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Meer info? eurogroepjobs.com

Wil je graag werken bĳ  een 
innovatief familiebedrĳ f waar 
hightech autonome robots en 
industriële machines worden 
gebouwd?

Join our team!
Wĳ  bieden jou een baan in een van de meest 
innovatieve bedrĳ ven uit de regio! We zoeken 
ambitieuze mensen die enthousiast zĳ n, weten 
van aanpakken en zichzelf willen ontplooien.
Iets voor jou?

Actuele vacatures:

Bezoek eurogroepjobs.com voor al onze 
actuele vacatures. 

Join our team:

.NET developers
Als developer bĳ  Eurogroep lever je een 
belangrĳ ke bĳ drage aan de complexe 
navigatiesystemen voor de Lowpad, onze vloot 
met autonome mobiele robots. 

We zĳ n op zoek naar enthousiaste developers, 
front-end, back-end en full stack, met een 
passie voor techniek. 

Interesse?
Stuur ons een e-mail -> info@eurogroep.com

Eurogroep BV
Van Beukelaarweg 45
2971 VL Bleskensgraaf

 0184 69 11 05
 info@eurogroep.com
 www.eurogroep.com

Van de voorzitter
Wat we al een beetje aan zagen komen is gebeurd: het voetballen is weer stilgelegd. Het Corona-virus zorgt ervoor dat we elkaar 
weer niet kunnen ontmoeten op Souburgh. Het is heel vervelend, maar laten we hopen dat het maar kort duurt. In ieder geval 
kunnen we daar een heel klein beetje aan bijdragen door ons netjes aan de regels te houden. Binnen de regels kan de jeugd 
gelukkig nog gezamenlijk sporten. Daar zal dankbaar gebruik van worden gemaakt. Het aantal besmettingen is in onze omgeving 
veel hoger dan afgelopen voorjaar. Pas dus goed op. Diegenen die besmet zijn geraakt wensen we beterschap en sterkte. De 
ziekte kan soms een lange nasleep hebben.

Overigens vragen andere ziektes ook hun tol. 
Overleden zijn Bas van den Berg, vader en 
trouw supporter van Richard van den Berg, 
spits van ons eerste elftal. En Wim de Kreij, 
vader van Dennis de Kreij, speler van ons zesde. 
Wim is heel lang lid van onze club geweest en 
zeker de wat oudere leden zullen hem kennen 
als keeper en markante persoonlijkheid. 

In de zomer heeft de selectie dankbaar gebruik 
gemaakt van het feit dat er doorgetraind 
kon worden. Ook dan zie je het voordeel 
van kunstgras. Met veel oude bekenden die 
weer lid zijn geworden is enthousiast aan 
de voorbereiding begonnen. Die verliep 
veelbelovend. Een grote selectie met veel nieuwe 
gezichten, ook in de begeleiding en waarbij de 
samenwerking tussen 1, 2 en 3 prima verloopt. 
Maar de competitie was maar van korte duur. Het 
eerste heeft zelfs maar 1 wedstrijd met publiek 
kunnen spelen. Ons vlaggenschip kwam wat 
moeizaam van start, maar nam wel de 3 punten 
mee van de Put. In een ambiance zonder publiek 
en met veel regen. Eigenlijk is dat ook niks. Het 
tweede kwam flitsend uit de startblokken, 
maar moet oppassen dat men niet verzakt in 
de Zeeuwse klei. We zullen lijdzaam moeten 
wachten op de herstart van de competitie. Maar 
zorg dat je fit blijft.

Iedereen zal snappen dat het sluiten van de 
kantine ons veel geld kost. Het afgelopen 
seizoen is in financieel opzicht wat minder 

Door Cees Kortleve

dramatisch verlopen dan eerder gedacht. Met 
dank aan onze penningmeester. Hij was alert, 
zodat we wat ondersteuning gekregen hebben 
van het Rijk en een aantal reguliere uitgaven 
hebben we achterwege kunnen laten. Als we 
niks doen stevenen we dit seizoen op een 
fors groter tekort af. Om een indruk te geven: 
per week komen we al 
snel 1000 tot 1500 euro 
te kort. Hier moeten we 
vooral op jullie allemaal 
een beroep doen. We zijn 
blij dat onze sponsors 
ons trouw zijn gebleven 
en hopelijk ook blijven. 
Hun steun zullen we hard 
nodig hebben. Maar ook 
van jullie als leden hopen 
en verwachten we wat 
extra’s. In het bijzonder 
kan dit door actief mee te doen met de acties. 
De grote Clubactie loopt goed. Als je nog geen 
loten gekocht hebt, doe dit alsnog. Dank aan 
de organisatoren. We hebben wel besloten 
de opbrengst voorlopig te reserveren voor het 
geval de tekorten vanwege Corona te hoog 
worden. We nemen aan dat iedereen daar 
begrip voor heeft. Onder leiding van Wim en 
Erik Korevaar zal ook de boterletteractie weer 
plaatsvinden. Laat hen en de club niet in de 
kou staan en koop allemaal een lettertje extra! 
Momenteel wordt bezien of de boutdraai-
middag eventueel digitaal plaats kan vinden. 

De jaarvergadering zullen 
we in ieder geval digitaal 
organiseren. Remco Filippo zal 
in het bestuur een andere taak 
krijgen. Hij zal de sponsorzaken 
op zich nemen. Frans Durge 
zal leiding gaan geven aan 
de jeugdafdeling. Beide 
veel succes. En Remco, veel 
complimenten hoe je de grote 
jeugdafdeling de laatste jaren 
bestuurd hebt en dat je zoveel 
vrijwilligers enthousiast hebt 
weten te maken en te houden 
om onze jeugdafdeling te laten 

floreren. Frans zal hier verder op bouwen! 
De bijdragen van sponsoren zijn voor onze 
club van groot belang en hier ligt een grote 
uitdaging. Bestuurlijk is wel uitbreiding nodig 
met name voor de portefeuille seniorzaken/
technische zaken en kantinezaken.

Voor mijzelf is de 
jaarvergadering ook een 
bijzondere. De laatste als 
bestuurslid/voorzitter. Ik ben 
halverwege de jaren 90 in 
de vorige eeuw ingestapt en 
met een onderbreking van 
2,5 jaar al die tijd bestuurslid 
geweest, waarvan een groot 
deel voorzitter. Het is goed 
om nu te stoppen. En dat kan 
ik ook met een gerust hart 
doen omdat Peter Wemmers 

bereid is mij op te volgen. Ik wens Peter heel 
veel succes en ik verwacht dat jullie allemaal 
hem in woord en daad zullen steunen. Wel 
besef ik dat het niet de makkelijkste tijd is om 
in te stappen. We zitten midden in de Corona-
crisis en het gemeentelijk subsidie-beleid zal 
de komende anderhalf jaar veel aandacht 
vergen. De eerste signalen van de herijking 
van het subsidie-beleid in Molenlanden zijn 
niet gunstig. Alle aandacht gaat naar de 
voormalig Giessenlandse clubs. We gunnen 
iedereen het goede, maar we vrezen dat deze 
aandacht zal leiden tot minder subsidie voor 
de voormalig Molenwaardse clubs. Deze 
zorgen leven niet alleen bij ons maar ook bij 
onze collega’s van Streefkerk en VVAC. Het zou 
goed zijn als onze Molenlandse leden ook hun 
vertegenwoordigers in het gemeentebestuur 
met deze zorgen aanspreken. Jullie hebben 
niet voor niks gestemd, en het geeft steun 
aan de signalen die we als bestuur richting de 
gemeente afgeven.

Rest mij jullie te danken voor het in mij 
gestelde vertrouwen. Ik dank iedereen 
waar ik de afgelopen jaren mee heb mogen 
samenwerken. En ik blijf de club uiteraard 
trouw. Ik wens jullie en de club alle goeds en 
hopelijk snel weer tot ziens op Souburgh.

 Ik wens Peter heel veel 
succes en ik verwacht 
dat jullie allemaal 
hem in woord en daad 
zullen steunen. Wel 
besef ik dat het niet de 
makkelijkste tijd is om 
in te stappen.
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Steun ons en koop loten via 
clubactie.nl/steun of scan de QR-code
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Wij doen mee aan 
de Grote Clubactie!

80% 
gaat naar 

  onze club

Juist nu!

1e prijs

Nu: winkans 1 op 10!

3e prijs

€ 100.000,-
Seat mii electric

Luxe campingvakantie t.w.v. € 2.500,-

en nog vele andere prijzen!

