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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 (Fzn), lid (06-46027100)
Rick Leerintveld, lid (06-46417677)
Angelo Verhoeven, lid (06-29250118)
Dirkje de Leeuw, lid (06-11417118)
Nikki Theuwis, lid (06-53459272)

Senioren
Ben Hoek, hoofdtrainer (06-46727842)
Ton Steenbekkers, leider (06-53936527)
Wim Steenbekkers, leider (06-22582078) 
Hans Brekelmans, 2e elftal (06-10635558)
Rob van Boxtel, 3e elftal (06-612081928) 
Stan Schreuders, 4e elftal (06-27134810)
Peter van Boxtel (Jzn), dames (06-46112466)
Joost Stoof, keeperstrainer (06-22474565)

Junioren
Stan Schreuders, JO15-1G (06-27134810)
Wilbert van Boxtel, JO13-1 (06-54901028)
Ron Saraber, JO11-1G (06-23917191)
Jordy Vermeulen, JO10-1G (06-55740730)
Linda van Osch, JO9-1G (06-54765415)
Martin Bosch, JO9-2G

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

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

Beheer
Maria de Graauw (06-12961096)

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
 
Alhoewel vv Alem al sinds haar oprichting in 1930 
menig historisch feit heeft meegemaakt, zoals 
bijvoorbeeld de vijf turbulente oorlogsjaren gedurende 
de Tweede Wereldoorlog, maar weinig gebeurtenissen 
hebben nadien zoveel losgemaakt als COVID-19. Het 
corona-virus beheerst al sinds begin van dit jaar het 
wereldnieuws en onze mooie club vormt daarop helaas 
geen uitzondering. Ook wij hebben in alle geledingen 
‘last gehad’ van deze onzichtbare sluipmoordenaar. En 
toen we dachten er bijna vanaf te zijn, sloeg COVID-19 
opnieuw genadeloos toe. De nieuwste beperkingen van 
de overheid zullen ongetwijfeld wederom een flinke 
impact hebben op ons dagelijkse (sport)leven. En of 
deze zogenaamde Tweede Golf de laatste stuiptrekking 
zal zijn, is op dit moment slechts ‘wishful thinking’. 

Wat de toekomst ook zal brengen, een ding durven 
wij als redactie wel te voorspellen. Je wordt geen 90 
jaar op een gezonde manier oud als je niet met je 
tijd meegaat. Innovatie, gezamenlijk de schouders 
eronder en stabiliteit zijn altijd de drijvende krachten 
geweest van de vv Alem. En ondanks alle opgelegde 
overheidsmaatregelen zoals het sluiten van de kantine 
en geen toeschouwers bij de wedstrijden, zullen we 
ook dit noodweer overleven. De vv Alem is namelijk 
een vereniging van vele tientallen vrijwilligers waar het 
oranje witte bloed door de aderen stroomt. Niemand 
van deze hardwerkende vrijwilligers zal het in zijn 
hoofd halen om ‘zijn’ geliefde vv Alem de dupe te laten 
worden van deze ongekende crisis. Met inventieve c.q. 
creatieve oplossingen en met nog meer inzet zal ook 
COVID-19 overwonnen worden. Een van de voorbeelden 
daarvan is de kleurrijke gids die je nu in handen hebt. 

Ondanks de vele beperkingen waar we mee te kampen 
hadden, hebben we als redactie ook dit jaar weer een 
overzichtelijke gids in elkaar weten te zetten. Trots zijn 
we op de mooie lay-out en al die trainers/leiders/staf 
van al onze clubjes die hartverwarmend praten over 
hun elftal en daarmee gezamenlijk het drijvende hart 
van onze vereniging een nog steviger fundament geven. 
En natuurlijk mogen we ook het financiële plaatje niet 
vergeten. Veel dank gaat uit naar de vele adverteerders 
en sponsors die vv Alem heeft, want zonder hun 
geldelijke (en morele) steun zou het een stuk moeilijker 
zijn geweest om de strijd aan te gaan met COVID-19. 
Laten we met zijn allen er hard aan blijven werken 
om de vv Alem in 2021 eindelijk zijn (uitgestelde) 
jubileumfeestje te kunnen geven. 

Redactie clubblad vv Alem 

Colofon
Foto omslag: Marco Oomen 
(www.m-oomenfotografie.nl)
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De voorzitter
Beste sportlieden van v.v. Alem,
Het seizoen 2019/2020 is begin maart abrupt 
gestopt! Met de uitbraak van Corona zijn we in een 
situatie terecht gekomen die niemand had durven 
voorspellen: alles bij elkaar een bijzondere en 
ingrijpende gebeurtenis. Hierdoor is het seizoen 
-voor bijna alle elftallen- als een nachtkaars 
uitgegaan. Geluk bij een ongeluk was dat het 
voor ons 1e elftal nog een prettig staartje had, 
namelijk promotie naar de 3e klasse. Dit omdat ze 
fictief boven aan stonden in de 4e klasse en er nog 
plaatsen vrij kwamen in de 3e klasse. Felicitaties 
en waardering zijn dan ook op zijn plaats voor staf 
en selectie van onze mooie club.
 
Verder is er op het gebied van terrein en gebouwen 
veel gerealiseerd bij V.V.Alem.

- Nieuwe duurzame veldverlichting
- Nieuwe led verlichting in de gebouwen
- Nieuw hekwerk, wat voor een prachtige 
uitstraling zorgt
- Veel gesproeid deze zomer om de velden 
optimaal te krijgen

Kortom: ons complex ligt er weer fantastisch bij. 
Complimenten aan allen die hier hard aan gewerkt 
hebben.
 
Ondertussen hebben we afscheid genomen van 

Huub en Mos als kantinebeheerders en hebben we 
Maria de Graauw bereid gevonden om samen met 
Connie van de Loop het roer over te nemen. Beide 
dames wensen we heel veel succes namens v.v. 
Alem!
 
Afgelopen 2 september 2020 is v.v. Alem 90 
jaar geworden, de oudste voetbalclub van de 
Bommelerwaard! Helaas konden we het door de 
bekende omstandigheden niet vieren. Er was al 
met de jubileumcommissie een hele feestweek 
samen gesteld. De bedoeling is om dit heugelijk 
feit een jaar later, op 2 september 2021 te kunnen 
vieren. Dus noteer deze datum in jullie agenda’s!
 
We hopen van harte dat we met de jeugd en 
senioren een heel mooi seizoen 2020/2021 
tegemoet gaan, zonder onderbrekingen en 
moeilijkheden. Maar hierbij hebben we wel de 
hulp van onze leden nodig. Het zal niet altijd even 
gemakkelijk zijn, maar we zullen ons toch daar 
waar het kan aan de coronaregels moeten houden!
 
Heel hartelijk bedankt leden, supporters en 
vrijwilligers van onze mooie club, voor jullie inzet 
op wat voor gebied ook!
 

      
   Laten we er alsnog een super      
       jubileumjaar van maken!
 

Namens bestuur v.v. Alem,
 

Tonny van Lent 
voorzitter

Voorzitter Tonny van Lent blikt terug afgelopen seizoen en kijkt vooruit op 
aankomend seizoen.
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Alem 1

Joost Stoof (keepers trainer), Wim Steenbekkers (leider), Tjeerd Bron, Jens Steenbekkers, Bart van Lent, Kevin Broekmeulen, Mart van Boxtel, Lars Steenbekkers, Ton 
Steenbekkers (leider), Ben Hoek (trainer), Niels Steenbekkers (ass. scheidsrechter).
Mats Steenbekkers, Lars Steenbekkers, Martijn Leerintveld, Victor van der Ley, Daav van Mil, Dylan Laponder, Luuk Steenbekkers, Daan Murman, Tom Lookbeek.

