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Beste lezers: 

 

Na een lange radiostilte willen we jullie zo vlak voor de jaarwisseling toch nog 

even verwennen met een nieuwe Alverman triade. Nu het winter is en het iets 

rustiger is op en rond het complex is het voor de verenigingen tijd om de balans 

op te maken. Hoe zij tegen het afgelopen jaar aankijken en wat er de komende 

tijd allemaal op het programma staat lees je in dit nummer.  

 

Als Alverman kunnen we terugkijken op een erg succesvol jaar waarin we het 

sportcomplex in gebruik hebben genomen en officieel hebben geopend in au-

gustus. Afgelopen jaar hebben we dan eindelijk de vruchten mogen plukken 

van een aantal jaar hard werk.  

 

Hopelijk brengt het nieuwe jaar ons veel nieuwe sportsuccessen, maar belang-

rijker nog erg veel plezier! 

 

De redactie wenst jullie een sportief en gezond 2010! 

Voorwoord: 

Triade  

Alverman  

 ◊ 9 januari  : Grandioze jaaropening – nieuwjaarsreceptie TVA – PVA – HRC 

 

 ◊ 28 Januari  : Jaarvergadering PVA (kantine) 

 

 ◊ 7 Februari  : Jaarvergadering TVA(Kantine) 

 

 ◊ 19 t/m 27 februari : Arena Lease open Tennistoernooi 

 

 ◊ 6 maart   : Carnaval 

Agenda: 

December 2010 



 

Nieuws uit de verenigingen 
Wat speelt er met dit barre winterweer bij de verenigingen? De redacteuren houden jullie 

graag op de hoogte... 

TVATVATVATVA    
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Winter zorgt voor prachtige beelden.. 

Het prachtige maar ook verrassend vroege win-

terweer zorgt voor prachtige plaatjes(zie foto’s). 

Tennissen is er even niet bij maar Nederland zou 

Nederland niet zijn of we kunnen volgende  

week weer spelen! 

 

Bij de afsluiting van de clubkampioenschappen 

zijn ook de competitiekampioenen gehuldigd. Je 

kunt het nog eens mooi bekijken via de foto’s op 

de website. 

 

Nieuwjaarsreceptie / borrel op zondag 

9 januari! 
9 januari belooft weer een oergezellige nieuw-

jaarsbijeenkomst te worden. Samen met PVA en 

HRC worden er sportieve maar vooral gezellige 

activiteiten georganiseerd. Vanaf 10.00 uur 

TOSS speciaal tennis (voor alle leden!) en vanaf 

ca. 13.30 uur nieuwjaarsbijeenkomst in de kanti-

ne. Alle leden, ouders en supporters zijn van 

harte welkom. Ook in het middagprogramma 

zitten een aantal verrassende activiteiten, dus 

gewoon zorgen dat je er bij bent! 

 

 

 

Op dezelfde dag wordt vanaf 10.00 uur ook het tennis-

jaar 2011 geopend met een TOSS speciaal. Bedoeld 

voor alle seniorleden (10.00 tot 13.30) en jeugdleden 

(13.30 tot 15.00 uur). Gezelligheid staat centraal dus 

dat mag je niet missen.  

 

Oefenmuur; aardig bedrag via Rabobank 
Met een aardige financiële bijdrage van de Rabobank 

gaat, zodra het weer het toelaat, gestart worden met 

de bouw van de nog ontbrekende oefenmuur. De uit-

voering zal vergelijkbaar zijn aan de muur in Siebenge-

wald. Als je nog ideeën hebt voor de uitvoering van de 

muur laat dit dan even weten aan een van de bestuurs-

leden of via een mailtje naar de redactie van de Triade. 

 

Jaarvergadering: maandag 7 februari in de 

kantine 
Noteer 7 februari alvast in de agenda of de kalender! 

De jaarvergadering belooft ook dit jaar weer interes-

sant te worden gezien de ontwikkelingen en vooral de 

plannen voor het nieuwe jaar. Een ding is ook zeker: 

het zal niet zo lang duren als in 2010! Daardoor blijft er 

volop tijd over voor de broodnodige evaluatie van zo’n 

vergadering. Dus… zorg dat je er bij bent.  
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De winterstop is pas net officieel van start gegaan, maar het lijkt al of er in maanden geen competitiewedstrij-

den meer zijn gevoetbald. De laatste officiële wedstrijd dateert alweer van 27 november, de A1 veegde toen de 

vloer aan met Grubbenvorst (8-0). Tijd voor een terugblik op de eerste seizoenshelft… 

 

