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Eindelijk kunstgrasveld in Sportpark Oost! 

  
Het was 2010 toen het voormalige voetbalbe-

stuur onder leiding van waarnemend voor-

zitter Math Knubben eerste pogingen rich-

ting het Valkenburgs gemeentebestuur on-

dernam tot realisatie van een kunstgrasveld.  

Aanleiding was de deplorabele staat van on-

derhoud van vooral het A- en B-veld. Pas 

met de impuls van een bijzonder onder-

zoeksrapport van de hand van de eigen le-

den Antoine Aarts, Ron Becker en Henri Pis-

ters in 2012 werden extra krachten gebun-

deld. In dat rapport pleitten de drie enthou-

siastelingen voor twee nieuwe kunstgrasvel-

den en een jeugdveld; dat allemaal ook nog 

eens gedraaid gelegen parallel aan de ver-

pleegkliniek en met gebruik van een deel van 

het tenniscomplex.  

Al snel werden gesprekken gevoerd met 
het bestuur van de tennisvereniging.  
 
Bijzondere samenwerkingsrelaties wer-
den besproken, waaronder ook een nieu-
we samen te delen kantine op locatie van 
het huidig tennisveld.  
 
Lees verder pagina 3 

24-7-1975  

1e uitgave 

 

 

 Het is niet toegestaan om het 

kunstgrasveld te betreden met 

voetbalschoenen waar draaidop-

pen onder bevestigd zijn 

 Het is VERBODEN om op het kunst-

grasveld te roken c.q. sigaretten-

peuken achter te laten 

 Toeschouwers dienen zich achter 

de afrastering op te houden 

 Voor het gebruik van het ver-

nieuwde terras gelden duidelijke 

regels 

 Glaswerk buiten de terrasomhei-

ning is TEN STRENGSTE VERBODEN 

(voorschrift  KNVB) 

 Het opruimen van gebruikt materi-

aal verdient de aandacht van ie-

dereen 

 Afval hoort in de prullenbak 
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Walram veteranen 

 
Foto’s: Arno Maassen 
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Vervolg van pagina 1 
 
Vervolgens werd bij de gemeente een officieel verzoek ingediend, toen begon het ambtelijk en 
bestuurlijk circuit. Uren en zelfs jaren van overleg waren nodig om de kogel door de kerk te 
krijgen. Math Knubben en later voorzitter John Pisters moesten bergen verzetten om wethou-
ders en raadsleden overtuigd te krijgen van de noodzaak van kunstgras aan de Oosterweg. 
Hoopvol was de vereniging toen eindelijk een voorstel naar de gemeenteraad ging; dat voorstel 
ging toen al niet meer uit van de gevraagde variant in het eigen onderzoeksrapport van de ver-
eniging. Reden: veel te hoge kosten!  
VV Walram kwam eind 2014 van een koude kermis thuis toen diezelfde gemeenteraad om bud-
gettaire redenen besloot slechts hybride velden toe te staan. Dat was toen absoluut geen passen-
de oplossing en het bestuur besloot toen dat besluit naast zich neer te leggen. Een gewaagde 
doch moedige stap.  Opnieuw werd een lobbytraject ingezet doch nu voor slechts 1 kunstgras-
veld op locatie van het A-veld.  
  
Voorjaar 2016 was het dan eindelijk zover. Na maandenlang van intensief vooroverleg werd de 
gemeenteraad een nieuw voorstel voorgelegd. Nieuwe extra financiële middelen werden in de 
gemeentebegroting gevonden en zowel VV Walram als SV Berg ’68 konden elk één kunstgras-
veld realiseren. Heel snel werd toen een eisenprogramma opgesteld en de aanbestedingsproce-
dure opgestart. De aanbesteding tot realisatie van het kunstgrasveld werd vervolgens aan de 
Antea Groep gegund en de eerste schop ging al half juni de grond in. Enkele vrijwilligers van de 
vereniging met behulp van John Speetjens leverden kort tevoren al heel snel het A-veld 
“bouwrijp” op.  
  
Met de vaart van een TG trein werd vervolgens gigantisch veel grond verzet en een nieuw zand-
bed aangelegd. Het nieuwe kunstgrasveld verschoof meer richting de verpleegkliniek en het ge-
asfalteerd middenpad. Ook het peil van het nieuwe veld kwam wat hoger te liggen.  
Na de keuring van het eerste zandbed werden de nieuwe drainageslangen, de bekabeling, de ri-
oolputten, de aansluitingen van de drainage op de putten en de opsluitbanden aangebracht. On-
dertussen werden ook de zes nieuwe lichtmasten met liefst 2.700 LED-lampjes geplaatst. 
Inmiddels realiseerden talrijke vrijwilligers van onze eigen vereniging een geheel nieuw terras 
en terrasomheining voor de kantine. Ook werd het clubgebouw van een nieuwe laag verf voor-
zien met een bijzonder portret van Ridder Walram nabij de entree. 
  
