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Beste sportvrienden, 
 
Nadat jullie lange tijd niets van ons hebben gehoord, zijn we terug met 

een nieuwe uitgave van de Alverman Triade. De oplettende lezer zal 
zien dat we eindelijk een passende naam voor ons nieuwsblad hebben 
gevonden, dankzij de goede inzendingen die we hebben gehad. Na-
men als het ‘het Alverman Journaal’, ‘’t Alverbledje’, ‘sportkrant Af-
ferden’ en ‘Triatlon’ hebben het af moeten leggen tegen de inzending 
van Annelies van der Hoeven uit de kantinecommissie.  

Zij verzon de naam ‘ TRIADE’, die in het algemeen wordt gebruikt voor 
een groep van drie bij elkaar behorende personen, zaken of begrippen. 
Het woord komt uit het Grieks, en komt in veel godsdiensten voor. Het 
Vader, Zoon en de Heilige Geest kan bijvoorbeeld als een triade wor-
den gezien. Hetzelfde kan worden gezegd van de hindoeïstische triade 
(trimurti), bestaande uit de drie goddelijke aspec-

ten Brahma, Vishnoe en Shiva. In de psychologie is een triade een drie-
hoeksrelatie: bijvoorbeeld die van vader, moeder en kind. Een passen-
de naam voor onze eigen triade, die nieuws van onze drie prachtige 
verenigingen samenbrengt! 
 
We hebben echter ook een heleboel inzendingen gehad waar we min-

der trots op zijn. Toen we jullie vroegen om een spelfout op te sporen 
kregen we toch iets meer reacties dan we hadden gedacht. Het bleek 
dan ook dat we niet één maar meerdere fouten in onze teksten had-
den zitten. Onze excuses hiervoor en we weten dat jullie er dit keer min-
der tegen zullen komen. Verder wensen we jullie natuurlijk veel plezier 
met lezen. 

 
De redactie    

Voorwoord: 

Agenda: 

• 26 juni t/m 4 juli: tennis senioren vierdorpentoernooi 
• 11 juli – ouder-kind toernooi TVA 
• 25, 26 en 27 juni: jeugdkamp HRC en TVA; 100 kinderen en 30 ouders 
• 21 augustus: campingtoernooi TVA; Hengeland, Roland en Klein Canada 
• 27, 28 en 29 augustus: opening sportpark, programma volgt 

Triade  

Alverman  



 

Nieuws uit de verenigingen 

 

 ◊ Op de laatste training is er afscheid genomen van een aantal personen. In het bijzon-
der willen wij Marij Maassen, Huub Derks en Cor Krebbers heel erg bedanken voor hun jarenlan-
ge inzet.  Ook willen we Twan Krebbers bedanken en dan vooral namens de dames, waar hij 

twee jaar lang voor klaar stond als trainer. 
 ◊ Voor Restaurant de Heerenwaard was dit het laatste seizoen als één van de 
hoofdsponsoren. Hartelijk bedankt voor de jarenlang steun. Met ingang van het seizoen 
2010/2011 wordt deze openstaande plek in gevuld door Groen Recycling van Lin. Partycentrum 
Kubbus verlengde zijn contract en mag zich ook de komende 3 jaar hoofdsponsor van HRC’27 
noemen.  
 ◊ De jeugdafdeling heeft onlangs een ronde door het dorp gemaakt voor de WK-toto. 
Wil je op de hoogte blijven van jouw score? Houd dan de HRC-website goed in de gaten!  
 ◊ Het jaarlijkse vrijwilligersfeest zit er weer aan te komen. De datum hiervan is 2 juli. Geno-

digden worden gevraagd hun formulier zo snel mogelijk in te leveren!  
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Competitie: 
Nu de competitie ten einde is en iedereen geniet van een welverdiende rustperiode, is het 

tijd om eens kort terug te blikken op het afgelopen seizoen. Voor het eerste elftal eindigde 

een wisselvallig seizoen in mineur. Kampioen konden ze al lang niet meer worden, maar de 

nacompetitie was lange tijd wel haalbaar. Na een slechte reeks mochten ze echter ook 

niet meer meedoen aan de nacompetitie, die als inzet promotie naar de 5e klasse had.  

Het tweede deed, zoals vermeld in een eerdere uitgave, al niet meer mee om het kampi-

oenschap in haar klasse, hiervoor speelde ook het tweede te wisselvallig. Hele goede wed-

strijden werden afgewisseld met erg matige potjes. Ook ’t derd eindigde in de midden-

moot, dit na een aantal knappe resultaten in de tweede seizoenshelft. Misschien kwam dit 

wel door het geheime wapen en nieuwe aanwinst Stijn Kubbus. Hij maakte een memora-

bel debuut waarin werd gewonnen en hij toch zes keer moest vissen. Als laatste de dames, 

zij streden het langst mee om het kampioenschap. Echter op de laatste speeldag ging het 

kampioenschap naar BVV’27. Met 

deze tweede plaats is er door de 

dames toch promotie afgedwon-

gen naar de 5e klasse en kunnen zij 

terugkijken op een uitstekend 

tweede seizoen.  

