
Dames en heren,  

Na een lange vakantie zijn we terug met de volgende uitgave van het Al-

verman bulletin. Hierin vinden jullie de gebruikelijke items rondom de 

bouw van het clubhuis. Het gebouw lijkt misschien af maar er wordt nog 

volop doorgewerkt om het voor jullie gereed te maken. Hierbij kunnen we 

jullie hulp nog steeds gebruiken! Ook de loterij is nog steeds in volle gang, 

de eerste twee trekkingen zijn inmiddels achter de rug en dus zijn er al 

vele gelukkige prijswinnaars. Er zijn echter nog 3 trekkingen te gaan, 

wat betekent dat er nog genoeg te winnen valt. Vragen, opmerkingen of 

ingezonden stukken kunnen nog altijd worden doorgegeven op het beken-
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• 29 september: overleg met gemeente Bergen 
i.v.m. verdere inrichting sportpark: voetbalvelden, 

rijbakken, groenvoorziening en afrastering 

• 30 september: bestuursvergadering stichting 

de Alverman 

• 1 oktober: overleg met brouwerij over inrich-

ting kantine en verdere afspraken 

• 5 oktober: overleg besturen en kantine com-

missies HRC en TVA 

 

De kantine aan de zijde van de voetbalvel-

den. Zoals te zien is ook de terrasmuur  bij-

na klaar. De donkere steen tekent mooi af 

tegen de oranje kozijnen. 



De bouw 
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Er is de afgelopen tijd weer het 

een en ander veranderd in ons 

nieuwe sportgebouw. Er mag 

gezegd worden dat er erg veel 

gebeurd is. Zo hebben we nu 

mooie oranje gekleurde deuren 

waardoor we het nieuwe sport-

gebouw kunnen binnentreden. 

Ook zit er nu al het glaswerk in. 

Geen glazen om te drinken, maar 

om door naar buiten en bin-

nen te kijken. Dit zit er erg 

mooi uit: een groot glazen 

gebouw.  

Verder zijn onze vrijwilligers 

begonnen aan het metselen 

van een terrasmuur aan de 

voetbalkant. Als het klaar is, 

kunnen onze supporters op 

het terras zitten en hopelijk 

genieten van mooie wedstrij-

den waarin HRC uiteindelijk 

aan het langste eind zal trek-

ken. 

Als we dan naar binnen gaan, 

door onze mooie glazen deu-

ren, zien we dat er binnens-

huis ook veel gebeurd is. Als je 

naar het nieuwe keukentje kijkt, zie je 

dat deze al betegeld is. De frikadellen 

kunnen straks dus in een mooi keu-

kentje gebakken worden, ook is hier 

de nodige elektriciteit al voor aange-

legd. Als je door het kantinegedeelte 

loopt en je kijkt omhoog, dan kun je 

zien dat er ook hard aan het plafond 

gewerkt is. Het witte plafond is in de 

kantine en in de kleedkamers aanwe-

zig. Het begint er allemaal steeds 

mooier uit te zien en ik kan niet wach-

ten tot we eindelijk gebruik mogen 

maken van dit mooie sportgebouw 

waar we zeker trots op mogen zijn!  

Column: 

Waar moet ik nou weer over schrijven? Ik weet het echt niet meer, er is zo veel maar dan ook weer zo 
weinig, waar ik naar mijn mening een leuke column over kan schrijven. Volgens mij noemen ze dat een  
writer’s block, maar ja een echte schrijver ben ik ook niet na 4 of 5 columns. Voor mij is het dus weer een 
nieuwe uitdaging om toch met iets op te proppen te komen!  
Het is nu om precies te zijn de derde dinsdag van september ’09, het gaat steeds slechter met de economie 
heb ik net gehoord bij het nieuws over hoedjesdag. Maar niemand wil dat keer op keer horen. Jullie willen 
weer een stukje column lezen met nieuws over de  bouw en weten hoe het er verder voorstaat. Het staat 
er net zo voor als alles anders in Nederland: het duurt te lang (Noord-Zuid lijn), het kost te veel 
(Betuwelijn) en misschien komen er ook nog wel fouten aan het licht zodat het clubgebouw nog drie maan-
den gesloten moet worden (Roertunnel). Dus wat dat betreft gaat het in ons pittoresk dorpje niet veel an-
ders dan in de rest van Nederland. Ik kan natuurlijk wel weer over ons mooie gebouw beginnen, maar we 
weten we onderhand wel dat het een prachtig gebouw wordt. Wat 
ik en vele met mij willen horen is dat we erin kunnen, dat alles 
werkt, dat we een lekker potje bier kunnen drinken en misschien 
ook nog een beetje sport kunnen uitoefenen.  Ik wil nu eigenlijk 
even geen column schrijven, maar na al dit gelul over hoe slecht het 
gaat is wel weer een witte pagina gevuld en hebben jullie weer een 
paar minuten lees plezier gehad. Of dit de essentie is van een co-
lumn of leuk stuk is weet ik zelf niet. Wat mij een leuke uitdaging 
voor jullie lijkt, is dat er een keer een stukje van iemand anders in 
het bulletin komt te staan. Misschien met kritiek op de column of 
op het clubgebouw of misschien met het benoemen van de positie-
ve dingen, want dat willen we natuurlijk maar al te graag horen of 
lezen. Of gewoon een stukje wat de mensen in Afferden interes-

seert. Laten jullie eens iets van je zelf horen…  

 Groeten Twan  

De deuren naar de 

kleedlokalen. 