Senioren 
’t Urst begon onder leiding van de nieuwe trainer Jan Loock, ondanks een vroege uitschakeling in de beker, 

voortvarend aan het seizoen.  De seizoensouverture werd overtuigend gewonnen van SVOC (4-0). De volgende 

thuiswedstrijd werd jammerlijk met 2-3 verloren van Sint Hubert. De overige thuiswedstrijden werden in winst 

omgezet. Het probleem zit hem dit jaar ook niet in de thuis- maar in de uitwedstrijden: slechts éénmaal werd 

er gewonnen, de overige uitwedstrijden werden gelijkgespeeld. Koploper in de klasse is Elsendorp. Zij staan 

inmiddels 7 punten boven HRC, het is dus een hels karwei om het kampioenschap te behalen. 

’t Twed doet het dit seizoen goed. Ze zijn pas in de 3
e
 ronde uit de beker gevlogen en in de competitie doen ze 

ook goed mee. Ze staan momenteel 3
e
 op 10 punten van koploper Sporting ST (en één wedstrijd minder ge-

speeld). Ook ’t twed heeft iets met gelijke spelen dit seizoen,  zij speelden al 3x gelijk. 

’t Derd doet het dit jaar niet zo heel goed: Ze staan op een laatste plek en hebben pas één wedstrijd gewonnen.  

De overige wedstrijden gingen (nipt) verloren... 

De dames doen dit jaar wederom mee voor het kampioenschap. Zes van de zeven wedstrijden werden in winst 

omgezet en slechts één duel werd verloren, wat resulteerde in de 1
e
 plek. Met 18 punten uit 7 wedstrijden 

(doelsaldo 45-5) doen ze het dus weer erg goed. Ze gaan samen met Achates uitmaken wie zich dit jaar tot 

kampioen mag kronen. 

 

Jeugd 
In de jeugd is er dit najaar helaas geen kampioenschap behaald. Op organisatorisch vlak viel echter wel wat te 

vieren: Het jeugdbestuur heeft samen met het jeugdbestuur van Stormvogels de intentie uitgesproken om van-

af het seizoen 2011/2012 weer samen te gaan werken in de vorm van combinatieteams. Hoe het er precies uit 

komt te zien zal de komende tijd helder worden, maar het begin is al gemaakt, dit wordt zeker vervolgd in een 

van de volgende Alverman Triades. 

 

Jaarvergadering 
Eind november was de Algemene Ledenverga-

dering. Enkele punten die op de vergadering 

werden besproken: 

• Luc Creemers is door de supporters ver-

kozen tot speler van het seizoen 

2009/2010, op de vergadering ontving 

hij de trofee en een leuk aandenken. 

• Voorzitter Harrie Koenen maakte be-

kend aan zijn laatste jaar als voorzitter 

van HRC te zijn begonnen. Er moet dus 

op zoek worden gegaan naar een opvol-

ger. 

• De HRC-CD is eindelijk af. Maker van de 

CD (ondertussen opgewaardeerd tot 

DVD) Rob Arts presenteerde deze. Diegene die de CD besteld hadden ontvangen deze tijdens de nieuw-

jaarsreceptie. 

• Na een aantal jaar zal er dit jaar een andere activiteit plaatsvinden met de nieuwjaarsreceptie. Waar (al 

bijna traditiegetrouw) ’t Urst voorheen een wedstrijd tegen de oud-kampioenen speelde wordt er nu 

een mixtoernooi georganiseerd voor alle senioren en de A-jeugd. 

      

 

HRC’27HRC’27HRC’27HRC’27    



 

PVAPVAPVAPVA    
Na een wervelend openingsweekend en 3 dagen paardensport in al zijn facetten, heb ik het idee dat we 

met zijn allen in een hele diepe winterslaap zijn terechtgekomen! Ik moet dan ook even diep nadenken 

over alle gebeurtenissen van de afgelopen maanden. 

 

Terugblik 
Het afgelopen jaar was een intensief jaar voor de zowel leden als bestuursleden van onze vereniging. Er moesten veel beslissingen 

worden genomen en er is veel werk verzet. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat je na zo’n drukke en intensieve periode het 

idee hebt dat je in een winterslaap terechtgekomen bent als de drukte van je afvalt en we niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk al 

midden in een strenge winter zitten. 