2e prijs
4 jaar zorgeloos rijden

De Grote Clubactie is van start gegaan! Vanaf half september is iedereen 
enthousiast aan de slag gegaan en zijn er ondertussen online al rond de 
1500 lootjes verkocht. De meeste seniorenteams hebben een superlot 
gekocht wat gelijk staat aan 50 lootjes ineen. Ook een groot deel van 
onze sponsoren heeft een superlot gekocht. Heel erg bedankt hiervoor! 
De jeugd is op pad gegaan met papieren lootjes. 

Het geld van deze papieren lootjes kunnen de jeugdleden inleveren bij 
hun trainer of leider. De trainer of leider kan dit vervolgens bij Marinka 
Heijkoop of Marcel van Mourik inleveren, uiteraard met een duidelijke 
uitleg van welk team de opbrengst komt, want er zijn leuke prijzen voor 
de teams en leden met de meest verkochte lootjes. 

Heb je al je lootjes al verkocht en wil je nog meer verkopen? Vraag 
dan extra loten bij Marcel of Marinka. We hopen dat ook de jeugd nog 
veel lootjes verkoopt, houd voor de tussenstand de website en sociale 
media in de gaten! Heel veel succes met de verkoop want dit kan nog 
tot 24 november.

Een vreemd jaar voor iedereen en zo ook voor onze vrijwilligers. Sinds 
corona onze mooie sport steeds weer aan banden legt, is er ondertussen 
enorm veel werk verzet door onze vrijwilligers om tóch het voetbal 
zoveel mogelijk door te laten gaan. Denk aan alle aanpassingen in 
onze accommodatie voor het herinneren aan de 1,5 meter afstand, het 
bedenken van trainingsvormen door de trainers die nog wel toegestaan 
zijn, zodat er toch nog getraind kon/kan worden, de ‘coronawachters’ 
die op de zaterdagen rond lopen over het terrein, de nieuwe tent over 
het terras, een extra bier bestelpunt bij thuiswedstrijden van het eerste 
elftal en ga zo maar door! Helaas konden jullie niet bedankt worden 
zoals we normaal gewend zijn met onze jaarlijkse vrijwilligersavond. Via 

deze weg willen we jullie allemaal opnieuw bedanken voor jullie inzet. 
We waarderen het enorm dat ondanks alle beperkingen er telkens weer 
gezocht wordt naar oplossingen!

Doordat er veel werk is bij gekomen, zijn alle extra handen welkom. 
Zo zijn we nog dringend op zoek naar iemand als aanspreekpunt voor 
de kantinezaken. Vele handen maken licht werk en doordat we taken 
verdelen over meerdere mensen zorgen we ervoor dat vrijwilligerswerk 
leuk blijft en geen last wordt. Dus ben je (nog) niet actief en heb jij een 
talent waar De Alblas zéker gebruik van moet maken (al is het een enkele 
keer per seizoen), laat dit dan weten via vrijwilligers@vvdealblas.nl!

De Grote Clubactie

Vrijwilligerszaken



H.I.Ambacht 078 - 681 47 11 
Alblasserdam 078 - 691 39 22
www.wensveen.nl
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FORD WENSVEEN
UW PARTNER IN MOBILITEIT

In Alblasserdam 
staan we voor je 
klaar.

Alblasserdam, Wilgenplein 12

Vestiging Ridderkerk
018 020 9210
binnenvaart@heinenhopman.nl
www.heinenhopmanbinnenvaart.nl

Ventilatie Airconditioning KoelingVerwarming

Ook werken op schepen?

Wij zoeken monteurs!

(0184) 694 947

tuytel.nl

Veeg & 
zuigtechniek 

Onkruid
bestrijding

Grondverzet Recycling

Beton

TransportMachines huren 
start bij Tuytel
De beste machines huur je bij Tuytel. Alleen met het juiste 

materieel klaar je de klus. Daarom vinden we het belangrijk 

om altijd eerst persoonlijk contact te hebben. 

Bel gerust voor gratis advies: (0184) 694 947
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shipowners – shipmanagers – shipbrokers – 

timecharterers – worldwide chartering – freightcontractors 
shipagents – liner operators – liner agents – airfreight – 

warehousing – distribution – stevedoring – insurances 

 

     VAN UDEN MARITIME B.V. 
                               Since 1848  
 
Brielselaan 85            T +31 (0)10 2973100 
3081 AB Rotterdam           F +31 (0)10 2973151 
P.O. Box 1123            E chartering@van-uden.nl 
3000 BC Rotterdam           I www.van-uden.nl 

• Forwarding • Fisal representation

• Chartering • Warehousing • Project cargo

• Agencies • Distribution • Bulk cargo

• Liner agents • Transhipment • General cargo

• Liner service Norway • Stevedoring • Containers

• Customs formalities • Heavy lifts • You name it

Holbeinhuis - Coolsingel 65
Postbus 1575 - 3000 BN Rotterdam
Telefoon: 010-411 63 30 / Fax: 010-433 24 90
E-mail: drycargo@vanweelde.nl
E-mail: reefer@vanweelde.nl

Waalhaven N.Z.4 Tel. +31 10 - 429 19 66
Portnumber 2157 Fax +31 10 - 429 00 91
P.O.Box 55092 E-mail  info@forcom.nl
3008 EB Rotterdam Internet www.forcom.nl

• AEO certified

0184 69 15 62 / 06 131 771 33

www.drukkerijgelderblom.nl

Dorpsstraat 33

Oud-Alblas
0184 69 15 62 / 06 131 771 33

www.drukkerijgelderblom.nl

Dorpsstraat 33

Oud-Alblas

Geeft kleur aan 
uw drukwerk

vvdealblas.nl/sponsoring sponsoring@vvdealblas.nl

Ook opvallen met 
uw bedrijf?
Is uw interesse gewekt? 

Even voorstellen

Youri Groenendijk Remco van der Burgh

Leeftijd: 22 jaar 
Woonplaats: Alblasserdam 
Vorige club(s): vv Alblasserdam 
Positie op het veld: Centrale verdediger 
Doel bij De Alblas: Plezier maken en het 
hoogst haalbare halen op persoonlijk en team 
gebied.

Leeftijd: 25 jaar 
Woonplaats: Oud-Alblas 
Vorige club(s): vv De Alblas // Oranje Wit // 
Nieuw Lekkerland 
Positie op het veld: Linksback 
Doel bij De Alblas: Plezier hebben en goed 
presteren met het team

Ook dit seizoen verwelkomt de selectie van De Alblas weer een aantal nieuwe gezichten, waarvan sommigen terugkeren op het oude 
vertrouwde nest en een aantal de overstap vanuit de jeugd of een andere club maken. Daarnaast zijn er drie fanatiekelingen uit een lager 
seniorenelftal die een stapje hogerop willen. Dit alles zorgt ervoor dat de selectie is uitgebreid met maar liefst 14 spelers die het voetbal 
(hopelijk) naar een hoger niveau gaan tillen. De hoogste tijd om deze nieuwelingen aan u voor te stellen.

Jeffrey Gelderblom

Leeftijd: 25 jaar 
Woonplaats: Alblasserdam 
Vorige club(s): vv De Alblas // vv De Zwerver 
Positie op het veld: Middenvelder 
Doel bij De Alblas: Promoveren
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Michiel Torn

Leeftijd: 22 jaar 
Woonplaats: Alblasserdam 
Vorige club(s): vv De Alblas // vv Alblasserdam 
// vv De Alblas 
Positie op het veld: Centrale Verdediger 
Doel bij De Alblas: Momenteel herstellen 
van mijn enkelblessure, om vervolgens weer 
wedstrijdfit te worden.

Yannick Steenhuisen

Leeftijd: 22 jaar 
Woonplaats: Papendrecht 
Vorige club(s): vv Drechtstreek 
Positie op het veld: Aanvaller 
Doel bij De Alblas: Persoonlijk wil ik mezelf 
meer ontwikkelen en een vaste waarde wor-
den. Als team wil ik zo hoog mogelijk eindigen 
in de competitie.

Jorie Bieren

Leeftijd: 20 jaar 
Woonplaats: Alblasserdam 
Vorige club(s): vv De Zwerver 
Positie op het veld: Linksbuiten 
Doel bij De Alblas: Zoveel mogelijk scoren en 
assists geven in de speelminuten die ik krijg.