Ondanks het ‘rare einde’ van de reguliere 
voetbalcompetitie, kijken we toch nog even 
terug naar afgelopen seizoen. Maar uiteraard 
richten we de blik ook weer op de toekomst, 
corona-crisis of niet. Ben Hoek vertelt in 
onderstaande monoloog over het jaar van Alem 
1.

“Hoe het afgelopen seizoen is geëindigd? Beroerd 
natuurlijk met dit coronavirus. Je wil het seizoen 
afmaken en bekronen met een prijs. Achteraf 
zijn we desondanks tevreden met de einduitslag, 
omdat het genoeg was voor de promotie naar de 
3e klasse. De coronacrisis heb ik op zich goed 
doorstaan, want thuis waren ze heel tevreden over 
alle klussen die al een tijdje op het programma 
stonden. Rondom het huis is nu vrijwel alles klaar. 
Of we onderling contact met de staf en spelers 
hebben gehad? Nou, in ieder geval veel minder 
dan gebruikelijk uiteraard. Toen we weer mochten 
gaan trainen, zijn we dat ook gaan doen. Eind mei 
zijn we al met trainen begonnen, maar uiteraard 
in aangepaste vorm. Je mist dan bijvoorbeeld wel 
de positiespelen en de partijspelen, maar het is 

uiteraard roeien met de riemen die je hebt en 
waren toegestaan. 20 september zijn we weer 
met de nieuwe competitie begonnen en het was 
prachtig om voor Alem, na 29 jaar, met een zege 
op ODC de nieuwe competitie te beginnen. Helaas 
verloren we de week erna van Zwaluw VFC, maar 
dat was uiteraard geen schande, zij zijn toch 
een van de favorieten voor de titel. We hebben 
een zwaar programma en we verwachten een 
hele zware competitie, maar toch hopen we ons 
te handhaven. Dat baseer ik op het feit dat er 
niemand is vertrokken en Mart van Boxtel is weer 
terug na zijn kruisbandblessure. Daarnaast hebben 
we met Tjeerd Bron en Daan Murman twee nieuwe 
spelers mogen verwelkomen!”

Trainer/Begleiding
Benk Hoek (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

WATERFEESTEN.NL
De juiste koers

06-55130067 info@waterfeesten.nl

Voor alles wat u maar te varen of te vieren heeft
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Alem 2

Jorick van Groeningen, Mees van Mil, Gijs Sars, Dennis van Mook, Jelle Bogers, Daan Sneijers, Hans Brekelmans (trainer), Gerard van Groeningen (leider).
Jasper van Engelen, Luuk Bakker, John Bakker, Victor van Kessel, Bouke Steenbekkers, Hans van den Boogaard, Nick de Leeuw, Rombout van der Steen, 
Roy van Hemert.

Ondanks het ‘rare einde’ van de reguliere 
voetbalcompetitie, kijken we toch nog even terug 
naar afgelopen seizoen. Maar uiteraard richten we de 
blik ook weer op de toekomst, corona-crisis of niet. 
Olaf Steenbekkers vertelt in onderstaande monoloog 
over het jaar van Alem 2.

“Afgelopen seizoen hadden we de laatste wedstrijden 
voor Covid-19 goed de smaak te pakken. Helaas kregen 
we de kans niet dit door te zetten. Hebben de 2e 
periode nog bovenin meegedraaid. Goed gevoel aan 
over gehouden. Zeker gezien het feit dat we de eerste 
seizoenshelft nog op de 1 na laatste plaats stonden, 
konden we tevreden zijn met die eindstand. Daarna 
hebben we veel vrije tijd gehad door de stop van de 
competitie. Goed dat ze nationaal alles platleggen in de 
amateurtak. Bij de profs is het wat anders, die hebben 
voor en na de wedstrijden continu de mogelijkheid om 
zich te laten testen. Echter kan het qua toeschouwers 
wel wat meer. Erg drastisch om geen fans toe te laten. 
Zeker in de buitenlucht... Her en der hebben we tijdens 
corona wel wat contact gehad met de spelers toen alles 
stillag, maar dat is pas weer op gang gekomen toen 
bekend werd dat we weer konden gaan trainen. Het 
trainen werd in juni weer opgepakt en in augustus de 
voorbereidingen getroffen voor de competitie. Dat gaat 

de goede kant op. Heerlijk om met een selectie van 
43 man te kunnen trainen. Opties genoeg. We hopen 
op een mooi jaar, met veel keuzes dankzij de grote 
selectie. Hopelijk gaat het resultaten opleveren en is 
handhaving het belangrijkste. Met deze selectie moet 
een plekje in de middenmoot te doen zijn.
Trainingen zijn wat intensiever, maar met dezelfde 
insteek. Dankzij de grote opkomst met trainen in 
tegenstelling tot voorgaande jaren hebben we ook 
de mogelijkheid om uitgebreidere oefeningen uit te 
voeren. Helaas zijn er behoorlijk wat mutaties her 
en der. Gelukkig zijn er ook spelers van buitenaf de 
selectie komen versterken. Buiten de vaste groep van 
het tweede zal moeten blijken welke jongens van het 1e 
door de concurrentiestrijd afvallen en dus het 2e veelal 
zullen versterken. Dit is een goed teken, daardoor zijn 
ook jongens die het bij het 2e wat moeilijk hebben in de 
mogelijkheid om wedstrijden bij 3 te maken.”

Trainer/Begleiding
Hans Brekelmans (trainer)
Gerard van Groeningen (leider)
Olaf Steenbekkers (trainer/leider)
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Alem 3

Jannick van der Zanden (leider), Rick den Teuling, Jordy van der Heijden, Paul Brekelmans, Emiel de Rouw, Teun van Eeuwijk, Sten van Boxtel, Jeroen 
Bakker, Rob van Boxtel (leider).
Wessel Broekmeulen, Jeroen Cretier, Lucas Steenbekkers, Bas Vissers, Daan van Dijk, Rob Bouwman, Peter van Lent, Elies Sars, Job Steenbekkers.

Ondanks het ‘rare einde’ van de reguliere 
voetbalcompetitie, kijken we toch nog even terug 
naar afgelopen seizoen. Maar uiteraard richten we de 
blik ook weer op de toekomst, corona-crisis of niet. 
Rob van Boxtel vertelt in onderstaande monoloog over 
het jaar van Alem 3.

