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We willen deze 2e uitgave van de nieuwsbrief starten met een aantal
belangrijke mededelingen:
• Sinds kort is de website www.alverman.nl in de lucht! Via de alverman site kun je naar de websites van PVA, TVA en HRC surfen.
Ook het rooster voor kantinediensten (HRC en TVA) staat er op.
• Het feestcomité voor de opening van het Sportpark (27,28 en 29
augustus) is gestart met de voorbereidingen. Heb je goede ideeën dan kun je die laten horen aan: Lizan van Berloo, Ap Rodenburg, Henk Gerbecks, Wilco vd Heijden, Ralf Arts, Twan Arts, Wil
Salden of Mat Custers.
• Direct na de laatste wedstrijddag van HRC ( 2 mei) wordt er gestart met de aanleg van de nieuwe velden. Hou de avonden in
de week na 2 mei vrij om mee te helpen voor al die werkzaamheden die wij zelf gaan uitvoeren!!!
• De actie voor de nieuwe naam van bulletin zal met een periode
worden verlengd. Bedenk een pakkende naam voor deze
nieuwsbrief en je maakt kans op een onvervalste lekkere Offerse
taart!
• Opsporingsbericht: het “ ijzeren frame van de reclame zuil van
TVA” is verdwenen van het sportpark. Als iemand hier meer over
kan vertellen graag contact opnemen met Nic Salden of
bulletin@alverman.nl

De redactie

Agenda:







Pagina 1

3 mei: start aanleg van de voetbalvelden en rijbakken
5-6 juni : concours paarden en pony’s PVA op evenemententerrein Well
12-20 juni: jeugd 4 dorpentoernooi met op 20 juni finale’s in Afferden
26-27-28 juni: jeugdkamp (TVA en HRC)
26 juni t/m 4 juli: senioren 4-dorpentoernooi met finale op 4 juli in Afferden
21 augustus: camping tennistoernooi
27-28-29 augustus: feestweekend i.v.m. opening sportpark

Nieuws uit de verenigingen
Nu het bouwbulletin is veranderd in de Alvermannieuwsbrief zullen er ook een aantal nieuwe
rubrieken worden toegevoegd. Een van deze rubrieken is de rubriek „Nieuws uit de verigingen‟. Hierin wordt, zoals de titel al voorspeld, nieuws vanuit de drie verenigingen geplaatst.
Vanuit HRC‟27 zal dit verzorgd worden door het nieuwe bestuurslid Ralf Arts, bij TVA wordt dit
verzorgt door voorzitter Nic Salden en voor nieuws vanuit PVA zorgt bestuurslid Nicole Wegmann.

Competitie:
Na een succesvol open toernooi is vanaf begin april het tennisseizoen weer in alle hevigheid losgebarsten. Op het programma staat onder andere:
∞Voorjaarscompetitie van begin april tot begin juni
∞ Tennislessen voor jeugd en senioren
∞ Tos ochtend iedere zondagmorgen vanaf 10.00 uur
∞ Jeugd vierdorpentoernooi van 12 t/m 19 juni met het finale weekend in Afferden
∞ Seniorenvierdorpentoernooi van 26 juni t/m 4 juli met het finale weekend in Afferden
∞ 21 augustus: Camping toernooi
Wil je weten of de banen vrij zijn: kijk op www.tvafferden.nl bij baanbezetting!