Erwin van der Heiden Delano van Wiltenburg

Leeftijd: 31 jaar 
Woonplaats: Papendrecht 
Vorige club(s): vv Drechtstreek // vv De Alblas 
// vv Drechtstreek 
Positie op het veld: Centrale verdediger 
Doel bij De Alblas: Jonge spelers helpen beter 
te worden en zo hoog mogelijk eindigen.

Leeftijd: 19 jaar 
Woonplaats: Alblasserdam 
Vorige club(s): vv De Alblas // vv Alblasserdam 
// vv De Alblas 
Positie op het veld: Rechtsback 
Doel bij De Alblas: Een vaste waarde worden in 
het eerste elftal.

Jari Zijderveld

Leeftijd: 19 jaar 
Woonplaats: Alblasserdam 
Vorige club(s): vv De Alblas // IFC // Nieuw 
Lekkerland 
Positie op het veld: Spits 
Doel bij De Alblas: De club helpen en natuurlijk 
veel plezier maken met de jongens.

Luke van Eck

Leeftijd: 21 jaar 
Woonplaats: Sliedrecht 
Vorige club(s): vv Sliedrecht // NAC // vv 
Sliedrecht 
Positie op het veld: Keeper 
Doel bij De Alblas: Zo hoog mogelijk eindigen 
met het team. Er een mooi en gezellig seizoen 
van maken en natuurlijk mezelf op sportief 
vlak verbeteren.

Joey de Bruin

Leeftijd: 19 jaar 
Woonplaats: Alblasserdam 
Vorige club(s): Eigen jeugd 
Positie op het veld: Keeper 
Doel bij De Alblas: Veel plezier hebben, maar 
wel prestatiegericht.

Jannick Flach

Leeftijd: 27 jaar 
Woonplaats: Alblasserdam 
Vorige club(s): vv Alblasserdam // vv De Alblas  
Positie op het veld: Centrale verdediger 
Doel bij De Alblas: Ik ben een paar jaar geleden 
naar De Alblas gekomen, omdat het zo’n 
gezellige club is. Nu wil ik dit in de selectie 
graag combineren met wat meer prestatie-
gericht voetbal.

Jelmer Zwaving

Leeftijd: 26 jaar 
Woonplaats: Alblasserdam 
Vorige club(s): vv Alblasserdam // vv De Alblas  
Positie op het veld: Rechtsback 
Doel bij De Alblas: Veel spelplezier hebben en 
toch ook wat meer prestatiegericht voetballen.

Kelvin Verschoor

Leeftijd: 18 jaar  
Woonplaats: Alblasserdam 
Vorige club(s): In de jeugd heb ik een seizoen 
bij vv Alblasserdam gevoetbald, nu uit de 
jeugd bij De Alblas 
Positie op het veld: Middenveld 
Doel bij De Alblas: Voetballen voor de gezel-
ligheid en hard blijven trainen om misschien 
het eerste elftal te bereiken.

Wij wensen jullie veel 
succes! En hopelijk zien we 
jullie nog veel schitteren 
binnen de lijnen dit 
seizoen!
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 Bedrijfsadministrae 

 Belasngzaken 

 Adviezen 

 Interimmanagement 
P.J. Stam 

Postbus 26 
2957 ZG Nieuw-Lekkerland 

T   0184-683504 
T   06-53753141 
E   pjstam@hotmail.com 
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Nieuwe jeugdvoorzitter
De oplettende Alblasser heeft het vast al gehoord of misschien gelezen; er is een wisseling van de wacht aanstaande in 
het jeugdbestuur. Frans Durge zal Remco Filippo opvolgen als jeugdvoorzitter. Gelukkig blijft Remco betrokken bij onze 
club en gaat hij zich verder bezighouden met sponsorzaken. In onderstaand stukje stelt Frans zich in het kort even voor. 

Mijn naam is Frans Durge en binnenkort 
word ik de nieuwe jeugdvoorzitter van v.v. 
De Alblas. Ik ben 49 jaar en getrouwd met 
Marijke (beiden komen we uit een kustplaats; 
ikzelf uit Wijk aan Zee en mijn vrouw vanaf 
Ameland). Samen hebben we twee kinderen, 
een dochter die de verdedigingskunst Krav 
Maga beoefend en een zoon die voetbalt 
in de JO15. Ik werk als Fleet Manager bij 
VMS Shipping Group te Werkendam, een 
management bedrijf dat actief bezig is in de 
scheepvaart. We wonen nu zo’n 13 jaar in 
Alblasserdam. Sinds onze zoon bij De Alblas 
is gaan voetballen, heb ik mij als vrijwilliger 
ingezet binnen de vereniging; eerst als 
leider van zijn team en later als vlagger om 
uiteindelijk leeftijdscoördinator te worden 
van de O13/O15 teams. Vroeger heb ik zelf 
ook altijd gevoetbald en momenteel zit ik 
op badminton om mijn conditie op peil 
te houden. Daarnaast volg ik de cursus 

“voetbal scout” die wordt gegeven door 
Henk Grim, deze cursus bestaat uit de Levels 
1, 2 en 3 en ik ben momenteel bezig met 
Level 2. Door deze cursus doe ik veel kennis 
op wat ik kan gebruiken binnen de club.

Waarom jeugdvoorzitter worden van 
onze club? 

Persoonlijk vind ik v.v. De Alblas een hele leuke 
en gezellige club en daarnaast zie ik graag 
dat ieder jeugdlid veel plezier beleeft met 
elkaar in deze sport. Ik denk dat we hier en 
daar nog stappen kunnen maken binnen de 
jeugdafdeling en met een geweldig team om 
me heen weet ik zeker dat dit ons gaat lukken. 
Natuurlijk wil ik Remco alvast bedanken voor 
zijn inzet van de afgelopen jaren en verder 
wens ik jullie allemaal een sportief en gezond 
seizoen toe in deze onvoorspelbare tijden. 

Door Frans Durge
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Sportlaan 391
3364DK  Sliedrecht 
0184-691445  
wemmers-bv.nl

ELEKTRA

VERWARMING

RIOLERING

DAK- EN ZINKWERK

LOODGIETER

DUURZAME ENERGIE

Veelzijdige
specialist!

De onderbouw begon het seizoen gelijk met de nieuwe competitie 
opzet, deze groep gaat per seizoen 4 competities spelen met een 
promotie en degradatie regeling zodat iedereen zo veel en zo snel 
mogelijk op hun niveau gaat spelen en het makkelijker is om nieuwe 
teams toe te voegen. Dit concept is afgelopen seizoen in regio West 
getest en hier werd heel positief op gereageerd. En zo is het dus dat de 
eerste competitie er al weer bijna op zit voor deze teams. De resultaten 
waren bijna overal positief te noemen, de meeste teams draaiden 
bovenin mee, sommige helaas niet, maar het voordeel met deze opzet 
is dat hier snel opnieuw wordt ingedeeld naar het juiste niveau. Helaas, 
na 6 speelrondes en dus 1 wedstrijd voor het einde is alles stop gezet. 
Hoe dit wordt vervolgd is voor nu een vraagteken.

De andere teams begonnen zoals gewoonlijk met hun bekerwedstrijden 
en hadden inmiddels ook een aantal competitierondes gespeeld. Ook 
hier waren over de hele linie de resultaten positief, uitzondering daar 
gelaten.

Vreemd waren de eerste 2 voetbalweekenden van de oktobermaand, de 
weekenden waar het voor ouders en andere belangstellenden niet meer 
werd toegestaan om aanwezig te zijn bij de wedstrijden en trainingen. In 
een stille omgeving werden de wedstrijden gespeeld en na het spelen 

Door Remco Filippo

van de wedstrijden zo snel mogelijk weer naar huis. Natuurlijk was het 
fijn dat de wedstrijden toch nog gespeeld konden worden maar toch, 
met publiek aan de kant en in de kantine is het toch leuker en gezelliger. 
Wel een compliment aan iedereen, zowel tijdens de wedstrijden als 
trainingen hield men zich aan de regels waardoor de aanwezige corona-
agenten zichzelf bijna overbodig voelden.

Op organisatorisch vlak verandert er niet heel veel ten opzichte 
van afgelopen jaar. Wel zijn we nog op zoek naar zowel technisch- 
als leeftijdscoördinatoren. Ook kan de activiteitencommissie nog 
versterking gebruiken. Mocht u dit wat lijken, spreek gerust iemand aan! 
De contactpersonen zijn te vinden op de site.