Voor de leden van de tennisvereniging en de voetbalclub was veel werk al achter de rug toen wij met ons nieuwe stekkie aan de 

slag konden. Na veel vergaderen en overleggen zowel binnen de stichting als binnen ons eigen bestuur begon ons “luchtkasteel” 

eindelijk werkelijkheid te worden. Het waren niet alleen de voorbereidingen, beslissingen nemen en uitvoeren van alle werkzaam-

heden op ons nieuwe terrein die onze tijd en aandacht opeisten, daarnaast hadden we ook de voorbereidingen voor ons jaarlijkse 

concours op zaterdag en zondag, begin juni, op het Knikkerven in Well. Dit kost ieder jaar weer heel veel tijd. In de week vooraf-

gaand aan dit concours en het weekend van het concours zelf hebben de bestuursleden hier naast hun werk een fulltime taak aan. 

Daarna stond de realisatie van ons nieuwe terrein op ons te wachten en zijn we hier met veel enthousiasme en energie aan begon-

nen. Maar zoals al gezegd mag het resultaat er zijn en was de opening van het sportpark letterlijk en figuurlijk een “spetterend 

festijn”. Het weer mag de pret niet drukken wordt wel eens gezegd, nou dat heeft het dit openingsweekend dan ook niet voor el-

kaar gekregen. 

 

Clubkampioenschappen 
Het openingsweekend stond voor PVA in het teken van de jaarlijkse clubkampioenschappen. Op zaterdag waren de springruiters 

aan de beurt. De zon stond hoog aan de hemel, het beloofde een schitterende dag te worden. Het terrein was mooi aangekleed en 

onze eigen PVA-vlag (aangeboden door Veerdienst Afferden) wapperde in de wind. De wedstrijd werd gereden over 2 manches en 

uiteindelijk wist Anne Rutten met haar pony Cindy beslag te leggen op de titel en een hele grote wisselbeker. 

Op zondag zag het er echter heel anders uit. Ons mooie terrein was in 1 nacht tijd veranderd in een modderpoel. Vol goede moed 

“druppelden” de ruiters en amazones binnen met glimmend gepoetste rijlaarzen en witte rijbroeken. De prachtig gepoetste paar-

den leken al snel op verzopen katten maar het mocht de pret niet drukken. Het was wederom een spannende strijd en uiteindelijk 

hadden we aan het einde van de dag 4 kampioenen: 

• Clubkampioen paarden: Maarten Denissen. 

• Clubkampioen pony’s : Marlou Lambregts. 

• Clubkampioen springen: Anne Rutten 

• Clubkampioen mennen: Axel Wegmann 

 

Uiteraard was onze huisfotograaf Robin Arts aanwezig om alles vast te leg-

gen. Alle deelnemers hebben een herinnering aan dit weekend gekregen. 

Een mooie foto, te paard, te pony of op de koets. 

 

Geboortegolf! 
Onze eerste PVA-baby van dit jaar is een meisje! Afgelopen zomer heeft ons 

lid Hettie Weijers haar tweede
 
dochtertje gekregen. Ook was er gezinsuit-

breiding voor de instructrice van de pony’s, Eva is bevallen van een zoon. Regeren is vooruitzien dus zorg dragen voor toekomstige 

aanwas van leden hoort er ook bij. En zoals bij alles binnen een vereniging kan het bestuur niet overal zorg voor dragen… 

 

Winterseizoen 
Het winterseizoen is in volle gang en binnenkort krijgen we te horen wie van PVA mag deelnemen aan de Limburgse indoor kam-

pioenschappen. Hiervoor moeten de wedstrijdruiters minimaal drie selectiewedstrijden rijden. Limburg is opgedeeld in drie regio’s 

en iedere regio mag per klasse een aantal combinaties (zo noemen wij een amazone/ruiter met zijn/haar paard) afvaardigen naar 

de Limburgse kampioenschappen. De beste 1 of 2 combinaties van deze kampioenschappen mogen dan weer meedoen aan de 

Nederlandse indoor kampioenschappen. 

 

Wij zitten er warmpjes bij 
Waarschijnlijk hebben jullie ons de laatste weken gemist! We hebben na de opening nog 2 maanden intensief gereden 

op het clubterrein maar zijn begin november vertrokken naar onze vaste adresjes binnen. De pony’s rijden in Sie-

bengewald op zaterdagochtend en de paarden rijden op woensdagavond in Heijen. We zien elkaar tijdens een win-

terperiode wat minder en met de weersomstandigheden van nu is het best lastig om goed te blijven trainen. 
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Uitgelicht:Uitgelicht:Uitgelicht:Uitgelicht:    