Nieuws:
◊ De Tos ochtend op zondag van 10-12 uur is bedoeld voor iedereen die een beetje met
een tennisracket overweg kan, of denkt dit te kunnen. Als de banen vrij zijn, zijn deze beschikbaar voor het “Tossen”. Bij het Tossen wordt er in principe gedubbeld (afhankelijk van deelnemers) en wordt er steeds gespeeld in een wisselende samenstelling. Je maakt dus meer praktijkuren en je speelt mét en tegen meerdere mensen van verschillende speelsterkte.
◊ Doelgroep:
Alle leden van TVA die het spelletje NOG beter willen spelen, maar zeker ook die, die hun kennis
en vaardigheden willen delen met anderen. Meedoen? Zorg gewoon dat je er zondagmorgen
om 10.00 uur bent. Aan en afmelden is niet nodig. Meedoen wel!!!!!!
Vragen? HenkenBelinda@Home.nl of bel 0630245266 (Henk)
◊ Op zaterdag 10 april was het een beetje boomplantdag langs de tennisbanen. De
eerste stappen op het spoor van de groenaanplant zijn al gezet. Een flinke haagbeuk langs de
tennisbanen zal in de toekomst de wind vanaf de maas gaan opvangen. Hieronder wat kiekjes
van het planten van de bomen.
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Competitie:
◊ Met het competitie-einde in zicht moeten alle seniorenteams nog enkele wedstrijden spelen. De KNVB heeft, door de slechte winter, ervoor gekozen om één extra speeldag
toe te voegen aan het programma. Dit komt voor ons erg slecht uit: 25 april zou de laatste
thuiswedstrijd worden gespeeld, de dag erna zou de schop in grond worden gezet. Nu moeten de laatste thuiswedstrijdenechter gespeeld worden op 2 mei. Na overleg met de aannemer is besloten dat de thuiswedstrijden op 2 mei door kunnen gaan.
◊ Met zoals gezegd, nog wedstrijden in het vooruitzicht kunnen we ons dit jaar waarschijnlijk niet verheugen op een kampioenschap bij de senioren. Zoals in de vorige editie al
vermeld speelt het derde dit jaar geen rol van betekenis in hun competitie. Het tweede
streed lang mee maar is nu ook kansloos voor het kampioenschap. Enige hoop op een feestje moet dit jaar komen van het dameselftal: Na het verlies tegen koploper B.V.V.’27 was de
hoop bij de dames vervlogen, door onverwacht puntverlies van diezelfde koploper is er
alsnog een klein beetje hoop. De heren van het eerste kunnen nog bij de eerste 4 eindigen
om zo deel te nemen aan de nacompetitie, de kans hierop is door verlies tegen Ysselsteyn en
gelijkspel tegen de Willy’s echter erg klein en dus zit promotie er voor HRC 1 waarschijnlijk niet
meer in. Bij de jeugdelftallen is de kans op een kampioenschap helaas klein.

De heren van het “urst” dolblij
na het gemaakte doelpunt van
Frank Wijnhoven tegen Fiducia.

Nieuws:
◊ Maar als er geen reden voor een feestje is verzinnen we wel een reden: Net zoals
vorig willen we het seizoen weer spetterend afsluiten. De barbecue, georganiseerd door het
damesteam, was toentertijd een groot succes. Mede door onze Afferdse DJ Rob Heijligers
werd het seizoen in stijl afgesloten. Dit jaar willen we dit een waardig vervolg geven. Dit
feest vindt plaats na afloop van de laatste thuiswedstrijden op de Alverman op 2 mei. Naast
deze afsluiting is er bij hoofdsponsor Partycentrum Kubbus ook een traditie in gang gezet:
De HRC-clubhuisdag. Deze vind plaats na afloop van de laatste uitwedstrijd van het eerste
elftal op 25 april, start om 16.00u. Iedereen met een HRC hart is van harte welkom!
◊ Na het succesvol heroprichten van het damesteam zijn er enkele mensen binnen
onze club hard bezig met het oprichten van een meisjesteam. Dus ben je in 1995, 1996 of
1997 geboren en lijkt het je hartstikke leuk om te gaan voetballen, kennis te maken met
voetbal of wil je gewoonweg meer informatie hierover? Dan kun je contact opnemen met
Frank van Dalen (06-15253612).
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Nieuws:
◊ Op 20 maart hebben wij van PVA Afferden de mensen in Afferden en omgeving weer van potgrond voorzien. Met het voorjaar in zicht is
dit een mooie actie voor de vereniging en de dorpsbewoners. Gelukkig waren de weergoden
ons goed gezind: het was droog en er scheen een voorzichtig zonnetje, het is weer tijd voor de
tuin!
◊ We zijn begonnen met de lessen van het outdoor-seizoen. Omdat we op dit moment
zonder accommodatie zitten ( we zijn bak-loos!) hebben wij bij een naburige paardensportvereniging aangeklopt en gevraagd of we van hun rijbak gebruik mogen maken. Gelukkig was het
geen probleem en zijn we de komende periode te gast bij de Grensruiters in Siebengewald. De
eerste les zit er al op en dat is goed bevallen! Natuurlijk rijden we veel liever in Afferden, maar dit
is voor ons een hele mooie oplossing.
◊ De instructrice van de pony’s, Sanne Custers, heeft ons laten weten dat ze ons gaat
verlaten en we zijn in allerijl opzoek gegaan naar een vervangster. Op dit moment zijn we bezig
met een aantal proeflessen.

Kiekjes van de pony’s/paarden
en de ruiters van PVA in de bak
van Siebengewald.