Rest mij nog een laatste mededeling. Na 5 jaar jeugdvoorzitter te zijn 
geweest heb ik besloten om mij niet meer verkiesbaar te stellen voor 
een nieuw termijn. Wat inhoudt dat ik na de jaarvergadering stop als 
jeugdvoorzitter. Fijn dat Frans Durge zich kandidaat stelt voor deze 
functie en ik wens hem veel succes in deze functie. Zelf treed ik niet uit 
het bestuur maar stel ik mij verkiesbaar om bestuurslid sponsorzaken te 
doen, ik denk dat hier een mooie uitdaging ligt. Ik wil iedereen bedanken 
voor het plezier, de hulp en vertrouwen in de afgelopen jaren en ik heb 
alle vertrouwen in een mooie toekomst voor de jeugd van v.v. De Alblas.

Jeugdnieuws
Een dag na te horen gekregen te hebben dat we weer moeten stoppen met wedstrijden te spelen schrijf ik dit stuk. Natuurlijk, 
we hadden dit eigenlijk wel zien aankomen en we kunnen er wel van alles van vinden maar voor nu is het niet anders en is het 
gewoon balen en heel jammer voor iedereen. En dat terwijl we weer alles lekker hadden opgepakt, teams waren weer ingedeeld, 
trainers en leiders gezocht voor alle teams, iedereen had er zin in en alles liep weer op rolletjes. Veel trainers, leiders  en andere 
vrijwilligers van het afgelopen seizoen vervolgden hun taak dit seizoen waar we natuurlijk blij om zijn. Wel zien we bij sommige 
teams andere trainers voor de groep staan.



Tussen het uitwaaien door was er ook nog 
tijd voor een potje voetbal en herbeleefden 
enkelen opnieuw hun jonge jeugd met een 
Smirnoff challenge. Na het weekend voelden 
(met name de iets wat oudere dames) 
zich als herboren en werd gestart met de 
bekerwedstrijden als oefenwedstrijden. 
Zoals vrijwel elk jaar kenden de dames geen 
vliegende start en bleek maar weer dat er 
nog flink wat werk aan de winkel was voor de 

Door Marinka Heijkoop

competitie. Ook waren nogal wat dames op 
vakantie waardoor het een flinke uitdaging 
was een compleet team op te trommelen. 

Gelukkig had iedereen zijn oude topvorm weer 
net op tijd hervonden en ging de competitie 
van start met een dikke thuisoverwinning 
op Noordeloos VR3 met 10-1. Hierna werd 
afgereisd naar Heerjansdam en werd met 
gecontroleerd voetbal in de eerste helft en 

met hard werken in de tweede helft gewonnen 
met 2-0. Onze laatste wedstrijd thuis is gespeeld 
tegen FC Dordrecht Amateurs VR1. Dit team 
bood weinig weerstand waardoor we heerlijk 
vrij konden voetballen. In de tweede helft 
werden we wat gemakzuchtig en slordig en 
kwam de tegenstander af en toe in de buurt van 
ons 16 metergebied. Uiteindelijk werd redelijk 
makkelijk gewonnen met 6-0. De tegenstander 
zelf schreef later echter vol lof over hun spel 
waarin ze volgens hun statistieken 65% balbezit 
hadden (geen flauw idee welk tracking systeem 
zij gebruikt hebben) en meerdere veelbelovende 
kansen hebben gehad. Ze waren volgens 
hun eigen schrijven dus beduidend beter 
dan onze dames, maar moesten uiteindelijk 
toch toegeven dat de Alblas dames wel wat 
effectiever waren geweest in het maken van de 
doelpunten. 

Met 9 punten uit 3 wedstrijden en een doelsaldo 
van +17 hebben de dames tot nu toe de beste 
resultaten behaald in hun competitie. Hopelijk 
mag er snel weer gevoetbald worden en kan 
deze positie nog verder versterkt worden. 
Misschien wordt door een enkeling al stiekem 
gedroomd van een kampioenschap, maar dat 
zullen we nog maar even in het midden laten.. 

Vliegende competitiestart voor 
de dames

Na een bijzonder einde van afgelopen seizoen is door de dames nog enthousiast doorgetraind tot het nieuwe seizoen weer van 
start ging. Voordat de eerste wedstrijd plaatsvond, is eerst nog flink uitgewaaid in Zeeland. Met windkracht 6 was dat geen enkel 
probleem en werden de dames zelfs voorzien van een gratis scrub behandeling op het strand. 

HaanDe
logistics management bv

  Mail: info@dehaanlogistics.com Tel: +31 6 46 046 339

Crezeepolder 3

3341 LA Hendrik-Ido-Ambacht

Telefoon 078 30 31 857

Telefoon (0184 68 17 22)

Woningbouw  –   Aanbouw  –  Verbouw/ re
novatie   –   Restauratie   –   Dakopbouw/ dakkapel

Badkamer   –
   Schuren en bijgebouwen   –   O

verkappingen   –   O
nderhoud

info@verhaarbouw.nl                          www.verhaarbouw.nl

Help ons activiteiten organiseren
Wat doe jij voor onze club?

Dit is een oproep aan alle leden en ouders. De Alblas is met spoed 
op zoek naar vrijwilligers. Niet alleen voor activiteiten, maar ook 

o.a. jeugdtrainers,  scheidsrechters en bestuursleden.

Neem contact op met het bestuur of e-mail je interesse 
naar info@vvdealblas.nl 
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De spelerspas
Op deze pas zien we een nog vol in de haren zittende 12-jarige knul uit Bleskensgraaf. Met een oranje haardos, sproetjes en een 
vrolijke glimlach lonkt hij de camera in. Deze pas stamt uit 1979 en in die tijd kwamen nog veel jeugdspelers op de fiets vanuit 
Bleskensgraaf naar De Alblas, zij werden in de volksmond de “BleskieBoys” genoemd.

U weet vast allang wie de ‘eigenaar’ van deze spelerspas is en dat is natuurlijk Wibo Zeilstra!

Deze linksbenige speler heeft in vrijwel alle 
teams van De Alblas gespeeld en heeft zich 
na zijn jeugdperiode via het derde elftal 
opgewerkt naar het eerste. Hij was een type 
speler dat iedereen graag in zijn team had, 
nooit op de voorgrond tredend, maar altijd 
in dienst van het team. Maar weinig spelers 
kunnen naast deze eigenschap óók nog eens 

Door Lisette Lugthart

goed voetballen. Ook in zijn maatschappelijke 
carrière vind je deze eigenschap bij hem terug. 
Als gezins- en jeugdcoach zet hij zich in voor de 
minder bedeelden in onze maatschappij. 

De afgelopen jaren heeft hij bij de veteranen 
gespeeld en was hij een belangrijke schakel in 
het team. Tussendoor pikte deze sportieveling 

ook nog wel eens een marathonnetje mee. Dit 
jaar is hij gestopt als actieve voetballer en is hij 
een nieuwe carrière gestart als hersteltrainer en 
verzorger bij de selectie. We hopen dat we nog 
vele jaren van zijn diensten en zorgzaamheid 
gebruik mogen maken. 

Planetenlaan 83A, 2957 SM, Nieuw-Lekkerland

WWW.THAKOERSCHEEPSSCHILDERWERKEN.NL

Uw absolute specialist voor al 
uw scheepsschilderwerken 

en schoonmaak

Voor duurzaam onderhoud

www.vankootenschilders.nl



Staand van links naar rechts: Carry van der Meijden (verzorger), Rhaudi Diamant, Djordi de Boer, Richard van den Berg, Erwin van der Heiden, Gert Zuidgeest, André de Vos, Raymond Rooseboom, Jeffrey Gelderblom, Trinko Klijn, Rianto Vrutaal, Job van Vliet en Harold Verberkmoes (begeleider).

Zittend van links naar rechts: Rafaël de Vries, Walter Heijkoop, Harm Banis, Henk Stok (hoofdtrainer), Leo Dekker (hoofdtrainer), Wim Lakerveld (begeleider), Marvin Otte, Thomas Huizinga en Mike Jongeneel.