“Het afgelopen seizoen hebben we afgesloten op de 
een-na-laatste plaats, 27 punten achter coronakampioen 
BMC 7. Op het moment dat de competitie werd 
afgebroken moesten we nog 10 wedstrijden spelen. 
Mathematisch gezien maakten we dus nog kans op het 
kampioenschap. Dat is eigenlijk ook meteen het enige 
positieve wat ik kan vermelden over afgelopen seizoen, 
want het was bij vlagen dramatisch slecht. Tijdens de 
lange zomerstop heeft hoofdcoach Olaf Steenbekkers 
aangegeven graag een stapje hogerop te willen. Samen 
met Jannick zal ik Olafs taken overnemen. Eind juni 
hebben we overleg gehad over de toekomst van ons 
team. In alle eerlijkheid merkten Olaf, Jannick en 
ik namelijk tegen het einde van vorig seizoen dat de 
lol er voor ons een beetje af was. Het valt niet mee 
om je week in, week uit in te zetten voor een elftal 
dat als collectief niet diezelfde discipline toont. Het 
resultaat van de vele afmeldingen en telaatkomers voor 
trainingen en wedstrijden liet zich weerspiegelen in 

onze prestaties. Tijdens het teamoverleg waren we het 
gelukkig unaniem eens dat dit komend seizoen anders 
moet. We willen een beetje van het imago ‘feestteam’ 
af. Natuurlijk; gezelligheid blijft bij ons voorop staan, 
maar die gezelligheid komt mede tot stand dankzij 
goede prestaties. We trainen iedere donderdag samen 
met het vierde onder leiding van Stan Schreuders. 
We gaan proberen om wat meer trainingsvormen toe 
te passen dan alleen partijtje, zoals positiespel en 
afwerken. De competitie begint op 20 september en 
omdat we grotendeels dezelfde tegenstanders treffen 
als afgelopen seizoen, vind ik dat we moeten mikken op 
een plek in het linker rijtje. Het mag duidelijk zijn dat 
het in ieder geval beter moet dan vorig jaar. Helaas zijn 
een aantal van onze sterkhouders (Bas Vissers, Peter 
van Lent en Rombout van der Steen) Olaf gevolgd naar 
het tweede. Gelukkig kunnen we vermelden dat Rik den 
Teuling weer in onze gelederen terugkeerd. Bovendien 
heeft het bestuur ons verzekerd dat de selectiespelers 
die niet geselecteerd zijn voor het eerste of tweede ons 
komen versterken op de zondag.”

Trainer/Begeleiding
Jannick van der Zanden (leider)
Rob van Boxtel (leider) 
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(Tz). Thuis tegen Reusel Sport werd een hectische strijd 
die Alem met 2-1 wist te winnen met doelpunten van Hans 
Hanegraaf (Tz) en Bert van Kessel. 

Met 3 overvolle touringcars werd vertrokken naar Sprundel 
waar Alem de laatste nacompetitiewedstrijd tegen Luctor ’88 
uit het Zeeuwse Heinkenszand met 4-0 wist te winnen door 
doelpunten van Hans Hanegraaf (Tz) 3x en Wim Steenbekkers.

Dit was een schitterend hoogtepunt tijdens het toenmalig 
60-jarig bestaan van VV Alem.

Inmiddels is VV Alem is 90 jaar jong en neemt het nog steeds 
een prominente plaats in binnen de Alemse gemeenschap. 
Alem 1 gefeliciteerd met jullie promotie naar de 3e klasse 
KNVB en veel succes gewenst. VV Alem gefeliciteerd met jullie 
90-jarig jubileum en op naar het 100-jarig bestaan.

In de geplande jubileumuitgave in 
verband met het 90-jarig bestaan 
van VV Alem komt een artikel over 
VV Alem in vogelvlucht. Als gevolg 
van de coronacrisis is het jubileum 
helaas een jaar uitgesteld en dus 
ook de jubileumeditie van de 
presentatiegids. We willen echter 
het jubileum in deze presentatiegids 
niet helemaal onvermeld laten, 
vandaar dat is gekozen om melding 
te maken van een parallel tussen 
twee hoogtepunten uit het 90-jarig 
bestaan.

Alem 1 is recent alsnog gepromoveerd 
naar de 3e klasse KNVB. Dit op basis 
van het feit dat het team een 2e 
plek innam achter RKTVC. De Tielse 
tegenstander had 35 punten uit 17 
wedstrijden en Alem 28 punten uit 
slechts 13 wedstrijden. Daarna gooide 
de coronacrisis roet in het eten en dat 
betekende dat de competitie niet werd 
uitgespeeld. Echter gezien het lagere 
aantal verliespunten van Alem 1, besliste de KNVB dat Alem 
alsnog promoveert naar de 3e klasse. 

Dit is slechts één keer eerder voorgekomen in de geschiedenis 
van VV Alem, namelijk in 1990, precies 30 jaar geleden. Ook 
toen promoveerde Alem 1 naar de 3e klasse KNVB. 

Maar voorafgaand aan dat glorieuze seizoen eindigde Alem 1 
in 1989 al op een gedeelde eerste plaats in de 4e klasse KNVB. 
De beslissingswedstrijd in Nuland tegen WEC uit Wijbosch werd 
voor 2.500 toeschouwers helaas in de verlenging met 3 – 1 
verloren. 

In 1990 lukte het Alem 1 wel om te promoveren naar de 3e 
klasse KNVB. Alem werd in de competitie 4e achter kampioen 
St. Michielsgestel, SCI en Emplina. St. Michielsgestel haalde 
32 punten uit 22 wedstrijden (met toen nog 2 punten per 
overwinning). Alem haalde 25 punten maar wist wel de 2e 
periodetitel te pakken wat recht gaf op de nacompetitie. 

De eerste rechtstreekse promotiewedstrijd tegen VOW uit 
Zijtaart werd helaas met 1-0 verloren op het veld van BMC in 
Berlicum.

Vervolgens kwam Alem in een nacompetitie terecht. Uit tegen 
Helvoirt werd met 2-4 gewonnen door doelpunten van Wim 
Steenbekkers 2x, Bard van den Boogaard en Hans Hanegraaf  

Historisch moment
Alem 1 voor de 2e keer naar de 3e klasse KNVB

De totale spelersgroep en begeleiding van Alem 1, direct na de promotie in Sprundel met staand 
v.l.n.r. elftalleider Cor Steenbekkers, Jack Bogers, verzorger Albert Sonneveld, Bert van Kessel, 
Gerard van Mook, Hans Brekelmans, Bard van den Boogaard, Peter van Boxtel, Harrie Brekelmans, 
John Hondong, Mari Leerintveld, aanvoerder Wim Steenbekkers, grensrechter Toon van Boxtel, 
trainer Leo Ouwens en voorzitter Jan van Boxtel. Zittend v.l.n.r. Hans Hanegraaf (Hz), Fons van 
Boxtel, Arjan de Leeuw, Herman van Osch, Piet van Boxtel en Hans Hanegraaf (Tz).

Door Hans Hanegraaf
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Alem 4

Stan Schreuders (trainer), Joop Kollenburg, Sam Stoof, Bram v/d Zanden, Kees-Jan Zwanenberg, Alex Steenbekkers, Tim Hanegraaf, 
Jory Hooijmans (leider).
Ben van Boxtel, Willem Toonen, Chris van Oers, Rick Leerintveld, Lucas Steenbekkers, Stefan Broekmeulen, Jaap van Boxtel, Jorge Reuvers, 
Koen de Leeuw.

Ondanks het ‘rare einde’ van de reguliere 
voetbalcompetitie, kijken we toch nog even 
terug naar afgelopen seizoen. Maar uiteraard 
richten we de blik ook weer op de toekomst, 
corona-crisis of niet. Stan Schreuders vertelt in 
onderstaande monoloog over het jaar van Alem 
4.

