HRC’27
TVA
PSV

Alverman
Bulletin

IN DEZE NIEUWSMAIL
VIND JE:

Voorwoord:

De laatste trekking

2

Ingezonden stuk

3

Column

4

Beste sportvrienden en -vriendinnen,

Woord vanuit de stichting

4,5

De loterij zit er op: alle winnaars gefeliciteerd en iedereen die via deze weg
de stichting heeft gesponsord bedankt. De laatste trekking vond plaats in het
clubgebouw, een verslag van deze avond is te lezen in dit bulletin. De laatste
weken is er nog het een en ander veranderd in het clubgebouw, zo hangt er
nu een prachtige tv en is de ruimte ingericht met nieuwe stoelen. De oranje
verlichting zorgt voor een intieme sfeer in deze donkere dagen en het is dan
ook erg prettig zitten in de nieuwe accommodatie. Zeker de moeite waard om
in het nieuwe jaar een keer te komen kijken!
Iedereen een goed uiteinde toegewenst en alle goeds voor 2010!
De redactie

Nic Salden en Notaris Rieff bij
de laatste trekking

Agenda:
3-1
11-1
15-1
1-2
Mei
Juli
Augustus?

Nieuwjaarsborrel in de nieuwe kantine
Bestuursvergadering Alverman
Jaarvergadering HRC
Jaarvergadering TVA
Start aanleg nieuwe velden en rijbakken
Plaatsen afrastering rond vernieuwde park
Knallend openingsfeest van Sportpark

De laatste trekkking
Op 17 december was het dan
eindelijk zover: de laatste trekking. Notaris Rieff zou de laatste trekkingen verrichten en de
winnaars van de extra prijzen
uit de pot met alle lotnummers
halen. Een aantal prijzen waren
’s middags al getrokken, omdat
het een heel werk is om te zien
of een getrokken nummer ook
vastzit aan een verkocht lot.
Niet alle loten zijn namelijk verkocht, maar in de trekking worden wel alle loten die verkocht

hadden kunnen worden en
verkocht zijn, in de pot gedaan. Als er een nummer
getrokken is, moet er eerst
gecontroleerd worden of dit
lot ook daadwerkelijk verkocht is. Deze uitleg hebben
wij op deze donderdagavond
van notaris Rieff gekregen.
De notaris had ook nu weer
hulp gekregen van 2 assistenten, te weten Theo Hoppenreijs en Jos van de Ven. Deze
3 belangrijke mannen hebben
onder het oog van vele belangstellenden buiten de ‘normale’
prijzen ook nog een extra prijs
verloot: een dag rondrijden in
een cabrio, gesponsord vanuit
Venlo. Zoals gezegd was het nu
de vijfde trekking en deze trekkingen hebben sommige mensen zeker blij gemaakt, want wie
zou dat niet zijn als hij meerdere
keren in de prijzen is gevallen?!

Nadat alle winnaars bekend zijn
geworden, rest ons niks
Notaris Rieff werd
anders dan notaris Rieff
natuurlijk ook bedankt!
te bedanken, omdat hij
zonder vergoeding te
vragen iedere trekking heeft verzorgd. Natuurlijk zijn ook Theo en
Jos hartelijk bedankt, en als laatste
willen we u, als lezer en lotkoper
natuurlijk ook van harte bedanken!

Joep Zwart

Jos van de Ven was ook een
van de gelukkige winnaars!

Bestuur de Alverman
mocht ook meedoen met
de laatste loting.
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Ingezonden stuk
Nicole Wegmann, bestuurslid van de paardensportvereniging