Achter van links naar rechts: Youri Groenendijk, Wibo Zeilstra (verzorger), Yannick Steenhuisen, Thomas Huizenga, Junior Visser, Jari Zijderveld, Henk Haverkamp (begeleiding, Tijmen de Jong 
Midden van links naar rechts: Delano van Wiltenburg, Stefan Bakker, André Zijderveld (assistent-coach), Jeffrey Gelderblom, René de Ruiter, Bas van Genderen (begeleiding), Erwin de Lange 
Voor van links naar rechts: Remco van der Burgh, Natanja de Haan, Tom van Reeuwijk, Maarten van Gastelen (hoofdtrainer), Mike Jongeneel, Erwin van der Heiden, Rafaël de Vries

Achter van links naar rechts: Youri Groenendijk, Wibo Zeilstra (verzorger), Yannick Steenhuisen, Thomas Huizenga, Junior Visser, Jari Zijderveld, Henk Haverkamp (begeleiding, Tijmen de Jong 
Midden van links naar rechts: Delano van Wiltenburg, Stefan Bakker, André Zijderveld (assistent-coach), Jeffrey Gelderblom, René de Ruiter, Bas van Genderen (begeleiding), Erwin de Lange 
Voor van links naar rechts: Remco van der Burgh, Natanja de Haan, Tom van Reeuwijk, Maarten van Gastelen (hoofdtrainer), Mike Jongeneel, Erwin van der Heiden, Rafaël de Vries
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Wist je dat?
• De selectie op het moment zo groot is dat iedere speler vreest voor 

zijn plek bij de eerste 11.
• Het motto ‘Alles voor een basisplek’ daarom wel heel letterlijk 

genomen wordt.
• En men zelfs in de warming up nog medespelers uitschakelt.
• De oplettende kijker vast al is opgevallen dat er één seniorenteam op 

de foto’s ontbreekt.
• Zij door Corona niet in de gelegenheid waren om gezamenlijk te 

poseren voor deze foto.
• Ons vlaggenschip daarentegen wel twee keer op de gevoelige plaat 

is vastgelegd.
• Dit omdat de eerste foto niet de goedkeuring van het bestuur kreeg.
• Deze beslissing niet verwonderlijk is gezien de uitdossing van de 

spelers. 
• Gelukkig stonden alle neuzen de goede kant op tijdens de tweede foto 

en pronkt deze in het midden van dit blad.
• Dirk Heijkoop tijdens zijn ochtenddienst niet te beroerd is om een 

wedstrijdje te fluiten bij gebrek aan scheidsrechter.
• Wij dat héél goed begrijpen.
• Een fluitje om de nek natuurlijk vele malen lichter is als een 

ambtsketting.
• We sinds kort weer een nieuwe consul hebben.
• Dit de vader van onze eerste elftal keeper is.
• We blij zijn dat “Goof” deze taak op zich heeft genomen.
• We nu wel het risico lopen dat de velden wat eerder afgekeurd 

worden.
• René hierdoor dan wat vaker de nul kan houden.
• Hij na flink wat tegentreffers in de eerste wedstrijden, nu al weken 

niet is gepasseerd.
• Dit helaas te danken is aan het Covid 19 virus en niet door de kunde 

van onze defensie.
• We natuurlijk hopen dat hij weer snel onder de lat de nul mag 

houden.
• Een niet nader te benoemen lid van het 6e na de wedstrijd én een 

bezoek aan Bliecks de sloot indook.
• Hij waarschijnlijk nog in de veronderstelling was dat hij nog niet 

gedoucht had na de wedstrijd.
• Duiken normaal gesproken zijn hobby is, alleen was het deze keer 

niet gepland.
• Het hele voorval door omstanders gezien is, maar in plaats van te 

helpen, het op de gevoelige plaat is vastgelegd.
• “Goof” naast consul ook de functie van assistent lijnentrekker op zich 

heeft genomen.
• Dit een hele positieve ontwikkeling is aangezien er eerder dit jaar al 

een verfkar in de sloot verdween.
• Enorm creatief wordt omgegaan met het spelen van wedstrijden 

zonder publiek.
• Live streams als paddenstoelen de grond uit schieten.
• De eerste live stream op zijn hoogtepunt 78 kijkers had.
• Virtueel zelfs provinciale grenzen overgestoken werden met een kijker 

uit Drenthe.

• Er 
ook een ‘illegale’ kijker 
vanuit de rand van het bos mee heeft staan koekeloeren.

• Deze niet geheel onopvallend met grote paraplu en blauwe jas 
meerdere malen door het beeld heen schoot.

• Het wel een diehard fan moet zijn geweest gezien het weer van 
deze natte herfstdag.

• Er tot 24 november (super)loten gekocht kunnen worden via 
De Grote Clubactie.

• Heel veel sponsoren al een superlot gekocht hebben en wij hen 
enorm danken hiervoor!

• Zowel het bestuur en de technische commissie inmiddels ook 
een superlot op zak hebben.

• Het 6e hard uit de startblokken schoot door als eerste 
seniorenteam een superlot te kopen.

• De andere seniorenteams kort daarna volgden en op deze 
manier ook hun steentje hebben bijgedragen.

• Op het moment van schrijven er nog 1 seniorenteam niet in het 
bezit is van zo’n lot en daardoor 1-0 achter staat.  

• De eerdergenoemde live stream te danken is aan Jeroen van 
den Oever die zijn gehele video installatie op het dak van de 
bestuurskamer installeerde. 

• Hij daarmee lekker hoog en droog zat.
• Het filmen van de wedstrijd ook de naastgelegen clubs is 

opgevallen.
• Hij de week erna bij v.v. Nieuw Lekkerland stond te filmen.
• Hij dit geheel vrijwillig, oké het kostte een paar blikken bier, 

heeft gedaan.
• Wij hem enorm bedanken en hopen dat we nog vaak van hem 

gebruik mogen maken (zolang er geen publiek welkom is).
• Er mensen zijn die hun auto wel heel dicht bij het veld 

(willen) parkeren.
• Deze meneer, zowel letterlijk als figuurlijk, de weg was kwijt 

geraakt.
• Hij al slalommend via de hoofdingang, langs kantine, terras en 

het hoofdveld is gereden.
• Hij daarna om het kunstgrasveld heen is gereden en op de 

grasstrook bijna in de sloot naast het bos is vast komen te 
zitten.

• Er diverse hulpdiensten zijn uitgerukt om man en voertuig te 
bergen.

• Onze Dirk, die deze situatie ontdekte, een goede daad heeft 
verricht om deze diensten te alarmeren.

• Het voor alle partijen gelukkig allemaal goed is afgelopen.

www.deruiterstaalkabel.nl

Kantoor en magazijn
Kerkeplaat 10 
3313 LC  Dordrecht

Postadres
Postbus 9015
3301 AA  Dordrecht

T +31 (0)78 82 00 600 
Email info@drstk.nl      

De Ruiter Staalkabel:

• Onderdeel van Usha Martin-groep, een van ‘s werelds grootste 
producenten van standaard en high-tech staalkabels

• Moderne vestiging in Dordrecht, gelegen aan het water met 
een eigen kade van 60 meter

• One-stop-shop principe: van advies tot installatie
• Uitgebreid staalkabelassortiment met meer dan 1500 ton 

aan voorraad per direct leverbaar
• Ruime voorraad aan hijs- en hefgereedschappen van 

de beste leveranciers
• Goed uitgeruste en moderne werkplaats met persen t/m 4000T 

en bovenloopkranen t/m 140T
• Efficiënte productie van staalkabelstroppen, meersprongen, 

socketing, grommers en aanverwante producten
• Ervaren, gecertificeerde rigging engineers en keurmeesters voor 

onshore en offshore inspecties en keuringen, wereldwijd inzetbaar
• Volledig assortiment aan mobiele spoelmachines (tot 180T) 

en tractielieren (tot 40T)
• Lloyd’s gecallibreerde testbank (300T) voor load testing en 

breektesten
• Constante focus op veiligheid en kwaliteit door de gehele keten
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Vanaf minuut één van het gesprek spat het 
enthousiasme en fanatisme van Maarten af. 
Zelfs het feit dat het interview zich afspeelt in 
een kleedkamer, omdat de kantine vanwege 
eerdere coronamaatregelen gesloten is, deert 
de gepassioneerde trainer niet. De Sliedrechter 
heeft een passie voor voetbal en was zelf 
ook een zeer begenadigd speler. ‘Ik begon in 
de jeugd van Groot-Ammers maar op mijn 
twaalfde werd ik benaderd door verschillende 
BVO’s’, aldus Maarten. ‘Uiteindelijk viel de 
keuze op FC Dordrecht. Ik heb daar vijf leuke 
jaren gespeeld maar omdat het op school 
niet helemaal goed ging, besloot ik toch maar 
terug te gaan naar Groot-Ammers. Hier heb ik 
nu wel spijt van, want eigenlijk was het een te 
grote stap terug.’ In de jaren die daarop volgde 
werd hij dan ook geteisterd door blessureleed. 
Vijf knie operaties en twee beenbreuken 
weerhielden Maarten er echter niet van om 
nog dertien seizoenen bij respectievelijk 
Groot-Ammers, ASWH en Papendrecht te 
voetballen. ‘Ik bleef nog drie jaar bij Groot-

v.v. De Alblas trok dit seizoen met Maarten van Gastelen een grote naam in het regionale amateurvoetbal aan. Na succesvolle 
periodes bij Streefkerk en Nieuw-Lekkerland werd afgelopen seizoen verrassend bekend gemaakt dat de trainer naar De Alblas 
kwam. Reden genoeg voor ons, van De Alblasser, om in gesprek te gaan met de nieuwe hoofdtrainer van het vlaggenschip. 
Dit gebeurde echter wel voor de laatste coronamaatregelen van de regering, waardoor de competitie helaas (tijdelijk) werd 
stilgezet.