Nieuws: 

HRC’27HRC’27HRC’27HRC’27    

Twan Krebbers wordt be-
dankt door de dames . 

Het nieuws uit de verenigingen wordt verzorgd door: Ralf Arts, Nic Salden en Nicole Weg-

mann 



TVATVATVATVA    

 

De voorjaarscompetitie is dit jaar afgesloten met twee kampioenen!  Een titel werd binnen-
gehaald door het dames dubbelteam (vrijdagavond), bestaande uit Sandra Toscano, Sylvia 
Beltjens, Cindy van Hoof, Nicolien Kuypers, Nathalie Ro-

denburg en Jose Goossens. Ook Milou Beltjens, Britt Cus-
ters, Merlin Brouwers en Vera Klabbers van het jeugd-
team werden kampioen in hun klasse (zie foto).  
 

Jeugdvierdorpentoernooi 

Het jeugdvierdorpentoernooi is net gespeeld met span-

nende finalewedstrijden in het finaleweekend van 19 en 
20 juni op de banen in Afferden. Ook dit jaar waren er 
weer veel deelnemers. De uitslagen zijn te vinden op de 
site van TVA en op toernooi.nl. Het was wederom een 
geslaagd en prima georganiseerd toernooi, compli-
mentje voor de organisatie. 
 

Vierdorpen senioren tennistoernooi 

Voor de senioren wordt het dit jaar alweer de 17de editie van het inmiddels welbekende  vier-
dorpen senioren tennistoernooi. Naast grote sporteve-
nementen zoals het WK-voetbal in Zuid-Afrika, speelt 
het grootste tennis evenement van de gemeente Ber-

gen zich dit jaar af op tennisparken van Well, Bergen, 
Siebengewald en natuurlijk Afferden. Er kon weer wor-
den ingeschreven in de categorieën HE, DE, HD,DD en 
GD. Dit gebeurde door meer dan 185 deelnemers. Op 
alle parken liggen inmiddels kunstgrasbanen en de  fi-
nales zijn dit jaar op zondag 4 juli te bekijken vanuit de 

gloednieuwe kantine (of het terras) in Afferden! 
Mocht ons eigen Nederlands elftal  tijdens de toernooi-

uren ook moeten spelen dan zorgen wij natuurlijk dat dit ook op het sportpark te volgen is. 
Alle tennissers of ‘niet- tennissers’ worden uitgenodigd om te komen kijken tijdens het toernooi 
(vanaf 26 juni) of tijdens het knallende finaleweekend op 3 en 4 juli, wat plaatsvindt in Affer-

den. 
Via onderstaande link kunnen jullie het programma bekijken: 
http://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=DDB66A71-365F-4324-9406-39EE3218DF92 
tot ziens op ons sportpark, 
 

JIBA afhangsysteem  
Wij  gaan binnenkort  gebruik maken van een digitaal afhangsysteem. Dit systeem heet Jiba 
Afhangbord. Je kan gewoon in de gang van onze accommodatie afhangen/ de banen re-

serveren door je KNLTB pas door de kaartlezer te halen en in te 
schrijven met behulp van het touchscreen. Eén van de voorde-
len is dat je thuis kunt zien hoe druk het op het park is. 
 
Een aanvulling hierop is ook dat de kantinediensten in dit sys-
teem worden opgenomen. De bedoeling is om de kantinedien-

sten vanaf thuis te kunnen invoeren en iedereen kan zien wie er 
kantinedienst heeft. Dit moet in de toekomst mogelijk zijn voor 
alle verenigingen van De Alverman. De bedoeling is om via de site van de Alverman in te 
loggen met een persoonlijke code die binnenkort per brief zal worden verstuurd. Jiba Af-
hangbord heeft voor alle leden speciale aanbiedingen, waar je op eenvoudige wijze ge-
bruik van kunt maken. 
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GEFELICITEERD KAMPIOENEN!!! 



 

PVAPVAPVAPVA    
Het zijn drukke tijden voor de paardensportvereniging... 

 

Vaktermen 

Over enige weken zullen jullie geconfronteerd worden met onze 
amazones en ruiters met hun viervoeters. Een leuke bijkomstigheid 
voor jullie zal zijn dat zij een soort van geheimtaal blijken te spre-
ken. Mocht je ooit iets opvangen in de trant van “pas op dat hij 
niet uit elkaar valt”, dan hoef je niet te schrikken en bij kreten als 

“hoe voelt de aanleuning aan” en “hou ‘m bij elkaar” en "jij daar 
op die vos” dan weten ze precies wie of wat er bedoeld wordt!  