“Ik durf eerlijk gezegd niet meer te zeggen 
hoeveelste we geëindigd zijn vorig seizoen. Het 
ging in de loop van seizoen snel bergafwaarts met 
de geoliede machine die Alem 4 normaal is. Dus 
ik was allerminst tevreden over de eindstand. De 
zomer en de eerste fase van de coronacrisis was 
heerlijk en lekker rustig, tenminste  qua voetbal 
dan. Of ik tevreden was over de aangedragen 
maatregelen? Hier kan ik moeilijk een oordeel 
over vellen. Ik neem aan dat zij zich laten 
informeren door experts, dus ik volg het dan ook 
maar. Wij zijn als Alem 4 eind augustus begonnen 
met het 3e en 4e elftal, die gezamenlijk trainen 
op de donderdagavonden. Deze worden tot 

heden druk bezocht. Echter komen de koude 
maanden eraan, dus ik ben heel erg benieuwd 
of dat stand houdt...:) We zijn inmiddels 2 
wedstrijden onderweg en deze hebben we allebei 
gewonnen met duidelijke cijfers. Ik verwacht dit 
jaar mits iedereen fit blijft en blijft komen een 
Top 5 notering. Bij ons gaat het trainen om het 
plezier. Echter is het niet alleen meer partijen, 
ook wordt er afgewerkt op goal en doen we een 
rondo voor aanvang van de training. Er zijn helaas 
drie sterkhouders vertrokken, namelijk Koen van 
Kessel, Bas Brekelmans en Thomas van Mook. 
Nieuw aan onze groep toegevoegd zijn Koen de 
Leeuw, Ben van Boxtel en inval keeper Lucas 
Steenbekkers. Deze hebben nu al bewezen voor 
ons van grote waarde te zijn!”

Trainer/Begeleiding
Stan Schreuders (trainer)
Jory Hooijmans (leider)





VV ALEM PRESENTATIEGIDS 2020/2021

Alem VR1

Kelly van der Weerden, Chrissy van Hemert, Fenne van Mil, Sharon Hooijmans, Ilse van Hezik, Jessica Hoojmans, Jelyn van Berkel
Jante Steenbekkers, Malou de Leeuw, Noortje Jansen, Nikki Theuwis, Anke van Boxtel, Hilde van Boxtel, Dirkje de Leeuw, Imani Rike.
Gerard van Mook (trainer), Peter van Boxtel (trainer/leider), Hans Hanegraaf (trainer/leider).
 

Ondanks het ‘rare einde’ van de reguliere 
voetbalcompetitie, kijken we toch nog even terug naar 
afgelopen seizoen. Maar uiteraard richten we de blik ook 
weer op de toekomst, corona-crisis of niet. Nikki Theuwis 
vertelt in onderstaande monoloog over het jaar van Alem 
VR1.

“Een abrupt einde, zo kan je seizoen 2019-2020 wel noemen. 
De dames hadden nog geen regelmatig speelschema achter de 
rug door wat af gelaste wedstrijden gedurende het seizoen en 
een elftal wat zich had teruggetrokken. Dat resulteerde in een 
rommelig seizoen met ietwat teleurstellende plaats toen het 
seizoen eindigde (5e).  Over corona hebben we het liefst zo 
min mogelijk, maar zijn ervan bewust dat er wel rekening mee 
moet worden gehouden. Het trainen op 1,5 meter was een 
oplossing om een tussenweg te zoeken maar bleek in praktijk 
erg lastig en onrealistisch. Het was daarom ook super toen 
we weer in de oude situatie mochten sporten, want wat was 
die conditie tóch ineens ver te zoeken na een paar maanden 
alternatief sporten. Het allerlaatste seizoen van onze topper 
Gerard van Mook, waar alle dames probeerden hem nog om te 
kopen of hem letterlijk op handen te dragen, leek er toch een 
einde te komen aan het tijdperk met deze iconische trainer 
van de dames. In het overleg met onze nieuwe stafleden Hans 
Hanegraaf en Peter van Boxtel, bleek daar toch een “gat” te 
zijn op donderdagavond... En dat kon Gerard natuurlijk niet 
over zijn hart verkrijgen, wat ervoor zorgde dat wij onze 
vertrouwde trainer op donderdag weer voor de groep hebben 

staan. Inmiddels zijn we enkele trainingen verder en gaan we 
vol goede moed dit seizoen in, samen met nieuwe leden in 
onze staf. Iedereen heeft er vertrouwen in en traint zich in 
het zweet, want wa is utttt heeetttt in deze tijd.  We hebben 
wat verschuivingen in het elftal, maar blijven met het grootste 
gedeelte bij elkaar. Inmiddels is er afscheid genomen van 
Jade en Eva Kolleburg en Keli van den Biggelaar. Jantine heeft 
aangegeven het voetballen niet op te kunnen pakken, wat 
erg begrijpelijk is. Wel hebben we inmiddels versterking door 
Jelyn van Berkel en zijn we nog bezig met wat dames, omdat 
met 15 in praktijk op zondag nog wat krap is. Dus... Mocht je 
iemand kennen die een keer kennis wilt maken, schroom niet 
en kom een keer meetrainen met het leukste dameselftal van 
de Bommelerwaard!”

Trainer/Begeleiding
Hans Hanegraaf (trainer/leider)
Peter van Boxtel (trainer/leider)
Gerard van Mook (trainer)



Joost Stoof (keepers trainer), Wim Steenbekkers (leider), Tjeerd Bron, Jens Steenbekkers, Bart van Lent, Kevin Broekmeulen, Mart van Boxtel, Lars Steenbekkers, 
Ton Steenbekkers (leider), Ben Hoek (trainer), Niels Steenbekkers (ass. scheidsrechter).

Mats Steenbekkers, Lars Steenbekkers, Martijn Leerintveld, Victor van der Ley, Daav van Mil, Dylan Laponder, Luuk Steenbekkers, Daan Murman, Tom Lookbeek.

BOUWBEDRIJF
J.A. VAN BOXTEL

V.V. ALEM SELECTIE 
2020-2021



Joost Stoof (keepers trainer), Wim Steenbekkers (leider), Tjeerd Bron, Jens Steenbekkers, Bart van Lent, Kevin Broekmeulen, Mart van Boxtel, Lars Steenbekkers, 
Ton Steenbekkers (leider), Ben Hoek (trainer), Niels Steenbekkers (ass. scheidsrechter).

Mats Steenbekkers, Lars Steenbekkers, Martijn Leerintveld, Victor van der Ley, Daav van Mil, Dylan Laponder, Luuk Steenbekkers, Daan Murman, Tom Lookbeek.

V.V. ALEM SELECTIE 
2020-2021
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ST Alem/RKVSC/Heerewaarden JO15-1G

Tom van Oers, Mels Bauman, Jens van Sonsbeek,  Jan van Namen, Tijn Verhoeven, Joe  Verhoeven 
Luuk Le-Ruet, Timo Verbeek, Michale Cernarski, Enzo Roem, Rudy van Hooft, Britt van Ballegooyen, Roel Hooymans, Patrick van disseldorp (trainer)

Ondanks het ‘rare einde’ van de reguliere 
voetbalcompetitie, kijken we toch nog even 
terug naar afgelopen seizoen. Maar uiteraard 
richten we de blik ook weer op de toekomst, 
corona-crisis of niet. Patrick van Disseldorp 
vertelt in onderstaande monoloog over het 
jaar van Alem JO15-1G.

“Ik ben in augustus 2019 begonnen met 
het leiden en trainen van een jeugdteam, 
namelijk de toenmalige JO14 van deze 
mooie vereniging. Met veel plezier heb ik 
afgelopen jaar deze jongens en meiden 
getraind en begeleid tot de coronacrisis een 
streep heeft gezet door de competitie. In 
de najaarscompetitie zijn we netjes in de 
middenmoot geeindigd en hebben we het 
best goed gedaan. Eind augustus van dit jaar 
hebben we de training weer opgepakt, wel 
zijn we nu de JO15 geworden. Mooi was om 
te zien dat de opluchting bij de spelers en 
begeleiding groot was toen we eindelijk weer 

konden beginnen! Helaas kan ik door werk 
niet altijd training geven maar dat wordt 
geweldig opgevangen door Stan Schreuders 
en Niek Maas. We hebben inmiddels al weer 
enkele wedstrijden achter de rug en beginnen 
nu pas een beetje wedstrijdfit te worden. Dat 
krijg je als je vele maanden stil hebt gelegen. 
Mijn doel is om dit jaar wederom netjes in de 
middenmoot te eindigen en het plezier in het 
voetbal voor zowel de spelers als begeleiding 
te behouden. Ik wens iedereen in deze aparte 
tijd veel plezier en gezondheid toe.”