Naar aanleiding van het interview in het vorige Alverman
bulletin is het idee ontstaan iets meer te vertellen over onze
paardensportvereniging.
Volgend jaar zullen wij ons bij de overige verenigingen van de
Alverman voegen en net zoals jullie dikwijls te zien zijn op
het sportpark. Ook voor ons is de combinatie van een voetbal, tennisvereniging en paardensportvereniging op één
sportcomplex een hele nieuwe uitdaging en zeker een niet
direct voor de hand liggende. Maar zoals jullie in onze naam
kunnen lezen, paardrijden is ook een sport en wij willen
graag van de gelegenheid gebruik om uit te leggen hoe wij de
paardensport beoefenen en beleven.
Waarom zijn wij paardensportvereniging en geen
ponyclub of rijvereniging?
De naam zegt het al, bij een ponyclub rijden ponyruiters. T/
m het jaar dat de ruiters of amazones 18 jaar worden mogen
ze bij de pony’s wedstrijden rijden. Daarna gaan ze, als ze de
paardensport willen blijven beoefenen, over naar paarden.
Dit mag overigens al vanaf de 12 jaar. Bij een paardensportvereniging heb je alle mogelijkheden in huis. Wij hebben een
afdeling pony’s, paarden en een afdeling mennen
(aangespannen rijden) We verzorgen voor al deze disciplines
lessen die verzorgd worden door gediplomeerde instructeurs en instructrices. Sinds kort hebben we ook een afdeling recreanten opgericht, deze leden rijden mee met de
reguliere lessen maar rijden geen wedstrijden.
Waarom paardensport in verenigingsverband?
Iedere ponyclub, ruitervereniging of paardensportvereniging
is aangesloten bij de KNHS (Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond). Ook de leden hebben allemaal een lidmaatschap zodat zij zich op kunnen geven voor wedstrijden die
georganiseerd worden door de verenigingen in de regio. Je
kunt in principe in het hele land wedstrijden rijden als deze
zijn opengesteld voor alle regio’s maar in de praktijk gebeurt
dit bijna niet.
Wedstrijdruiters sluiten zich aan bij een vereniging die bij
hun past. Er zijn clubs waar je enkel lid van bent en verder
geen verplichtingen aan de vereniging hebt. Je bent enkel lid
om mee te kunnen doen aan de wedstrijden. Net zoals bij
het tennissen en voetballen is het gezellig om samen je sport
te beoefenen en van gedachte te wisselen. Daarom hebben
wij gekozen voor een vereniging waar het samen rijden en
lessen nog hoog in het vaandel staat. Op dit moment lessen
we met 3 groepen paarden, 2 groepen pony’s en 1 groep
menners. De recreanten rijden samen met de wedstrijdruiters en het is leuk om te zien dat ook zij graag naar de les
komen en wat opsteken van elkaar. Verder organiseren we
door het jaar heen diverse leuke activiteiten om de onderlinge band te versterken.
De wedstrijden:
We hebben te maken met een indoor seizoen en een outdoor seizoen, het indoor seizoen loopt van 1 oktober tot 1
maart en het outdoor seizoen van 1 april tot 1 oktober. In

de zomer rijden we lekker buiten en vinden de wedstrijden
ook buiten plaats, in het winterseizoen vinden deze plaats in
binnenmaneges. Er zijn dressuur-, spring- en men wedstrijden. Zoals bij iedere sport begin je onderaan. Zowel bij de
dressuur, het springen als bij het mennen start je in de klasse
B (beginners!) . Na het behalen van een aantal winstpunten
welke je scoort als je 60% of meer behaalt in je puntentotaal
promoveer je naar een hogere klasse. Hoe verder je komt
hoe moeilijker en zwaarder de oefeningen worden. Bij het
springen worden de hindernissen hoger maar wordt het
parcours (de lijnen die gereden moeten worden van hindernis naar hindernis) ook technisch moeilijker. Ook de menners rijden dressuur en een vaardigheidsproef. De vaardigheidsproef kun je vergelijken met een springparcours allen
springen ze niet met de aanspanningen maar rijden door
kegels met balletjes erop. Daarnaast bestaan er ook nog de
samengestelde wedstrijden deze bestaan uit een dressuurproef, een kegelparcours en een marathon door het veld.
Ook onder het zadel wordt er samengesteld gereden, zij
rijden een dressuurproef, springen een parcours en rijden
een cross door het bos met hindernissen. De uitslagen van
deze 3 onderdelen worden samengevoegd om tot een uitslag
te komen. Dit klinkt allemaal heel simpel en eenvoudig maar
het is verre van dat. Pony of paardrijden en mennen vergt
een vergaand samenspel tussen ruiter en pony/paard. Door
veel geduld, oefenen en kennis wordt dit samenspel steeds
verder verbeterd en zullen de prestaties navenant meegroeien. Wat dat betreft wijkt de paardensport niet af van overige
individuele of groepssporten.
Op zaterdag 5 juni organiseren wij op evenemententerrein
het Knikkerven in Well een Concours Hippique voor pony’s.
De ponyruiters en amazones uit de hele regio komen dan
dressuur rijden, springen, afdelingsdressuur (4 en 8 tallen) en
bixie rijden (ponyspelen).
De menners zijn aanwezig met 2 en 4 spannen pony’s en
paarden dressuur en vaardigheid.
Een mooie gelegenheid om de paardensport in diverse facetten te bekijken. De entree is gratis en alle voorzieningen
voor de inwendige mens zijn aanwezig. Spring op de fiets,
verenig het gezonde met het aangename, en maak kennis
met de paardensport in wedstrijdvorm.
Wij hopen jullie een kijkje gegeven te hebben binnen onze
club en het paardrijden anno 2010. Er is nog veel werk te
doen voordat ons plekje op het sportpark gereed is maar als
het zover is begroeten wij jullie graag om nader kennis te
maken met de paardensportvereniging.
Wij wensen jullie hele fijne feestdagen en een sportief 2010.
Bestuur en leden Paardensportvereniging Afferden
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We zijn aan het einde van 2009 het is natuurlijk cliché om nu een column te schrijven over een
bewogen jaar, hoe mooi alles is geworden en wat we blij zijn met de nieuwe kantine. Dit is allemaal vanzelfsprekend. Net zo vanzelfsprekend als dat wij vaak een alvermanbulletin hebben uitgebracht, om jullie op de hoogte te houden van de bouw, interviews en andere informatie, dan
wel nuttig dan weer niet. Maar al met al hebben we toch altijd wel een paar A4’tjes vol gekregen.
Altijd netjes met de puntjes op de i, dit is nog niet het geval in het sportcomplex, hier moet nog
genoeg gebeuren om het helemaal af te maken. Wel staan de meubels en stoelen nu in de kantine en dit maakt van het geheel een mooie lounge bar, waar een
heerlijk pilsje, wijntje of iets anders gedronken kan worden. En
er een flinke laatste set, derde helft of nog een laatste kuur gedronken kan worden. Maar in grote lijnen is de bouw klaar, en
in principe is dus nu ook ons werk klaar, want dit bulletin was
opgezet om jullie te informeren over de bouw en dat doel is
geslaagd. Ik hoop dat jullie altijd hebben genoten van mijn columns en van het hele bulletin en ik wens jullie een goede
roetsch en natuurlijk een sportief en gezellig 2010.
Twan Krebbers