 

Nieuwe instructrice 
We hebben sinds enkele weken 
een nieuwe instructrice voor de afdeling pony’s gevonden. Eva 
van Eikelenburg uit Vortum–Mullem komt voortaan iedere woens-
dag over varen met het pontje om haar kennis en enthousiasme 
te delen met onze ponyleden. 
 

 

Werkzaamheden 
Er kan eindelijk gewerkt worden aan het terrein en daar worden 
gemotoriseerde paardenkrachten voor ingezet. Een goede bak 

aanleggen, daar komt meer bij kijken dan wat zand storten en rijden maar. Voor je het weet is 
de bodem te los en zakken de viervoeters tot hun knieën weg, 
of is de bodem te hard en zwemmen na een uurtje motregen 
de eendjes vrolijk rond. Er is dus goed over nagedacht. Het 
stukje grond wat wij in gebruik krijgen lijkt ideaal te zijn, het is 

namelijk mooi hoog en droog. Wat willen we nog meer? Het is 
nu wachten op de manegebodem zodat we kunnen begin-
nen met de omheining van het terrein. 
Sjaak Rutten heeft een schema gemaakt en zorgt ervoor dat 
ieder lid z’n steentje bijdraagt en Anne Rutten heeft zelfs al 
een eerste proefrit gemaakt (foto). Je moet toch even het ge-

voel krijgen van hoe het straks allemaal gaat worden. 
 

Jaarlijks concours 
Ons jaarlijks concours in Well is een groot succes geweest. Met ongeveer 600 starts over het hele 
weekend was het een drukte van belang. Leden, ouders vrienden en echtgenote(n)(s) zijn inge-

zet om alle posten te “bemannen”. Ook is weer menig prijsje meegenomen naar Afferden. In 
alle disciplines waren verschillende van onze ruiters en menners succesvol. Dressuur, springen en 
mennen: het kwam allemaal aan bod. 
Op de foto zien jullie Roy Thijssen met zijn aanspanning in actie. En Maxime Kamps (ja tennissers, 

wij hebben ook een Maxime Kamps!) doet haar best met de merrie Wialita in de klasse M1 dres-

suur. Ook een aktie foto van Anne met Cindy 

mag niet ontbreken. Maar lang genieten en 

terugblikken kunnen we niet, want we moeten 

nog grote stappen nemen in het afwerken 

van het terrein en de voorbereidingen treffen 

voor de spectaculaire opening. 
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PRIJSVRAAG!!! 
Zoals al te lezen viel, is de eerste prijsvraag gewonnen door Annelies van der Hoeven 

voor haar inzending ‘ Alverman Triade’. Op de tweede prijsvraag hebben we erg veel 

respons gehad, we hebben er daarom voor gekozen om de prijs uit te reiken aan de-

gene die de meeste schoonheidsfoutjes wist te vinden. Jos van de Ven corrigeerde 

ons op maarliefst 6 punten en gaat er dus met de taart vandoor. De winnaars zullen 

spoedig hun prijs ontvangen. De overige inzenders willen we bedanken, blijf ook vooral 

insturen op de nieuwe prijsvraag, die hieronder te lezen is.  
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Deze keer willen we namelijk van jullie weten hoeveel leden er 

nu dadelijk van onze nieuwe sportaccommodatie gebruik gaan 

maken. Met andere woorden: ”Hoeveel leden hebben de paar-

densportvereniging, de tennisvereniging en de voetbalclub bij 

elkaar opgeteld?  

Stuur allemaal je antwoord in op het adres van de redactie, 

want degene die het dichtste bij het antwoord zal naast eeuwi-

ge roem ook een passende Offerse prijs ontvangen!!! 

 

   

 

(P.S. Mensen uit het bestuur van de Alverman of een van de ver-

enigingen zijn natuurlijk uitgesloten van deelneming) 



 

Wist je dat? 

• De voorbereidingen voor de opening van het sportpark in volle gang zijn? 
 
• Het dus een heel weekend feest wordt? 
 

 • De voetbalvelden zijn aangelegd? 
 
• We nu moeten hopen dat er op tijd gras op staat…? 
 
• Want er op 29 augustus al de eerste voetbalwedstrijden 
worden gespeeld? 
 
• Je nu zomerlid van de tennisvereniging kan worden? 
 
• Er een WK poule wordt gehouden wordt door de 
jeugd afdeling van HRC’27? 
 
• En hiermee mooie prijzen gewonnen kunnen worden? 
 
• Deze op de site www.afferden-limburg.nl te vinden zijn? 
 
• De Dorpsstraat weer veranderd zal worden? 
 
• Er in het bos een uitkijktoren komt? 

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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