Door Jannick Flach

Ammers, om vervolgens naar ASWH te gaan. 
Dit was een mooie tijd waarbij ik het eerste jaar 
een basisplek had. Ik liep daar echter wel een 
scheenbeenbreuk op en toen ik het tweede 
jaar niet altijd meer in de basis stond, besloot 
ik naar Papendrecht te gaan’, vertelt Maarten. 
Hier kwam de hangende rechtsbuiten in de 
zondag 1 van de Papendrechters terecht. 
‘Ik heb daar zes jaar gespeeld maar het 
lichaam begon langzaam op te raken. Vijf knie 
operaties en twee beenbreuken zorgden voor 
de nodige slijtage in de knie. Ik besloot nog 
één uitdaging aan te gaan.’ Die vond Maarten 
dan ook bij Rijsoord. Hier speelde hij nog 
twee jaar in het eerste. Door de slijtage waren 
de minuten echter minimaal. De liefde voor 
voetbal was alleen onverminderd, waardoor 
het trainersvak lonkte. 

Dit pad bewandelde Maarten dan ook door 
het daaropvolgende jaar als assistent-trainer 
van Rijsoord te fungeren. ‘Vervolgens kreeg ik 
de mogelijkheid om de cursus bij Papendrecht 

te gaan volgen. Ik ben daar de A1 gaan trainen, 
waarmee we promoveerde naar de derde 
divisie.’ Dit prima begin van zijn trainerscarrière 
bracht hem naar de senioren bij Papendrecht. 
Eerst assistent-trainer van het eerste, om 
vervolgens het tweede op te pakken. ‘Ik werd 
kampioen met het tweede elftal en al vrij snel 
stond Streefkerk op de stoep. Ik vond dat 
echter nog net wat te vroeg’, licht Maarten toe. 
Deze keuze op gevoel zal een trend blijken in 
zijn nog jonge trainerscarrière. Na het tweede 
jaar besluit Maarten namelijk toch de uitdaging 
aan te gaan bij Streefkerk. En hoe. ‘Ik ben vijf 
jaar trainer van Streefkerk geweest en heb een 
prachtige tijd gehad. Het eerste jaar behaalden 
we 57 punten in 22 wedstrijden. Na een 
gelijkspel in de beslissingswedstrijd werden 
we alleen net geen kampioen.’ In de jaren 
die daarop volgde maakte hij van Streefkerk 
een (meer dan) stabiele derdeklasser, met als 
hoogtepunt het kampioenschap in zijn tweede 
jaar. Na een heel sterk laatste jaar, waarin 
Streefkerk derde werd in de derde klasse en 
nacompetitie haalde, besloot Maarten de 

stap naar Lekkerland te wagen.  ‘Dit is niet 
bepaald een makkelijke club. Begrijp me 
niet verkeerd, het is een mooie club maar de 
aanhang is heel fanatiek, kritisch en direct. Dat 
zorgt echter ook voor prachtige momenten. Ik 
weet nog dat ik in het eerste seizoen Lennart 
de Vries mee had genomen van Streefkerk. Hij 
is geboren in Nieuw-Lekkerland maar speelde 
altijd voor Streefkerk. Hij maakte toen in de 
96e minuut de winnende goal en heel de club 
ging los, dat vergeet ik nooit meer.’ Als Maarten 
vervolgens enkele memorabele wedstrijden 

De minuut van Maarten van Gastelen

 ‘Ik wilde een nieuwe 
uitdaging. Nieuw-Lekkerland 
wilde graag een stabiele 
eersteklasser blijven maar ik 
wil een club graag omhoog 
helpen. Naar iets toe bouwen’

in deze periode beschrijft, is de passie voor 
voetbal heel erg zichtbaar bij de trainer in hart 
en nieren. 

Het is dan ook enigszins verrassend te 
noemen dat Maarten dit seizoen de overstap 
maakte van Nieuw-Lekkerland naar ons eigen 
v.v. De Alblas. ‘Ik wilde een nieuwe uitdaging. 
Nieuw-Lekkerland wilde graag een stabiele 
eersteklasser blijven maar ik wil een club 
graag omhoog helpen. Naar iets toe bouwen’, 
legt hij uit. Die uitdaging vond hij, ondanks de 
interesse van verschillende clubs, bij De Alblas. 
‘Het verhaal van de technische commissie van 
De Alblas sprak me zeer aan. Ik heb dit altijd 
al een hele fijne club gevonden. We hebben 
mooie faciliteiten en die lange gang naar de 
kleedkamers ruikt naar voetbal. Het gaf me 
gelijk een goed gevoel.’ Met de komst van onder 
andere enkele oud-bekenden stond er ook een 
sterke selectie waar De Alblas hoge ogen mee 
moet kunnen gooien. Dit bleek ook want de 
start van het vlaggenschip was veelbelovend. 
‘Zeker de eerste bekerwedstrijden had ik 
gewoon een gevoel dat de winst een zekerheid 
was. De enige vraag was met hoeveel. Dit 
klinkt misschien raar maar we hadden een 
hele goede voorbereiding gedraaid en de 
speelwijze was duidelijk.’ Helaas zat het de 
eerste wedstrijden van de competitie iets meer 
tegen. ‘De eerste wedstrijd tegen Dilettant 
werd er op donderdagavond uitgegooid. 
Vervolgens valt Remco de week daarop 
kermend uit in de warming up. Vuren heeft 
hele snelle, gevaarlijke aanvallers en door wat 
pech krijg je hem dan nog in de 97e minuut 

tegen. Perkouw verlies je 
de week erna terecht op 
een troosteloos bijveld.’ 
De laatste wedstrijd 
voor de stillegging van 
de competitie komt er 
echter weer wat kleur op 
de wangen bij De Alblas. 
‘Tegen VVAC krijgen 
we precies dezelfde 
tegengoal als tegen 
Vuren, een counter na 
een vrije trap voor ons. 
We buigen die wedstrijd 
dan nog heel knap om 
naar een 3-4 winst. 
Alleen verlies je die 
wedstrijd wel Richard 
weer, die zijn voet op 
twee plekken breekt. Zo 
verlies je in drie weken 
tijd twee hele belangrijke 
spelers en heb je helaas 
nog niet in dezelfde 
samenstelling als in de 
voorbereiding kunnen 
spelen. Een proces heeft echter tijd nodig en 
ik heb er alle vertrouwen in dat het goed gaat 
komen. Je hoeft maar één keer te winnen 
om dat goede gevoel weer terug te krijgen en 
het dominante spel van de voorbereiding te 
herpakken.’ 

Kijkend naar de toekomst, ziet Maarten 
het rooskleurig in. ‘Er zitten nog heel veel 
stappen tussen nu en de zeer hoge ambitie 

om een stabiele tweedeklasser te worden 
maar je hebt een erg goede groep. Bovendien 
komen er ook zeker wat leuke talenten aan’, 
verzekert hij. Zo gaat de trainer graag kijken 
bij de jeugd van De Alblas en trainde er ook 
al iemand van de JO19-1 mee vlak voor de 
coronapauze. Maarten sluit ten slotte af met 
enkele waarschuwende woorden richting zijn 
spelers. ‘De spelers moeten hier wel beseffen 
dat ze het echt heel goed hebben. Ze krijgen 
alles wat hun hartje begeerd. Iets waar menig 
eersteklasser jaloers op zou zijn. Dit zorgt er 
echter wel voor dat de spelers meer van zichzelf 
maar ook van elkaar mogen eisen. De club is 
ambitieus en ik vind dat de selectiespelers de 
verantwoordelijkheid hebben om hierin mee 
te gaan en alles te geven. Dat omslagpunt 
is lastig maar moet worden gemaakt. Dit zal 
ook tijd nodig hebben. Ik heb er echter het 
volste vertrouwen in dat het zeker goed gaat 
komen!’, besluit Maarten. Wij, van De Alblasser, 
zullen het met grote interesse blijven volgen 
en hopen jullie allemaal na deze vervelende 
periode weer langs de lijn bij het eerste te 
kunnen begroeten!