Woord vanuit de stichting:
2008: tennisbanen

2009: prachtig clubgebouw

2010 volledig nieuw ingericht sportpark!!

Sinds de start van de aanleg van de nieuwe tennisbanen in juli 2008 is er enorm veel gebeurd op het sportpark. Er is weinig dat nog herinnerd aan de oude kantines en kleedlokalen van HRC en TVA. Inmiddels liggen
er 4 prachtige kunstgrasbanen en staat er een clubgebouw dat gezien mag worden. Prachtig en een woord
van dank aan al die vrijwilligers die hieraan hun (enorme) bijdrage geleverd hebben.
Uit de ondertitel boven deze bijdrage kun je aflezen dat de klus nog niet is geklaard. 2010 gaat het jaar worden dat het sportpark feestelijk wordt geopend: wij hopen dat dit gaat lukken in augustus.
Voor dat het zover is moet er nog veel werk verzet worden door een aantal bedrijven maar ook zal er nog
een beroep gedaan worden op alle leden en ouders van jeugdleden om het karwei te klaren. Om een idee te
geven van wat er zoal op het programma staat een kort overzicht:
Clubgebouw
•
•
•
•

Verder inrichting van keuken
Aankleding van kantine en gangen o.a. kapstokken, inloopmatten en tassenrekken
Aanpassing douches(schakelen per 2) en ballenhok
Aanleg van o.a. fietsenstalling

Organisatorisch
•
•
•
•
•

Organisatie en praktische invulling rond kantine (loopt HRC-TVA)
Creëren sfeer, enthousiasme en plezier op sportpark, in kantine etc.: iedereen en altijd
Praktische instructie voor allen die bardiensten draaien
Financiële organisatie tussen HRC-TVA en De Alverman (jaarvergadering!)
Inslijpen noodzakelijk “huishoudelijke” regels bij gebruik gebouw, kantine, douches etc.; denk hierbij
o.a. aan schoonhouden, energiegebruik, zuinig met energie en water etc. (allen!)

Inrichting sportpark
•
•
•
•
•
•
•
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Aanleg parkeerplaats met verlichting en nieuwe ingang
Kappen bomen langs nieuwe parkeerplaats en 3e veld
Vrijmaken 1e en 2e veld voor nieuwe aanleg (mei 2010)
Aanleg nieuwe velden en rijbakken PVA (mei-juni 2010)
Plaatsen afrastering rondom sportpark (juni-juli 2010)
Aanleg groenvoorziening - nieuwe aanplant: voorjaar en najaar 2010
Opening sportpark…..augustus 2010 ?!?!

Kortom er is nog werk aan de winkel en ik moet Twan (zie column) dan ook teleurstellen want hij moet nog
even doorgaan voordat ook zijn werk klaar is. Wij rekenen natuurlijk op Twan maar ook op alle leden en
ouders van de jeugdleden om het karwei in 2010 te klaren!!
Als het augustus 2010 is hebben wij als Afferden een sportcomplex
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Waar wij trots op mogen zijn,
Waar de jeugd zich lekker kan uitleven
Waar je met plezier gasten uitnodigt en sportief of met de derde helft bezig bent
Waar verenigingen in samenwerken in plaats van elkaar beconcurreren
Waar plaats is voor meer verenigingen!
Waar de leefbaarheid van ons dorp een flinke impuls krijgt
Waar iedereen kan sporten van jong tot oud
Waar Afferden een voorbeeld vormt voor veel (kleine) kernen in de regio
Waar wij jaren mee vooruit kunnen
Waar het bruist van activiteiten
Waar wij vooral enorm veel van moeten genieten of het nu van sporten, sport kijken of gewoon lekker “evalueren” aan de bar betreft

Geniet er dus van nu en in de toekomst…..
Namens de besturen van de sportverenigingen en De Alverman wens ik iedereen een fijne jaarwisseling en
veel geluk, plezier en een sportief 2010.

Nic Salden

Organization

Colofon
Het Alverman Bulletin is een
initiatief van de stichting Alverman.
Redactie:
Bart Custers, Marlou Arts,
Emmy Beijk, Twan Krebbers
en Joep Zwart

Sportpark de Alverman
Hengeland 12a
5851 EA Afferden Limburg

Telefoon: 0485-531241
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