Trainer/Begeleiding
Patrick van Disseldorp (trainer)
Stan Schreuders (trainer)
Wilbert Snijers (trainer)



KLAASVANDENHAM@LIVE.NL

Goudrenet 6
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ST Alem/RKVSC/Heerewaarden JO13-1G

Mark van Oers (leider), Angelo van Hezik, Huug van Boxtel, Bas van den Bighelaar, Quintijn Zwanenburg, Wilbert van Boxtel (trainer/leider), Jesse van 
Oers, Jorn Verhoeven, Finn van Boxtel, René van Boxtel (trainer). 
Juan van Ballegooijen, Germ Verhoeven, Daan van Osch, Toon van Oers, Gwen van Boxtel, Jessy Bekers.

Ondanks het ‘rare einde’ van de reguliere 
voetbalcompetitie, kijken we toch nog even terug 
naar afgelopen seizoen. Maar uiteraard richten we de 
blik ook weer op de toekomst, corona-crisis of niet. 
De broers Wilbert en René van Boxtel vertellen in 
onderstaande monoloog over het jaar van JO13 Alem. 
 
“Prima, ik weet de stand niet meer precies maar die 
was ook niet erg representatief omdat er maar een paar 
wedstrijden gespeeld waren. We denken dat er met het 
nemen van de maatregelen een aardige middenweg is 
gevonden van wat wel en niet kan. We houden onderling 
altijd contact via de 11°tal app. 25 augustus zijn we 
weer begonnen met trainen, de jongens hebben er veel 
zin in maar moeten wel wennen aan het spelen op een 
heel veld. De competitie is halverwege september weer 
begonnen, als we in de middenmoot kunnen eindigen 
zou dit mooi zijn. We staan redelijk hoog ingedeeld 
en spelen over het algemeen tegen veel grotere clubs. 
Maar wij hebben een mooi ploegje dat soms verrassend 
goed kan voetballen. Damien, is helaas gestopt. Maar 
oude bekende Angelo is weer terug in het elftal en Daan 
komt ons ook versterken dit seizoen. De fusie tussen 
onze jeugdclubs maakt het mogelijk om een mooi team 
te maken zodat de meeste kunnen voetballen met 
leeftijdsgenoten uit het eigen dorp. Wedstrijden zijn 

weliswaar om en om op de verschillende complexen 
maar je houdt zo de jeugd en ouders betrokken bij de 
vereniging in je eigen dorp of omgeving. 
Wij denken dat alles goed geregeld is vanuit de 
verschillende clubs, natuurlijk zijn er altijd punten die 
beter kunnen, maar als dit gevoel er is bespreek dit dan 
met de verantwoordelijke van de club op dat gebied, 
leider/ (jeugd) bestuur etc. Er zijn vaak meerdere 
redenen waarom een beslissing gemaakt wordt wat 
betreft indeling van teams, tijden, locatie etc. Er 
wordt vaak kritiek geuit langs de lijn zonder er met 
de verantwoordelijke over gesproken te hebben zodat 
uitgelegd kan worden waarom beslissingen genomen 
zijn. We willen wel heel positief afsluiten en benoemen 
dat we een leuk team hebben dat elke week wil 
voetballen op een respectabel niveau met de drive om 
beter te worden. ”

Trainer/Begeleiding
Wilbert van Boxtel (trainer/leider)
René van Boxtel (trainer)
Mart van Boxtel (trainer)
Daav van Mil (trainer)
Martijn Leerintveld (trainer)



Beste lezers, 
 
September 2019 begonnen wij met een commissie aan de voorbereidingen voor het mooiste feestweekend van 
2020... wat nóg uitbundiger gevierd kon worden na de promotie richting de 3e klasse door het eerste elftal. Muziek, 
licht, tenten, barren, activiteiten, etc. was geregeld en klaar om in augustus 2020 te knallen!  
 
Helaas kwam dit, net zoals alle plannen in 2020, te vervallen door de maatregelen rondom Covid-19 en heeft ieder 
dit feest tegoed in 2021. Omdat dit het een jubileumjaar is, willen wij graag alvast een kijkje in de tijdlijn van 
90-jaar v.v. Alem geven. We blijven bezig en hopen dit komend jaar te kunnen vieren met de leden, supporters, 
sponsoren, dorpsgenoten en ieder die v.v. Alem een warm hart toedraagt. 
 
Volg ons op Facebook voor de updates & tot 2021!!!  
De ‘90-jaar bestaan’ commissie van v.v. Alem





Nies van der Schansstraat 21
5161 CE Sprang-Capelle

T: 0416 - 743 150

www.klt.nl info@klt.nl



VV ALEM PRESENTATIEGIDS 2020/2021

ST Alem/RKVSC/Heerewaarden JO11-1G

Ron Saraber (leider), Anja Oomen (leider), Ilian van Doorn, Gwen van Boxtel, Martijn van Herwijnen, Mees van Oers, Robin Saraber, Jeroen van Heel 
(trainer/leider). 
Jim Verhoeven, Jessy Bekers, Hein van Heel, Lieke Vermeulen.

Ondanks het ‘rare einde’ van de reguliere 
voetbalcompetitie, kijken we toch nog even 
terug naar afgelopen seizoen. Maar uiteraard 
richten we de blik ook weer op de toekomst, 
corona-crisis of niet. Anja Oomen vertelt in 
onderstaande monoloog over het jaar van JO11 
Alem. 

“Sten van Boxtel is onze trainer en er is een leuke 
klik tussen de samengevoegde teams. Helaas 
hebben we in de eerste maanden nog niet met 
zijn allen kunnen trainen, er was tot nu toe altijd 
wel iemand afwezig. De eerste wedstrijd hebben 
we weliswaar verloren, maar dit was niet te 
wijten aan de inzet van het team. Helaas zijn er 
drie overgestapt naar een andere club, maar er 
is uit Heerewaarden gelukkig weer een meisje 
bijgekomen. De trainingen zijn ook onder leiding 
van Sten, wel anders dan we gewend waren, maar 
heel nuttig. Juul, Pleun en Esmee, zijn vertrokken 
en Jessy Bekers is het nieuwe teamlid. We zijn 
onderin geëindigd, maar wel met plezier gespeeld. 
We hebben tijdens de corona crisis onderling 

contact gehouden, ook Piet van Boxtel houdt ons 
namens het bestuur via de E-mail op de hoogte. 
De maatregelen omtrent Covid-19 zijn uitstekend 
geregeld. Onze verwachtingen zijn positief voor dit 
seizoen.”

Trainer/Begeleiding
Jeroen van Heel (leider/trainer)
Sten van Boxtel (trainer)
Anja Oomen (leider)
Ron Saraber (leider)



Wij zijn trotse

sponsor

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



VV ALEM PRESENTATIEGIDS 2020/2021

ST Alem/RKVSC/Heerewaarden JO10-1G

Robin Witteveen (trainer/leider), Jip Vernooij, Hamid Benhallal, Patryk Lebek, Tim Vermeulen, Jordy Vermeulen (trainer/leider). 
Robin Slagter, Bart Vissers, Stef de Kleijn, Boaz Wijgerse.