Bij een nieuw sportcomplex hoort ook een nieuwe 

opzet van de nieuwjaarsreceptie. Deze nieuwjaarsre-

ceptie zal op 9 januari 2011 worden gehouden. Er is 

dit jaar voor gekozen om het 

sportprogramma  te scheiden 

waarna er gezamenlijk op het 

nieuwe jaar geproost kan wor-

den in de kantine. De tennissers 

worden van harte uitgenodigd 

om van 10.00 tot 13.30 uur ( 

seniorleden) een balletje te 

slaan, waarna de jeugdleden de 

velden overnemen en van 13.30 

uur tot 15.00 uur hun kunsten 

laten zien. Er wordt gewerkt via 

het TOSS principe: Iedereen die 

zin heeft om een balletje te 

slaan, mag komen. Op het mo-

ment zelf worden er teams ge-

maakt en wordt er ook doorgewisseld. Zo speel je 

tegen verschillende tegenstanders en met verschillen-

de teamgenoten. 

 

 

 

 

 

Ondertussen wordt er vanaf 10.30 uur op het 

voetbalveld een competitie gehouden. Alle 

seniorleden en spelers van de A- jeugd zijn 

uitgenodigd om samen een balletje 

te trappen en zo het nieuwe jaar in 

te luiden. 

Rond half 2, als iedereen lekker heeft 

gesport en in de kantine staat, zal er 

een korte speech worden gehouden 

waarin een blik op het komende jaar 

wordt geworpen.  

 

Hierna mag iedereen op het nieuwe 

jaar proosten! Laten we met zijn al-

len een goed begin van het jaar ma-

ken en ons hier met velen laten zien, 

zodat we tot een gezellig dag komen! 

Winterse ongemakken 

Maar niet alleen het trainen is lastig, het is soms ook niet meer mogelijk om de paarden in de weide te doen. Met de dooi 

veranderen de weilanden in modderige waterpoelen die vervolgens weer bevriezen en dus spiegelglad worden. Je kunt je 

voorstellen dat risico op blessures of erger gebroken benen te groot is en dus moeten veel paarden noodgedwongen op 

stal blijven. Best lastig voor een dier dat van nature een bewegingsdier pur sang is maar voorkomen is hier echt beter dan 

genezen. Een paard met een gebroken been heeft geen overlevingskansen. Tenminste, bijna nooit, een clublid heeft het 

onmogelijke ooit gepresteerd, een paard met een gebroken been weer terug gebracht in de sport, maar dit is echt wat je 

noemt de uitzondering op de regel. 

 

Wij hopen dus dat de winter weer snel voorbij is, het gras weer groen wordt en we de veulentjes weer in de wei zien lo-

pen! 

 

Tot die tijd blijven we nog fijn binnen rijden,  maar………1 april zijn we er weer en 

dit is geen grap. 

 

Wij van PVA wensen alle sporters van de Alverman een sportief en succesvol 

2011! 

Nieuwjaarsreceptie 2011 



 

Wist je dat? 
• Het een tijd duurde voordat deze uitgave gekomen is. 

• Dit dan ook de laatste uitgave is van dit jaar. 

• We jullie volgend jaar weer van het laatste nieuws willen voorzien. 

• Het al erg vroeg koud was deze winter. 

• De voetballers daarom een heleboel wedstrijden in moeten halen. 

• De dames alvast hebben getraind in de zaal in Goch. 

• Ze hier profijt van kunnen hebben tijdens het zaalvoetbaltoernooi op 16 januari. 

• Dit toernooi door het Siebengewaldse damesteam wordt georganiseerd. 

• Onze dames Siebengewald op het veld al hebben ingemaakt. 

• De selectie hun conditie op peil houdt door aan spinning te doen. 

• Donderdag 16 december voor hen de laatste training was. 

• De tennissers in de winter gewoon doorgaan. 

• Het met dit weer gevaarlijk is voor de paarden om naar buiten te gaan. 

• Ze daarom veel op stal staan deze strenge winter. 

• We hopen op een gezellige nieuwjaarsborrel. 

• We jullie namens de redactie een hele goede roetsj willen wensen. 

Colofon 
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 Kreb-
bers en Joep Zwart 
 
Eindredactie: 
Bestuur de Alverman 

STICHTING DE ALVERMAN  

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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PrijsvraagPrijsvraagPrijsvraagPrijsvraag    
De winnares van de vorige prijsvraag is Belinda Gerbecks geworden. Zij wist 

het aantal leden van de Alverman het best te benaderen met 529 leden.  

Voor deze prijsvraag zijn we op zoek naar een leuke, grappige of ontroerende foto m.b.t. jouw eigen sport! Stuur 

dus een foto in en maak kans op de oer-Offerse prijs! 

De beste foto wint!     bulletin@alverman.nl 