Competitie:
◊ Ook het wedstrijdseizoen is weer losgebarsten en afgelopen zondag zijn zowel de
paarden als de pony’s op concours geweest. Er werd gesprongen en dressuur gereden en de
eerste prijsjes zijn alweer richting Afferden gekomen. Altijd weer wennen zo de eerste wedstrijden. De paarden en pony’s zijn fris omdat vele van hen de hele winter op stal hebben gestaan
en in een binnen accommodatie hebben gelopen. De komende weken staat de wedstrijdkalender vol en worden er o.a. selectiewedstrijden gereden voor de Limburgse Kampioenschappen, welke dit jaar plaats vinden in Well.
◊ Het bestuur is druk bezig met de voorbereidingen voor onze eigen wedstrijd op 5 en 6
juni. Iedereen heeft zo zijn eigen taak, ook de leden helpen mee. Deze wedstrijd is voor de
pony’s een selectiewedstrijd.
◊ Wanneer we langs het sportpark komen zien we daar al veel bedrijvigheid. Wat zijn die
tennissers fanatiek zeg! In weer en wind zijn ze op de baan. Wij kunnen niet wachten tot ook wij
ons hoekje mogen gaan gebruiken op het sportpark en dan zal het plaatje waar zo hard aangewerkt is compleet zijn. Tot die tijd rijden wij in Siebengewald.
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Uitgelicht:
Interview met een jeugdspeler
In deze nieuwe rubriek zal iedere editie een aspect binnen de verenigingen worden
“uitgelicht”. Zo konden jullie de vorige keer lezen hoe de bestuurstaken in zijn werk
gaan. Omdat we benieuwd zijn naar wat onze leden bezighoudt en waar hun interesses liggen zullen we deze keer een van de leden aan het woord laten. We kwamen terecht bij de 15- jarige Jelke Artz. Lees verder om er achter te komen over wie hij is!

Wat is je naam?
Jelke Artz
Hoe oud ben
je?
15 jaar
In welk team speel
je?
B1

Mooi. Alles is nieuw en
mooie stoelen en tafels.
Wat vind je het leukste
aan je sport? Waarom?
Het is gewoon mijn
hobby.

Op welke school zit
je? In welke groep/
klas?
Elzendaal College in
Gennep. Het tweede jaar.
Wat is het leukste
vak op school?
Techniek.

Wat is je favoriete positie?
Linksvoor

Waar ga je het liefste op vakantie?
Frankrijk

Wie is je trainer en leider?
Piekie en Thei

Naar welke muziek
luister je het liefst?
Hardstyle

Wat is je favoriete tvprogramma/ film?
Rambo
Wat vind je van de
nieuwe kantine?
Waarom?

park.

Wat zijn je hobby’s?
Voetbal en met vrienden hangen in het

Wil je verder nog
iets kwijt?
Nee. Veel succes
met de
nieuwsbrief!

PRIJSVRAAG!!!
De vorige keer kwamen er weinig antwoorden op de prijsvraag binnen, vandaar dat
het ook nog mogelijk is na deze uitgave namen voor dit nieuwsblad in te zenden. Met
zoveel creativiteit in ons Afferden moet het toch mogelijk zijn om met originele inzendingen te komen. De winnaar zal ook nog eens worden beloond! Voor ons is het ook
wel zo leuk als we wat meer respons krijgen, verzin daarom allemaal een leuke naam
en laat het ons weten...
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Wist je dat?
• Wij te weinig leuke spontane namen voor dit blad hebben ontvangen.
• Wij bang zijn dat jullie dit niet lezen.
• Of niet creatief genoeg zijn.
• En het misschien wel NBZN (Nieuws Blad Zonder Naam) gaat heten.
• Er in Afferden een EK biljart is gehouden
• Raymund Swertz zijn titel niet heeft kunnen prolongeren.
• Maar wel een fantastisch toernooi heeft gespeeld
• Raymund bij ons tennist om zijn conditie op pijl te houden.
• En waarschijnlijk weer gaat keepen net als vroeger.
• Teun Derksen zijn been heeft gebroken tijdens de
wedstrijd tegen SVOC, beterschap Teun!
• HRC’27 het moeilijk heeft sinds Teun niet meer mee
doet.
• Cor Krebbers stopt met “grensjagen”.
• Dit misschien een baantje voor Anton Raymakers is
omdat hij graag jaagt en alles ziet.
• De voetbalvelden nu bijna verlegd worden.
• Dan de ponybak eindelijk ook nabij het sportpark
komt.
• Wij hier allemaal na uitkijken.
• Aanstaande zondag de jaarlijkse clubhuisdag van
HRC’27 plaats zal vinden bij Kubbus

Colofon
S T ICHT ING D E A LVERM A N
Sportpark de Alverman
Hengeland 12a
5851 EA Afferden
Limburg
Telefoon: 0485-531241
www.alverman.nl
www.tvafferden.nl
www.hrc27.com
www.pvafferden.nl
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Het Alverman nieuwsblad
is een initiatief van de
stichting Alverman.
Contactpersonen:
Nic Salden, Ralf Arts en
Nicole Wegmann
Redactie:
Bart Custers, Marlou Arts,
Emmy Beijk, Twan Krebbers en Joep Zwart
Eindredactie:
Bestuur de Alverman