 
Onder toeziend oog van vele supporters met kapsels in de rood-groene clubkleuren stelde het team de titel al vroeg in het seizoen veilig. 
Dit werd gedaan zonder ook maar één verliespartij. De 24 spelers met wie trainer Heinz Breuer en leider Hans Struik het kampioenschap 
behaalden waren:  Jan Kersbergen, Marcel van de Wal, Theo Haverkamp, Sebastiaan Groenendijk, Ad Verhoeven, Marcel van Mourik, Bram 
van der Velde, Henk Lakerveld, Peter Kievit, Bart Toom, Marco Toom, André Zijderveld, Bas van Genderen, Harry Kersbergen, Remco Filippo, 
Marcel Hordijk, Mattijs Kok, Danny Kuipers, Peter van Middelkoop, Edwin van Mourik, Michiel Opraus, Bahman Radfar, Michel Suiker en Arnold 

Zwartbol.

Op het kampioenschap viel helemaal niks af te dingen. Een team dat achttien wedstrijden lang ongeslagen blijft en 
in die tijd 94 doelpunten binnenschiet, was een maatje te groot voor de concurrentie. Dit was vooral te danken aan 
het aanvalstrio Bart Toom, Peter Kievit en André Zijderveld, die 64 treffers voor hun rekening namen. Ook verdedigend 
zat de ploeg, die 28 tegentreffers incasseerde, solide in elkaar.  Natuurlijk werd dit prachtige resultaat traditioneel 
gevierd met een rondrit op de platte kar, waarbij de mannen getooid in carnavalskleding rondgereden werden door 
de straten van Oud- Alblas. Ze werden aangemoedigd door klappende inwoners en fietsende kinderen die de kar 
juichend volgden. Bij terugkomst stond een dampend Chinees buffet klaar en vloeide het gouden brouwsel rijkelijk.

Uit de oude doos
Onderstaande foto is ruim 20 jaar oud en laat een hele mooie mijlpaal in de Alblas geschiedenis zien. Ons 
toenmalige eerste elftal sleepte op 11 maart 2000 overtuigend het kampioenschap binnen door 1-1 gelijk te 
spelen tegen rivaal en concurrent Sliedrecht. Deze prestatie werd beloond met een rondrit op de platte kar waarbij 
de feestvreugde duidelijk af te lezen is van de gezichten van deze mannen. 

Door Lisette Lugthart

Informeer bij uw vakhandel!

Voor meer informatie over deze actie kunt u contact met ons opnemen via tel: 0183 618 888 of orders@laskar.nl. Modelwijzigingen voorbehouden.

Weldkar WK MMA 1630
incl. toebehoren

Bestelnr: 119953312

De ideale partner voor alle onderhouds- en 
reparatie laswerkzaamheden.
- Geschikt voor op aggregaten
- Geschikt voor TIG-lassen (scratch)
- T/m Ø 3,25 mm elektroden
- Slechts 4,9 kg

De machine wordt lasklaar geleverd met:
- Lashelm Nova Zwart met automatische casette- Lashelm Nova Zwart met automatische casette
- Lashandschoen Rund-Splitleer, Kevlar
- Laselektrode WK E 6013 S, pak van 2 kg
- Elektrodenkoker 450 mm incl. draagriem
- Bikhamer Staal LS 54
- Binnenruit Lashelm Nova Zwart, 5 stuks
- Buitenruit Lashelm Nova Zwart, 10 stuks

haaa_advertentie-190x65mm_DEF.indd   1 22-08-13   15:03
0171176.pdf   1 6-7-2016   17:10:52
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De nieuwe website
Aan het begin van het jaar stonden we ineens 1-0 achter tegen de toen nog onbekende tegenstander Corona. Sindsdien leren we 
in deze bijzondere tijd hoe je als amateurvoetbalvereniging kan meebewegen met de opgelegde veranderingen. En zoals te zien 
is op de nieuwe teamfoto’s, met senioren op 1,5 meter afstand van elkaar en geen trainers en leiders bij de jeugd, is het helaas 
duidelijk dat de Corona-crisis nog niet voorbij is. 

Door de tweede golf kunnen en mogen we het sportpark niet zomaar 
meer betreden. We horen geen aanmoedigingen meer van ouders 
langs de lijn en geen juichende, zingende supporters wanneer ons 
vlaggenschip scoort. We hebben dus moeten zoeken naar andere 
manieren voor verbondenheid tussen de club en leden. Daarom 
is er behoefte aan nieuwe (digitale) middelen om met elkaar te 
communiceren. Een voorbeeld: We hebben de eerste stappen gezet in 
een live video-verbinding van ons eerste elftal waardoor we op digitale 
wijze toch een kleine honderd supporters kunnen samenbrengen.

Eén van de andere zaken is een nieuwe website. We hebben de 
afgelopen maanden hard gewerkt aan de nieuwe website. De website 
heeft een compleet nieuwe moderne ‘look’, waarmee we veel meer het 
clubgevoel kunnen uitdragen met mooie beelden, het laatste nieuws en 
een verbeterde indeling. 

Ook is de website uitgebreider. Er is meer informatie te vinden over 
het lid worden bij De Alblas, de voetbalschool, vrijwilligerswerk en 

Door Arjan Lugthart

sponsoring. Met het laatste willen we een beter overzicht geven van 
de sponsormogelijkheden, de bijbehorende prijzen en meer. Op deze 
manier hopen wij meer bedrijven te overtuigen om te sponsoren en 
jullie lezers te stimuleren om mee te helpen in het aanbrengen van 
(nieuwe) sponsoren. Want zoals op andere plekken al te lezen is, nieuwe 
inkomsten zijn in deze tijd noodzakelijk.

Uiteraard is de website ook voorzien van de laatste technieken en is deze 
helemaal voorbereid op onze nieuwe digitale wensen. Enerzijds door de 
automatische koppelingen met systemen van de KNVB, anderzijds door 
het mogelijk maken van toekomstige (voetbal)livebeelden en verdere 
digitalisering van het verenigingsleven. 

Uiteraard zal het in het begin even wennen zijn, maar we horen graag 
jullie reactie! Eventuele verbeterpunten zijn natuurlijk ook zeer welkom! 
De komende maanden zullen langzaamaan nog meer verbeteringen en 
nieuwe functionaliteiten toegevoegd worden.

Wat krijgt u er voor terug?
Allereerst natuurlijk de waardering! Daarnaast komt uw naam te staan op het ledenbord direct links als u 
de kantine betreed. Ook organiseert de stichting eens in de twee jaar een gezellige avond voor alle leden.

Aanmelden kan via e-mail: vriendenvandealblas@vvdealblas.nl. Of via één van de bestuursleden.

De Stichting Vrienden van De Alblas onder-steund de club in brede zin. Meestal betreft dit zaken die niet direct 
in het budget van de club passen. Voor minimaal € 50,- per jaar geeft u de club een extra ondersteuning!

Wordt lid van de 
“Stichting Vrienden van De Alblas”!

Dé makelaardij van de Alblasserwaard

WWW.KOOLVANDENTOREN.NL

•  deskundig
• vertrouwd
• persoonlijk

Dorpsstraat 65a   2969 AD Oud-Alblas   t 0184-691566   e info@koolvandentoren.nl
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De Stichting Vrienden van de Alblas is 
opgericht in 1989 met als doel de vereniging 
breed te ondersteunen. Met brede en 
veelzijdige bijdragen proberen wij de club te 
helpen waar mogelijk. Naast deze bijdragen 
bedanken wij onze leden door eens in de 2 
jaar een feest te verzorgen voor onze leden. 

Echter Corona gooit op dit moment roet 
in het eten. Dit treft ons allemaal, op werk, 
school, familie, vrienden en dus ook bij onze 
mooie club, v.v. De Alblas. Zoals u eerder heeft 
kunnen lezen op de website, wordt onze club 
financieel getroffen door de maatregelen die 
de regering ons oplegt.

