het eerste. Het is toch altijd leuker om met een groep je favoriete team 
aan te moedigen dan alleen. Mijn favoriete plek langs de lijn is in de zomer op 
het terras naast de kantine, waar we met z’n allen kunnen zitten, voeten op het 
muurtje en een drankje in mijn hand.”
Esmee: “Helaas was ik dit jaar genoodzaakt om zelf te stoppen met voetballen 
i.v.m. mijn studie. Wel zal ik altijd op zondag tijd blijven vrijmaken om bij de 
wedstrijd te komen kijken.”

Wie is je favoriete club naast de vv Alem?
Fenne: “Ik volg thuis de wedstrijden van het Nederlands elftal en Ajax. Ik maak 
niet speciaal tijd vrij om die wedstrijden te kunnen kijken maar als ik tijd heb 
vind ik het wel leuk om te volgen. Ik kijk naar het Nederlands elftal omdat dat 
gewoon hoort als je zelf voetbalt en in Nederland woont en ik volg Ajax omdat 
dat er van kleins af aan door mijn familie een beetje is in geslopen. Maar mijn 
favoriete club blijft natuurlijk gewoon mijn eigen clubje, vv Alem!”
Esmee: “Thuis volg ik de wedstrijden van Ajax, mijn favoriete club. Ook heb ik 
heel het WK gevolgd, ondanks dat Nederland niet meedeed. Ik ga zelden naar 
het stadion maar als ik ga dan ga ik naar de Johan Cruijff Arena.”

Irriteer je je weleens aan een tegenstandster?
Esmee: “Ik heb eigenlijk geen bepaalde irritante speler onthouden van een 
wedstrijd maar wat ik heel irritant vind is als spelers gaan schelden met 
ziektes!”
Fenne: “Er zit denk ik in ieder team waar je tegen speelt wel een speler waar 
je je aan irriteert, meestal vind je je eigen tegenspeelster ook het vervelendst 
op dat moment. Maar kan nu eigenlijk niet echt een speler uit een team noemen 
die ik heel erg irritant vond. Ik heb wel een keer bijna ruzie gehad met mijn 
tegenspeelster maar dat kwam meer omdat zij mij irritant vond en me daardoor 
wilde gaan slaan. Mijn moeder zou dat in ieder geval nooit laten gebeuren want 
die hoorde ik al gelijk langs de lijn blèren: “Jij laat jezelf niet slaan Fenne 
van Mil!”. Maar gelukkig bedacht mijn tegenspeelster zich en is er verder niks 
gebeurd op een paar geïrriteerde blikken na. Van mijn medespeelster vind ik 
eigenlijk ook niemand irritant, er zijn soms wel dingen waar je je aan irriteert 
tijdens de wedstrijd maar dat ben je dan na afloop ook weer vergeten. En mocht 
dat wel zo zijn zou ik dat natuurlijk niet via de presentatiegids aan ze laten 
weten…”

Alem - De vv Alem hecht heel veel waarde aan zijn trouwe supporters. Elke 
uitgave van dit blad belichten wij een van onze vaste volgers. In deze editie 
geven we het woord aan Fenne van Mil (19) en Esmee van de Braak (20). 
Ondanks dat ze –beide leeftijden opgeteld- nog geen veterarenleeftijd bereikt 
hebben, staan deze meiden elke week langs de lijn om naar de verrichtingen van 
ons eerste elftal te kijken. In onderstaand duo-interview leggen we deze jonge 
dames een aantal vragen voor.

Hebben jullie zelf ook gevoetbald?
Fenne: “Ik ben op mijn 14e begonnen bij de dames en heb vóór die tijd –vanaf 
mijn vijfde- altijd met de jongens mee gevoetbald. Ik ben natuurlijk in de F’jes 
begonnen en heb tot en met de B altijd met hetzelfde team mee gespeeld. We 
zijn een aantal keer kampioen geworden en hebben ook nog in de 1e klasse 
gespeeld. Ik heb ook nog een aantal jaren gekeept toen ik in de E zat maar dat 
was achteraf toch niet helemaal mijn ding. Nu speel ik al een aantal jaar met de 
dames van Alem mee en heb het hier heel erg naar mijn zin. Ik heb heel veel van 
het voetballen met de jongens geleerd, maar sinds ik bij de dames speel vind ik 
voetbal nog veel leuker dan eerst. Ben ook zeker nog niet van plan om hiermee 
te stoppen.”  
Esmee: “Ik heb alleen in het dames team gespeeld. Dit was vooral erg gezellig.” 