Vanuit de bar kijk je op het voetbalveld uit waar de 

jeugd op dit moment lekker traint. 

Doorkijk vanuit de bar op de tennisbanen. Een mooie positie 

om straks de tenniswedstrijden te bekijken! 



Pagina 3 

Interview met... 

1. Wat is de reden dat je naar een andere 

club bent gegaan? 

Ik was toe aan een nieuwe uitdaging, ik heb 

jarenlang met liefde voor het clubje HRC ge-

voetbald maar na jaren lange trouwe dienst leek 

dit me het juiste moment om een volgende stap 

te maken in mijn glansrijke carrière. Je bent 

jong en je WILt wat... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. In hoeverre heb je het daar naar je zin? 

Ik heb erg naar mijn zin. We hebben een leuk 

team veel vrienden en jongens van mijn leeftijd 

dus dit komt de sfeer alleen maar ten goede. 

 

3. Speel je gewoon op je oude vertrouw-

de positie (of had je die niet)? 

Ik heb vorig seizoen in Afferden bijna elke posi-

tie gehad, maar mijn plek is denk ik toch achter-

in. Mijn techniek is niet zo oogstrelend dat ik 

voorin goed uit de verf zou komen. Dus mijn 

pijlen zijn op een back positie gericht. Momen-

teel heb ik nog geen vaste plek maar met een 

gezonde dosis inzet, bloed, zweet en tranen 

moet ik die uiteindelijk wel kunnen behalen. 

 

4. Hoe lang heb je bij HRC gevoetbald en 

ben je van plan nog ooit terug te komen? 

Ik heb er vanaf mijn 6de gespeeld tot mijn 23ste 

dus dat zijn 17 jaar. In de nadagen van mij carri-

ère wil ik graag bij FC De Willy's gaan spelen. 

 

5. Wat mis je het meeste? 

Jeroen Krebbers onder de douche 

 

6. Wat mis je het minste? 

De heerlijke warme Afferdse douches 

 

7. Wat zijn je verwachtingen m.b.t. het 

nieuwe clubgebouw? Op welke manier zal 

dit iets toevoegen? 

Ik denk dat een nieuw clubgebouw hard nodig 

was. Daarnaast denk ik dat het meer zal moti-

veren voor de sporters om langer te blijven 

hangen in de kantine waardoor ook het team-

gevoel/clubgevoel zal versterken en dat zal uit-

eindelijk voor de clubs alleen maar positief zijn. 

Verder heeft het meer uitstraling als wat er 

voorheen stond/staat en is de eerste slag met 

de tegenstanders al gewonnen, het straalt weer 

wat uit :) 

 

8. Heb je nog rare gewoontes/rituelen/

afwijkend gedrag voordat je het veld op 

gaat? 

Bijgeloof is een teken van zwakte, je wint geen 

wedstrijd door altijd dezelfde onderbroek te 

dragen. 

 

9. Ruimte voor eigen inbreng, als je iets 

kwijt wilt, iets belangrijks moet vertellen, 

nieuwtjes, feitjes, weetjes enz... 

Veel plezier en succes allemaal in de nieuwe 

kantine. Nog ff vol houden in de koude dou-

ches. 

Wil Salden, die vanaf dit seizoen speelt voor Stormvogels ‘28 

Maak af:  
Als ik aan het voetballen ben.... zweet ik. 
Als ik in de oude kantine van HRC sta,.... sta 
ik nog steeds versteld dat het gebouw het zo lang 
vol gehouden heeft  
Als ik naar de nieuwe kantine kijk,.... zie ik 
een schepping dat gecreëerd is door de samen-
smelting van Afferdse sportliefhebbers en hun 
bouwvakkers kunsten 
Als ik zondagochtend om 5uur nog bier aan 
het drinken ben,.... heb ik medelijden met de 
betalende toeschouwers 
Als ik die middag op het veld sta.... stink ik 

als een otter 

Wil Salden, die vanaf nu in het oranje in actie te zien is. 



Sportpark de Alverman 
Hengeland 12a 

5851 EA Afferden Limburg 

 

 

 

ALVERMAN 

OPROEP!!! 

www.hrc27
.com 

www.tvaffe
rden.nl 
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De inrichting van de kantine staat nog niet definitief vast. Hier is dus nog 

ruimte voor creatieve ideeën vanuit de leden van de verenigingen, maar na-

tuurlijk ook van anderen. Heb je dus iets wat je graag terug zou willen zien in 

de nieuwe kantine of gewoon een goede suggestie voor de inrichting, stuur het 

dan op naar  bulletin@alverman.nl. Alle ideeën zullen worden bekeken, dit is 

echter geen garantie dat ook alles wordt overgenomen! 

Ook willen we alle leden oproepen om vragen die nog leven door te sturen 

naar de redactie. Er zullen toch vast nog onduidelijkheden of opmerkingen 

zijn. Alles wat wordt ingestuurd zal gegarandeerd worden beantwoord of 

zelfs worden behandelt in een volgende nieuwsbrief. 

Bestuur de Alverman 
wenst jullie allemaal een 

gezellige kermis toe! 

Colofon 
Het Alverman Bulletin is een 
initiatief van de stichting Al-

verman. 

Redactie:  

Bart Custers, Marlou Arts, 
Emmy Beijk, Twan Krebbers 

en Joep Zwart 

Eindredactie: 

Bestuur de Alverman 

 