Door Michiel Opraus

Stichting Vrienden van de Alblas heeft bij het 
bestuur aangegeven dat wij financieel willen 
steunen, waar mogelijk. U kunt daarbij helpen 
door lid te worden van onze stichting. Dit jaar 
zullen wij de contributies van leden die dit 
jaar/seizoen lid worden, volledig overmaken 
aan de club als “extra” ondersteuning. Lid 
wordt u al vanaf € 50 en het lidmaatschap is 
jaarlijks opzegbaar. 

We hopen dat we u hebben overtuigd om 
mee te doen. Wilt u de club steunen, hetzij 
éénmalig, neem dan contact op met mij op 
via 06 – 14 78 76 72 of opraus.alblas@hotmail.
com. Uiteraard ben ik ook beschikbaar voor 
vragen.

Wij wensen iedereen die op wat voor manier 
dan ook getroffen is door Corona veel sterkte 
toe. 

Alvast bedankt! Het stichtingsbestuur.

Word lid van Stichting Vrienden van  
de Alblas
Wij, Stichting Vrienden van de Alblas, zijn in het verleden opgericht door en voor mensen die het beste met v.v. De Alblas voor hebben. Dankzij 
de contributies van deze leden hebben wij in het verleden al vele bijdragen kunnen leveren, denk hierbij aan de verbouwingen van de kantine, 
kleedkamers, jeugdkampen, geluidinstallaties, sportmaterialen etc. 

Wij zijn in het verleden 
opgericht door en voor 
mensen die het beste met 
v.v. De Alblas voor hebben. 

 

 

Lekdijk 270, 2957 CL Nieuw-Lekkerland - Postbus 25, 2957 ZG Nieuw-Lekkerland 

Tel. 0184 687580    E-mail contact-kloos@vossloh.com    www.vossloh.com 

Hoogwaardige techniek  

op het juiste spoor 

 

Vossloh Cogifer Kloos BV is een toonaangevende, 

internationaal opererend producent van wissels en andere 

bovenbouwmaterialen voor trein, tram, metro en industrie. 

Wij bedienen onze klanten met innovatieve oplossingen 

hoogwaardige producten. 

U kunt bij ons terecht voor alles tussen wiel en ballast. 

Van compleet voorgebouwde wissels die volledig pasklaar 

in grote delen geleverd worden tot de levering van 

componenten om het spoor te onderhouden. 

Tevens hebben wij het complete pakket van 

brugovergangen, compensatielassen en isolatie lassen.  

Uw eisen en wensen zijn bij ons in de juiste handen. 

In ons moderne bedrijf voeren we alle werkzaamheden, 

zoals engineering, een groot deel van de productie en 

assemblage geheel volgens uw specificaties uit. Alle 

toegepaste componenten zijn van hoogwaardige kwaliteit 

en worden bij eersteklas bedrijven betrokken. Levering tot 

op de bouwplaats kan door ons worden verzorgd, waarbij 

transport per vrachtwagen mogelijk is maar ook transport 

van grote delen op kantelwagons. 

Ook voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. 

Of het nu gaat om standaard producten of maatwerk, met 

onze jarenlange ervaring en specialistische kennis zetten 

we u altijd op het juiste spoor met passende en duurzame 

oplossingen. 

 

Reserveer een tafel via 078-6427526 
of online via www.willaerts.nl

Veerplein 1  l  3351 RW Papendrecht
www.willaerts.nl
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Reserveer een tafel via 078 - 740 00 15 
of online via www.lebarrage.nl

Dam 65, 2951 GA Alblasserdam
www.lebarrage.nl

Sponsoring

Daarnaast roepen we iedereen op om rond te kijken naar nieuwe 
mogelijkheden. Misschien wil je baas wat betekenen, of run je zelf een 
onderneming en dacht je eerder dat dit niks voor je is. Dat laatste is in 
ieder geval niet zo. Sponsoring, groot of klein, is altijd welkom, nu nog 
meer dan ooit tevoren! Om voor iedereen duidelijker te maken wat 
de mogelijkheden zijn en wat de eventuele kosten zijn die hieraan 
verbonden zijn, wordt alle informatie inzichtelijk gemaakt op de nieuwe 
website. 

Leden kunnen ook eenvoudig ‘sponsoren’ door de aankomende 
sinterklaas en kerstaankopen te bestellen via SponsorKliks (www.
vvdealblas.nl/sponsorkliks). Op deze manier kun je eenvoudig bij je 
favoriete webshop bestellen, maar levert dit De Alblas wat extra geld 
op. Vergeet ook niet je lootjes te kopen tijdens de Grote Clubactie! 
Daarnaast zijn we ook nog op zoek naar die extra vrijwilliger voor de 
sponsorcommissie. Ben je niet bang om bedrijven te benaderen, ben 
je een kei in organiseren of zorg jij ervoor dat de facturatie vlekkeloos 
verloopt? Dan zoeken wij jou! Heb je interesse, laat het ons weten!

Ook willen we oproepen om juist onze sponsoren ook in deze tijd te 
ondersteunen, zeker in de horeca! Denk hierbij aan Restaurant De Krom, 
Damzicht, Le Barrage, Il Mercato en anderen.

Een aantal van onze sponsoren die we extra willen bedanken voor 
sponsoring de laatste periode (zie rechts)

Juist in deze financieel moeilijke tijden worden sponsorinkomsten nog belangrijker voor De Alblas. Daarom zijn we blij met onze 
sponsoren en willen we een aantal trouwe en nieuwe sponsoren uitlichten die bereid zijn gevonden om de club en onze leden 
extra te ondersteunen.

Door de sponsorcommissie

• Defender by Prins voor de sponsoring van o.a. de trainingspakken 
van JO11-1.

• Verhaar Bouw voor de sponsoring van de tassen van JO19-2.

• SNS bank voor het verlengen van het contract met JO19-1.

• De Ruiter Staalkabel als nieuwe gouden sponsor.

• Hoofdsponsor Eurogroep voor het nieuwe uittenue van  
De Alblas 1.

• En de nieuwe sponsoren van MO15 die we zo snel mogelijk bekend 
hopen te maken.
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.

Onze werkplaatsen en magazijnen zijn elke werkdag tot 22.00 uur geopend!
Rotterdam:  Driemanssteeweg 20, 3084 CB Rotterdam, Tel 010 4104000
Dordrecht: Pieter Zeemanweg 50, 3316 GZ Dordrecht, Tel 078 6511866
info@hogenbirk-mb.nl, www.hogenbirk-mb.nl

De Alblas 1

De Alblas 3

De Alblas 6 De Alblas 6De Alblas 5 De Alblas 6

De Alblas JO19-1

De Alblas 2

De Alblas 4

De Alblas 35+1 De Alblas VR 1

De Alblas JO19-2

Helaas geen foto
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De Alblas JO17-1

De Alblas JO15-1

De Alblas JO15-2

De Alblas JO15-4

De Alblas JO13-2

De Alblas JO17-2

De Alblas JO17-3

De Alblas MO15-1

De Alblas JO15-3

De Alblas JO13-1

De Alblas JO12-1

De Alblas JO12-3

De Alblas JO11-2

De Alblas JO10-1

De Alblas JO9-1

De Alblas JO12-2

De Alblas JO11-1

De Alblas JO11-3

De Alblas JO10-2

De Alblas JO9-2
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De Alblas JO8-1

De Alblas JO7-1

De Alblas JO8-2

Voor alle bitumineuze

    •  DAKBEDEKKINGEN
    •  DAKTERRASSEN
    •  DAKISOLATIE

R. Besemer
078 - 6917793

WILLEMSE, DÉ VERHUIZER IN DE 
OMGEVING VAN ROTTERDAM!

Heijkoop Heijkoop 
Dr. A. de Haanstraat 13
2969 AE Oud-Alblas   
Tel. 0184 69 25 80
Mob. 06 547 903 99

   



Plantageweg 1

2951 GN Alblasserdam

T: 078 - 693 16 31

E: info@restaurantdamzicht.com

W: www.restaurantdamzicht.com

Maandag    12.00 - 00.00
Dinsdag     12.00 - 00.00
Woensdag    12.00 - 00.00
Donderdag    12.00 - 00.00
Vrijdag     12.00 - 00.00
Zaterdag    12.00 - 00.00
Zondag     Gesloten

Graag heten wij u 
welkom in ons sfeervolle 

restaurant.