Wat was jullie eerste wedstrijd die je ooit hebt gezien?
Fenne:”Ik heb echt geen idee wat de allereerste wedstrijd was die ik van Alem 1 
heb gezien. Ik ben al sinds kleins af aan op zaterdag en zondag te vinden op het 
voetbalveld, maar ben echt pas alle wedstrijden gaan volgen sinds Daav en Mees 
ook met Alem 1 meespelen.”

Wat is de mooiste wedstrijd die je hebt gezien of zelf hebt gespeeld?
Fenne: “Dat was de kampioenswedstrijd met de dames vorig jaar. We speelden 
toen tegen OJC-Rosmalen en hebben die wedstrijd met 1-6 gewonnen. De 
wedstrijd zelf was eigenlijk best wel slecht maar volgens mij hadden we nog 
nooit zoveel supporters langs de lijn gehad en iedereen was zo blij toen het 
fluitsignaal ging. We hadden met z’n allen zo hard gewerkt om eindelijk een 
keer kampioen te worden en als dat dan ook lukt geeft dat gewoon een heel fijn 
en voldaan gevoel. Ook werd het tweede van Alem diezelfde zondag kampioen 
en dat zorgde voor een onvergetelijk feestje.” 

Wie je favoriete speler van het eerste?
Esmee: “Dat is natuurlijk mijn vriend Luuk Steenbekkers. Hij is snel en fel.” 
Fenne: “Mijn broer Daav van Mil is natuurlijk mijn all time favoriete speler! 
Sinds Daav begon met keepen bij het eerste ben ik eigenlijk iedere zondag wel 
te vinden langs de lijn om hem aan te moedigen. Ook blijf ik sindsdien wat 
langer op het voetbalveld hangen na de wedstrijd, wat altijd erg gezellig is, en 
dat had ik anders misschien niet gehad. Buiten dat vind ik dat Daav natuurlijk 
ook gewoon super goed kan keepen en zijn plek in het doel zeker heeft 
verdiend!”

Wat betekent de vv Alem voor jullie persoonlijk?
Fenne: “Heel veel. Ik kom er al zo lang en ben er eigenlijk bijna opgegroeid. 
Het is voor mij veel meer dan alleen een plek om te sporten, vooral nu ik bij de 
dames voetbal voel ik me helemaal op mijn plek. Het geeft me zo de kans om 
mijn vriendinnen minstens drie keer in de week te zien, wat heel 
belangrijk voor me is omdat we het doordeweeks allemaal druk hebben met 
werk en school. Ook heb ik door vv Alem veel nieuwe mensen leren kennen en 
vrienden gemaakt. Het is een kleine vereniging maar daardoor kent iedereen 
elkaar, wat juist voor een hele fijne sfeer zorgt. Ik ga eigenlijk nooit echt met 
tegenzin naar het voetbalveld. Sommige zondagen als de wekker om 9 uur 
‘s-ochtends gaat en ik pas een paar uur in bed lig na een avond stappen, dan 
vraag ik me weleens af wat ik mezelf toch iedere keer aan doe. Maar dat ligt 
natuurlijk meer aan mezelf en de hoeveelheid alcohol. En niet aan de club... 
En het leukste is dan nog, als je dan aankomt op het voetbalveld, iedereen daar 
met een katertje staat omdat je de avond ervoor met z’n allen naar hetzelfde 
feest bent geweest. Dus vv Alem betekent voor mij: voetbal, vrienden, 
gezelligheid en meer heb ik ook niet nodig. Het mooiste aan de club vind ik de 
kleinschaligheid, zodat iedereen elkaar kent en dat zorgt ook zeker voor die 
fijne sfeer. Hierdoor is iedereen ook bereid om zich voor de club in te zetten, 
zodat we dit ook zo kunnen houden. Verder vind ik het eigenlijk ook heel erg 
mooi om te zien dat een groot deel van vv Alem niet eens uit Alemse inwoners 
bestaat. Dat laat ook weer zien dat iedereen welkom is en je je hier snel thuis 
voelt. Ik denk niet dat er verder iets ontbreekt. Misschien een paar extra dames 
zodat wij ons leuke teampje voorlopig nog kunnen behouden… Verder ben ik 
heel erg tevreden en trots op onze club.”
Esmee: “Vv Alem betekent voor mij een hechte club waar het onderling altijd 
gezellig is. Iedereen is welkom en wordt snel geaccepteerd. Het voelt als 
thuiskomen als je vv Alem binnenstapt. Het mooiste aan de club is om met mooi 
weer met zijn allen op het terras buiten de wedstrijd te kijken. Wel zijn de 
gordijntjes eens aan vervanging toe...”

Denk jij dat een eventuele fusie een goed plan is of kan de vv Alem 
zelfstandig blijven voortbestaan?
Esmee: “Ik denk dat als iedereen beseft en blijft beseffen hoe mooi de club is, 
niet alleen het complex zelf maar ook  hoe alle voetballers, trainers, 
bestuursleden, toeschouwers etc met elkaar omgaan er genoeg animo zal blijven 
om de club nog minstens 15 jaar individueel te laten bestaan.”