Ondanks het ‘rare einde’ van de reguliere 
voetbalcompetitie, kijken we toch nog even terug 
naar afgelopen seizoen. Maar uiteraard richten we de 
blik ook weer op de toekomst, corona-crisis of niet. 
Robin Witteveen vertelt in onderstaande monoloog 
over het jaar van vv Alem JO 10.

“Het afgelopen seizoen hebben we met mooi en 
leuk voetbal mooie resultaten neergezet waardoor 
we erg tevreden kunnen terugkijken naar afgelopen 
seizoen, we vonden het natuurlijk wel jammer dat 
we eerder moesten stoppen dan gepland. Wij hadden 
op het moment dat de competitie gestopt werd alle 
wedstrijden gewonnen, waardoor we bovenaan stonden, 
hier waren wij natuurlijk tevreden over omdat er goed 
als team gevoetbald werd en iedereen zijn steentje 
hieraan bij heeft gedragen. Wij hebben de crisis 
goed doorstaan, het was vanzelfsprekend wel een 
vervelende tijd waarbij wij onze activiteiten als trainers 
erg gemist hebben. Wij kunnen ons prima vinden 
in de maatregelen, soms is het wel verwarrend dat 
verenigingen wisselende maatregelen treffen. Bij de één 
kun je wel gebruik maken van de kleedkamers en bij de 
ander moet je in tenue aankomen. Het zou makkelijker 

zijn als er één en dezelfde maatregel getroffen zou 
worden. In onze groepsapp hadden wij regelmatig even 
contact met elkaar om te vragen hoe het met een ieder 
ging. Dit gebeurde ook in de app van ons team. Voor 
het begin van het nieuwe seizoen zijn we nog even 
bij elkaar gekomen om te kijken hoe we dit seizoen 
voor ons zagen. Wij zijn 24 augustus weer met trainen 
begonnen, dezelfde week dus als de scholen weer 
begonnen waren. De trainingen gaan weer als vanouds, 
we trainen namelijk ook weer samen met de JO9-1. De 
nieuwe competitie is op 5 september begonnen, wij 
verwachten dat het voor ons wat lastiger zal worden 
omdat wij naar een hoger niveau zijn gegaan en omdat 
we van de JO9 naar de JO10 zijn gegaan. Bij ons zijn 
er geen spelers vertrokken, Boaz is nieuw in de ploeg 
gekomen bij ons nadat hij is doorgestroomd van de JO7 
van vorig jaar. Ook is Stef bij ons komen voetballen na 
een overstap van VV Aquila naar ons team.”

Trainer/Begeleiding
Jordy Vermeulen (trainer/leider)
Robin Witteveen (trainer/leider)



VV ALEM PRESENTATIEGIDS 2020/2021

Linda van Osch, Gijs van den Bighelaar, Lars van Bruchem, Leentje van Oers, Dex Knobbout, Anton Knobbout. 
Luke Verhoeven, Janne de Cocq van Delwijnen, Suus van Heel, Rovert van de Riet

ST Alem/RKVSC/Heerewaarden JO9-1G

Ondanks het ‘rare einde’ van de reguliere 
voetbalcompetitie, kijken we toch nog even 
terug naar afgelopen seizoen. Maar uiteraard 
richten we de blik ook weer op de toekomst, 
corona-crisis of niet. Linda van Osch en Anton 
Knobbout vertellen in onderstaande monoloog 
over het jaar van JO9-1.  

“Afgelopen seizoen had een naar eind. Corona 
was/is de boosdoener. Er kwamen nieuwe regels en 
gebruiken waar we mee moesten handelen. Voetbal 
was uit den boze. Het seizoen verliep goed, de 
voetbalwedstrijden van JO9-2 werden steeds beter. 
We stonden als team bijna bovenaan. Gezien 
de indeling van de ploeg en de tegenstanders 
zÍjn wíj als trainers en leíders zeer tevreden. De 
regering heeft een uitdaging aan Corona, of de 
regering het goed of niet goed heeft gedaan laten 
wij in het midden. Het is net als met voetbal, de 
beste stuurlui staan aan wal. ledereen heeft een 
mening en wat is wijsheid. Eind augustus zijn we 
weer begonnen met het trainen van ons team. De 
jongens en de meiden hebben er weer zin in, want 
ze hebben natuurlijk veel te lang stil gezeten. Dit 

seizoen zijn we van JO9-2 naar JO9-1 gegaan en 
zijn we iets hoger ingedeeld. We gaan zien hoe dat 
gaat lopen, maar wij als trainers en leiders hebben 
er veel vertrouwen in dat het goed gaat komen. 
De meiden en de jongens worden steeds beter en 
sterker en het is leuk om spelsituaties, geoefend 
met de trainingen, terug te zien in de wedstrijden. 
Oefening baart kunst! De samenwerking tussen 
de verenigingen verloopt goed, maar wij zijn 
benieuwd hoe het in de toekomst zal zijn. Zaterdag 
5 september start onze competitie weer en we 
beginnen ‘uit’ bij Kerkwijk. De kampioen van vorig 
seizoen.” 

Trainer/Begeleiding
Anton Knobbout (trainer/leider)
Linda van Osch (trainer/leider)
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ST Alem/RKVSC/Heerewaarden JO9-2G

Ondanks het ‘rare einde’ van de reguliere 
voetbalcompetitie, kijken we toch nog even 
terug naar afgelopen seizoen. Maar uiteraard 
richten we de blik ook weer op de toekomst, 
corona-crisis of niet. Martin Bosch vertelt in 
onderstaande monoloog over het jaar van JO9-2.  

“Helaas kan ik nog niet heel veel over dit team 
vertellen, omdat ik deze jongens dit seizoen 
2020/21 pas ben gaan trainen. Er werd mij in 
augustus gevraagd of ik dit team wilde gaan 
trainen, omdat ze er niemand voor konden vinden 
die dit op zich wilde nemen. Ik vond het erg 
jammer dat deze jongens daardoor niet konden 
trainen. Dus besloot ik na een gesprek met het 
bestuur om dit team op de woensdag avond te 
gaan trainen. Nu ben ik met mijn 65 jaar ook 
niet meer één van de jongsten, maar het leek 
mij toch weer ontzettend leuk om mij weer in te 
zetten voor v.v. Heerewaarden als vereniging maar 
vooral voor deze jongens. Spontaan kreeg ik hulp 
van Hans van der Velden en samen zijn we op de 
woensdagavonden begonnen. Het mooie van dit 
team is dat je ze nog alles kunt leren. Of dit lukt? 

We zullen het zien! Positief is in ieder geval dat 
alle jongens er elke woensdag zijn. Ook kunnen 
wij rekenen op veel hulp van de ouders van deze 
voetballertjes, waar wij erg blij mee zijn. Het is 
fijn dat deze jongens nog echt spelen voor hun 
plezier, en dat spreekt ons erg aan, want plezier 
staat bij ons hoog in het vaandel. En natuurlijk 
proberen we te winnen, maar als dat niet lukt dan 
zeggen ze “niets aan te doen, maar we hebben ons 
best gedaan” en zo is het, dat is het mooie aan dit 
team.” 

Trainer/Begeleiding
Martin Bosch (trainer/leider)
Hans van der Velden (trainer/leider)
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De Groene club
leden hadden allen de rol om mee te denken en 
met nieuwe ideeën te komen.”