‘Familie, voetbal en vrienden, meer hebben we niet nodig’

De Supporters: Esmee van de Braak (20) en Fenne van Mil (19) staan 
elke week langs de lijn bij het eerste elftal.
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Sponsorlijst
HOOFDSPONSORS
Ecoser IT
J.A. van Boxtel BV
 
HOOFDSPONSORS JEUGD
Latexverfspuiten.nl

KLEDINGSPONSORS 
&Shop
AV sportprijzen
COOP Rossum
CS Verhuur 
Den Ouden
DW Schilderwerken
Dorpshuis de Drie Linden
Ecoser IT
Emke’s Frietwagen
Fairis Clinton
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
Nico Nendels
Slagerij Gijs Sars
Steck
WeBe Afbouw
Wilbert van Boxtel Hovenier  
    & Straatwerk
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
Bistro In Petto
CS Verhuur
Ergo direct
Fysio- en manuele Therapie      
    Wim Steenbekkers
GRT Maintenance
Iliaz
JVZ Grondwerken & 
    Reparatie
K van den Ham Verhuur
Latexverfspuiten.nl

LMB den Otter BV
Ons Thuis
Opa Pietje Grand Cafe
Restaurant Dukdalf
Sportshop J. van Diesen
Tonny van Lent Groente en    
    Fruit
van der Burg Spuit en  
    straalwerkzaamheden
Verschuure Kartonage
Vissers Advocatuur
Wijgergangs Medical BV

ZILVERSPONSORS
&Shop
Autorijschool Gertine 
Kollenburg
Bakker Bart
Bergmans Schilderwerken
Loonbedrijf Cor den Teuling
Circuit van Hemert
de Jong  van Mook  
    Advocaten
JKT Tegelwerken
Jory Schilderwerken
Keukenstudio Stoof
Koen de Leeuw 
    Bouwontwerp & Advies
MOS Koeltechniek
Patrick van Koolwijk 
    Bloemen & Planten
Plan W
Stemar Bouwmarkt 
    Zaltbommel b.v
Tweewielershop C. v. Uitert
Vébé Keukens BV
Voets Langeraap Beton BV
Wijgergangs Assurantiën
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
Alems Stalhuys / Trimsalon    
    Ankie vd Pijl
Armada Young Plants BV
AV Sportprijzen
Bakkerij Gremmee 
Bavaria
Beenen Dienstverlening
Bouwservice J. Hondong

Coop den Boer
de Graauw Interieurs BV
de Grouw Loodgieter &  
    installatietechniek
de Looijer Elektrotechniek
Dorpshuis de Drie Linden
DW Schilderwerken
Eetcafé De Maas
Euronics de Rouw
F en J van Houten 
    Champignons
FunXpert
G.A van Doorn Reparatie &  
    Onderhoud
G.A. Danklof BV
Garage Lobregt
Gebroeders Vos
Global Trade Solutions
Haas Juwelier
Hooymans Hifi en Telecom
Hooymans Substrates
Hotel-Rest. de Gouden  
    Molen
Hubo Kerkdriel
Jachthaven de Maas BV
Jan Kosters
Juijn Taxi en Rijwielhandel
Kees de Bruin 
    Videoproductie
KLT
Kurz International
LBB Loodgietersbedrijf  
    Bekers
Locked Safe Holland
Maas Auto’s
Machinistenverhuur Nico  
    Nendels
Makro
Medi Spa Annelies
Petit Restaurant de Toren
Pippel Autoschade BV
R&R Automatisering
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 Rosendaal Infra BV
VDK infra & mobiliteit

VDL sound
VDVW adviseurs
VDZ Belettering
Verhaar Bedrijfskleding
Wegrestaurants de Lucht
Wijnhandel Luuc van Boort
Wouters Bandenservice
Zand-Grinth. van Herwijnen
Zonwering G. van Diesen
Wallaard Groenvoorziening

TERRASSPONSORS
Autoservice Valentijn
Bogers Bouwservice
Boon’s Markt
Opa Pietje Grand Café
Wilbert van Boxtel

VLAGGEN SPONSORS
Formido Deco  
    Bouwmarkten BV
Pizzeria & Grillroom 
Maestro
Rabobank Bommelerwaard
VDK infra & mobiliteit

TV ADVERTEERDERS
Bakkerij Gremmee
Brandend Zand
Cafe  Babbels
Dames-Heren Kapsalon Burg
Euronics de Rouw
KLT
Latexverfspuiten.nl
Machinistenverhuur  
    Nico Nendels
WAD Group