Welke aanpassingen hebben jullie op het 
complex gedaan om te verduurzamen?
Koen: “We hebben een behoorlijk aantal kleine 
en grote aanpassingen gedaan op de het complex. 
De grootste aanpassing is natuurlijk het vervangen 
van de verlichting op het tweede veld geweest 
voor moderne LED lampen. Dit is ook meteen de 
grootste besparing op de energierekening van 
de club. Verder is de beglazing van de kantine 
en bestuurskamer vervangen door isolerende 
en zonwerende beglazing, dit vooral om het 
leefcomfort in de kantine te verhogen en daarbij 
de stookkosten te verlagen. Daarnaast is het 
verwarmingssyteem aangepast en zuiniger 
gemaakt, dit door diverse aanpassingen aan de CV 
installatie zoals een nieuwe extra cv-ketel en het 
aanpassen/isoleren van het leidingwerk.En ook 
hebben we enkele elektrische aanpassingen gedaan 
in het complex, denk hierbij aan het vervangen 
van de bestaande binnenverlichting door LED TL 
lampen en andere LED lampen, bij de bar hebben 
we tevens enkele tijdschakelaars op koelingen in 
de kantine laten aanbrengen.”

Waarom is op deze aanpassingen de keuze 
gevallen?
Koen: “De keuze hing af van diverse factoren als 
terugverdientijd, subsidie en gebruiksgemak. Er 
zijn ook nog enkele kleine aanpassingen welke we 
in de komende jaren nog uit willen voeren, dit zijn 
vooral aanpassingen aan de elektra en douches.”

Hoe kijk je hier op terug?
Koen: “Ik kijk hier erg tevreden op terug. Ik 
denk dat ik namens de werkgroep en het bestuur 
spreek, dat we erg trots zijn als we de nieuwe 
LED verlichting op het veld zien branden. Het 
comfort van de nieuwe isolerende beglazing en de 
aanpassingen aan de verwarmingsinstallatie zullen 
we komende winter gaan merken, als we hopelijk 
weer snel kunnen genieten van het voetbal en een 
pilsje op onze prachtige club.”

In de vorige editie 
van dit clubblad 
leek er nog sprake 
van te zijn dat de vv 
Alem mogelijkerwijs 
diende te verhuizen 
naar een andere 
locatie, dit vanwege 
wilde plannen van 
Rijkswaterstaat om 
ons mooie dorpje 
weer om te bouwen 
tot een eiland. 
Gelukkig is dit idee 

(voorlopig) van tafel, zodat het bestuur zich 
weer kon richten op de toekomst. Een heuse 
projectgroep -de Groene Club- werd opgericht 
die verantwoordelijk was voor een nieuw groen 
beleid. Met Koen de Leeuw, een van de vijf 
leden en tevens speler van Alem 4, praten we 
over wat er inmiddels allemaal al tot stand is 
gekomen.

Kun je uitleggen wat de Groene Club is?
Koen: “De Groene Club is een initiatief van de 
KNVB, met als doel om de sportverenigingen te 
verduurzamen. Ze helpen de verenigingen door 
middel van een Energiescan en een bijbehorend 
advies om de verenigingen/complexen te kunnen 
verduurzamen, ook bieden zij hulp bij inkoop 
en aanvraag subsidies. Dit moet in de toekomst 
tot energiezuinigere en milieuvriendelijkere 
sportcomplexen gaan leiden door heel Nederland, 
en voor de verenigingen zelf uiteindelijk een 
besparing voor de clubkas.”

Hoe is dit tot stand gekomen?
Koen: “De KNVB heeft volgens mij dit initiatief 
opgestart in 2018, kort hierna is het bestuur 
van onze club hiermee aan de slag gegaan. Bij 
de ledenvergadering in 2018 kwam dit dan ook 
ter sprake, Gerard van Mook had destijds een 
energiescan opgevraagd bij de Groene Club. Kort 
hierna zijn we met een kleine groep bij elkaar gaan 
zitten om de Energiescan en onze mogelijkheden 
te bespreken.”

Wie zaten er in deze projectgroep en wat was de 
rol van ieder?
Koen: “De projectgroep bestond uit Gerard van 
Mook, Angelo Verhoeven, Peter van Boxtel Fz, Rick 
Leerintveld en mijzelf.
Gerard was de voorzitter van de groep, de overige 

‘Groene Club’ trots op verduurzaming complex 
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De Supporter
Wat zijn de verbeterpunten voor deze selectie?
“Ik vind dat we meer van achteruit op moeten bouwen en 
sneller de bal over moeten spelen als er iemand vrij staat. 
Laat de tegenpartij maar lopen. Een echte leider op het 
middenveld die de lijnen uitzet zou ons nog beter maken. Ook 
moeten we minder onnodige gele kaarten oplopen die later 
weer schorsingen opleveren en het team benadelen.”

Je bent geen Alemer van origine, maar desondanks ben je 
toch behoorlijk goed opgevangen destijds in de kleedkamer. 
Ga eens terug in de tijd en vertel wat over deze periode.
“Ik heb me vanaf het begin meteen goed thuis gevoeld. 
Vanwege mijn werk bij de Boerenbond kende ik al een 
aantal mensen uit Alem. Ik had in de zomer toen we hier 
kwamen wonen door getraind en maakte meteen in het 
oefenprogramma al 10 goals. Dat hielp natuurlijk wel bij de 
acceptatie.”

Wie is in jou ogen de beste voetballer uit de historie van vv 
Alem?
“De beste voetballer uit Alem is voor mij duidelijk Hans 
Hanegraaf sr (thzn). Vooral op belangrijke momenten bracht 
hij net iets meer en wist dan juist te scoren.”

Wie was de beste trainer met wie jij gewerkt hebt?
“De beste trainer die ik gehad heb is Leo Ouwens, samen met 
leider Cor Steenbekkers. Die haalden het beste in je naar 
boven. Spelsituaties, corners, vrije trappen, looppatronen, 
posities enz werden allemaal van te voren besproken en zo 
uitgevoerd. Daarbij kon Leo iedereen enorm motiveren en 
gingen we tot het gaatje. Daardoor konden we naar de 3e 
klasse toe.”

Wat betekent vv Alem voor jou persoonlijk?
“Heel veel mooie herinneringen heb ik aan vv Alem. Het 
mooiste waren de promotiewedstrijden naar de 3e klasse 
toe. Met bussen vol gingen de supporters mee. Toen we 
promoveerden hebben we een week lang gefeest. Schitterend 
was dat.
Trots ben ik op het feit dat ik in 3e klasse toen topscoorder 
van het team was met 11 doelpunten. Toch hoop ik dat dit jaar 
er iemand meer zal scoren in de 3e klasse.”

Met wie ga je naar het eerste elftal kijken?
“Ik ga de wedstrijden van het eerste altijd samen kijken 
met Martien Toonen. Onderweg wordt dan vaak al besproken 
hoe we het beste kunnen spelen en worden onze kansen al 
ingeschat. Als Hans meedoet gaat mijn vrouw Hennie ook nog 
mee.”

Wat vind je van het complex van vv Alem?
“Het complex van onze club ziet er altijd fantastisch uit. Het 
is een compliment waard voor degene die zich hiermee bezig 
houden.
Het is wel wennen nu de kenmerkende haag aan de dijk 
weg is. Gelukkig hebben we er wel iets moois voor terug 
gekregen.”

Sinds je gestopt bent met voetballen, heb je een andere 
hobby gevonden. Vertel daar eens wat meer over. 
“In mijn vrije tijd speel ik graag gitaar ja. Ik ben hiermee 
begonnen toen ik al 36 was. Ik heb hier veel plezier in maar 
zal hier nooit een ster in worden. Laten we duidelijk zijn: ik 
kon beter voetballen dan dat ik gitaar kan spelen.”

Het vlaggenschip van 
onze vereniging beschikt 
over een kleine, maar 
harde kern van vaste 
supporters. Deze die-
hard voetbalfans volgen 
het eerste team van vv 
Alem overal in Gelderland 
en Noord-Brabant om de 
verrichtingen te volgen 
van ‘onze boys’. Maar wat 
drijft hen eigenlijk? In elke 
editie van dit blad stellen 
wij een vaste volger voor. 
Dit jaar is de eer aan Bard 
van den Boogaard.

Elke -wat oudere volger- van de vv Alem kent Bard van den 
Boogaard, een gevreesde kopsterke spits die menig goal 
maakte voor de elftallen waarin hij voetbalde. Maar we 
hebben ook veel jonge lezers. Stel jij jezelf eens voor aan 
deze lezers.
“Ik was een spits met een aardig loopvermogen en maakte 
veel meters om gaten te trekken of om erin te duiken. Ik 
zorgde er dan ook voor dat mijn conditie altijd in orde was. 
Mijn sterkste punt was echter het koppen. Het grootste deel 
van mijn doelpunten waren kopgoals.”

Was jij een goede verliezer?
“Niet echt, ik kon slecht tegen mijn verlies en als we verloren 
was ik daar ook dagenlang ‘ziek’ van.

Je zoon, Hans, voetbalt ook in het eerste. Beschrijf eens 
hoe jij hem ziet als speler. Lijkt ie op jou?
“Onze zoon speelt inderdaad ook in de voorhoede, maar is 
als speler een stuk anders. Zo is hij bv 100% tweebenig wat 
vroeger nauwelijks voorkwam. Hij is veel sterker aan de bal 
als ik was en heeft een Laudrup-sleep beweging in huis. (Dan 
lachend) Het koppen gaat hem echter iets minder af. Hans is 
ook soms ook ‘ziek’ aan het begin van de week, maar dit heeft 
andere redenen, zoals te lang blijven hangen in de kantine...”

Helaas komt er anno 2020 veel minder publiek kijken dan 
vroeger in jouw tijd. Heb je enig idee waarom dit zo is?
“Tegenwoordig zijn er veel meer mogelijkheden en interesses. 
Er is nu veel meer keus en mensen gaan nu veel meer bv een 
dag of weekend weg. Het uitje vroeger was naar het voetbal 
gaan kijken...”

Hoe voetbalt het eerste in jouw ogen?
“Het eerste voetbalt de laatste jaren best goed. We staan 
niet voor niks weer in de derde klasse. We kunnen met recht 
spreken van een goede lichting! We hebben veel spelers met 
een scorend vermogen. Ook de snelheid voorin is leuk om te 
zien. Ook krijgen we weinig tegengoals. Ik hoop dat dit in de 
derde klasse ook zo blijft natuurlijk.”

Hoe heb je de coronacrisis doorstaan, qua voetbal althans.
“Tijdens de coronatijd -toen er geen voetbal mogelijk was- 
ben ik vaak met mijn vrouw Hennie gaan fietsen. Ik mistte het 
voetbal niet, dacht ik, totdat ik s’avonds langs het voetbalveld 
fietste en de selectie net een partijtje aan het spelen was en 
ik toch weer geboeid bleef kijken. Het blijft toch een mooi 
spelletje.”

Kopspecialist Bard geniet van ‘goede lichting’ vlaggenschip
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Sponsorlijst
HOOFDSPONSORS
Ecoser IT
J.A. van Boxtel BV

HOOFDSPONSOR JEUGD
Latexverfspuiten.nl

KLEDINGSPONSORS
&Shop
A van Heel Grondwerk-Loonwerk-Verhuur
AV Sportprijzen
COOP Rossum
CS Verhuur 
Den Ouden
Dorpshuis de Drie Linden
Ecoser IT
Emke’s Frietwagen
KiesZon
GRT Maintenance
J.A. van Boxtel BV
Jorn Bergmans Schilderwerken
KLT
Koen de Leeuw Bouwontwerp & Advies
KVIK Keukens
Lighthouse Worldwide
Loonbedrijf van Herwijnen
Mondzorg Amstellaan
Nico Nendels
Slagerij Gijs Sars
Steck
WeBe Afbouw
Wilbert van Boxtel Hovenier & Straatwerk
van Bruchem service 
van der Burg Spuit & Straalwerkzaamheden
van der Heijden Keukenmontage
van den Berk Diervoeders
van Heel Milieuconsult
van Kessel Fruit

GOUDSPONSORS
Arnold van Hooft Hypotheken & Verzekeringen
Assurantiekantoor Den Otter 
Bistro In Petto
CS Verhuur
Ergo direct
Fysio- en manuele Therapie Wim Steenbekkers
GRT Maintenance
JVZ Grondwerken & Reparatie
K van den Ham Verhuur

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

ZILVERSPONSORS
&Shop
Autorijschool Gertine Kollenburg
Bakker Bart
Bergmans Schilderwerken
Loonbedrijf Cor den Teuling
Circuit van Hemert
de Jong  van Mook Advocaten
Delkant
JKT Tegelwerken
Jory Schilderwerken
Joris van Schijndel Diensten
Keukenstudio Stoof
van Kessel Materieel
Koen de Leeuw Bouwontwerp&Advies
KVH weg en waterbouw
Leon van Herwijnen Aannemingsbedrijf 
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 v/d Pijl
Armada Young Plants BV
AV Sportprijzen
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Bakkerij Gremmee 
Bavaria
Berrie’s Frietrestaurant
Beenen Dienstverlening
Bouwservice J. Hondong
Coop den Boer
de Graauw Interieurs BV
de Grouw Loodgieter & installatietechniek
de Looijer Elektrotechniek
Dorpshuis de Drie Linden
Eetcafé De Maas
Electroworld de Rouw
F en J van Houten Champignons
FunXpert
G.A van Doorn Reparatie & Onderhoud
Garage Lobregt
Gebroeders Vos
Global Trade Solutions
Haas Juwelier
Hooymans Hifi en Telecom
Hooymans Substrates
Hotel-Rest. de Gouden Molen
Hubo Kerkdriel
Ingrid Bloemenwerk
Jachthaven de Maas BV
Jan Kosters
Juijn Taxi en Rijwielhandel
Kees de Bruin Videoproductie
KLT
LBB Loodgietersbedrijf Locked Safe Holland
Maas Auto’s  
Machinistenverhuur Nico Nendels
Makro
Marius van Namen BV
Medi Spa Annelies
Pippel Autoschade BV
Rabobank Bommelerwaard
Read Shop Expres
Recycling L.H. van Bruchem
Rijschool Boeschoten
Rijswaard Baksteen
Slagerij Blakenburg
Sport 2000 -  Stehman
Steenfabriek Rossum
Teeuwen Tuinmachines & Gereedschappen
Tegelhandel Pardoel
Theo Grandia Assurantien BV
van der Putten Installaties

van Rosendaal Infra BV
VDK infra & mobiliteit
VDL sound
VDVW adviseurs
VDZ Belettering
Verhaar Bedrijfskleding
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 Hovenier&Straatwerk  

VLAGGEN SPONSORS
Den Otter Assurantiekantoor
Pizzeria & Grillroom Maestro
Rabobank Bommelerwaard
VDK infra & mobiliteit

TV-ADVERTEERDERS
Alem’s Delight
Bakkerij Gremmee
Cafe  Babbels
Dames-Heren Kapsalon Burg
Electro World de Rouw
KLT
Latexverfspuiten.nl
Machinistenverhuur Nico Nendels