Toen nog velen van hun vakantie genoten werd in een mum van tijd het echte kunstgras letter-
lijk en figuurlijk als mat uitgerold. Belijning werd aangebracht, nieuwe doelen, afrastering en 
een geheel nieuw tegelpad werden eveneens aangelegd.  
Uiteindelijk werd met een weekje vertraging het project op vrijdag 19 augustus opgeleverd. De 
vereiste controles van het certificerend bedrijf ISA Sport werden glansrijk doorstaan en er res-
teerden alleen nog enkele opleverpunten, die momenteel al voor een groot deel zijn gerealiseerd. 
Grootste opgaven zijn eigenlijk alleen nog maar het inzaaien van het omliggend grasterrein als-
mede de aansluiting van een extra rioolput voor de nieuwe waterafvoer van de drainage. Die 
activiteiten worden in september afgerond.  
  
Liefst zes jaren heeft het project tot realisatie van het kunstgrasveld geduurd maar het resultaat 
mag er zijn. Sinds de oprichting van Sportcomplex Oost in 1969 is dit een hele grote stap in de 
vernieuwing van het sportpark. Een vernieuwing die ongetwijfeld tegemoet komt aan de meest 
actuele eisen, die gesteld worden aan de actieve en recreatieve voetbalsport in hartje Valken-
burg. Met gepaste trots dankt VV Walram de bestuurders en de ambtenaren van de gemeente 
Valkenburg aan de Geul, de uitvoerders en begeleiders van de Antea Groep (in het bijzonder 
voorman Johan) en Kybus doch bovenal de beide voorzitters Math Knubben en John Pisters 
alsmede de talrijke vrijwilligers, die de afgelopen zomer onder vaak tropische omstandigheden 
een bijdrage hebben geleverd aan het nieuwe kunstgrasveld. Bedankt!! 
  
De opening van het vernieuwde Sportpark Oost is op 29 september 2016 met o.a. het Valken-
burgs horecatoernooi en een prominentenwedstrijd van Walram 1. Alles wordt muzikaal bege-
leid door DJ Wim Frijns. Iedereen is van harte uitgenodigd.  
  
Roger Huntjens, 
Secretaris 
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Een speciaal woord van dank aan al die vrijwil-

ligers, leden en bestuursleden van Walram die in 

de afgelopen maanden op vele manieren gehol-

pen hebben onze accommodatie te verbeteren! 

Zonder de inzet van deze mensen was het com-

plex zoals het nu voor iedereen toegankelijk is, 

niet mogelijk geweest! 

Zo is het begonnen….juni 2016 

            WALRAM-KOERIER 
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D 1 en 2 te gast bij bus-sponsor Latino’s 

Begin juli werden de spelers van de D1 en D2 die op 19 

juni jl. deel hadden genomen aan het NK in Heiloo, door 

de sponsor van de spelersbus, Latino’s, getrakteerd op 

een lekker etentje. 

We bedanken Charles en Sven voor deze aardige geste! 

Het stallen/parkeren van auto’s op het 

sportcomplex is verboden. De parkeer-

plaats bij het C-veld is de dichtstbijzijnde 

plek om het voertuig te parkeren. De 

(betaalde) parkeerplaats bij Valkenheim is 

de volgende optie.  

Langs de Oosterweg geldt aan beide kan-

ten parkeerverbod, ook in de laan richting 

de ingang.  

Fietsen stallen in de daarvoor bestemde 

rekken. 

Marcel en Renë:  

menig vrij uurtje  voor Walram 
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Onze onderhoudsploeg heeft een hart voor de club, is al jaren actief en voert nog steeds werkzaamheden uit voor Walram.  

Onopvallend, lijkt het wel. Doen met een paar ’gekken’ het werk voor de vele leden die een wat afwachtende houding aan-

nemen.  Tijd om eens met een van die klussers te praten! Marcel Meijers, wie kent hem niet binnen Walram?   

1.Wie zijn de leden van de klusploeg?  Ik noem hier geen namen anders vergeet ik misschien iemand. 

2. Hoe zou u de sfeer binnen de klusploeg omschrijven?  Goed, gezellig. 

3. Jullie zijn als vrijwilligers actief bij de vereniging VV Walram. Waarom?  Omdat wij het een mooie  vereniging vinden 

en graag iets voor de club willen betekenen. 

4. Hebben jullie zelf een voetbalverleden?  Bij Valkenburgse Boys, Iason en Walram.                                                                 

5. Hoelang zijn jullie al werkzaam als vrijwilliger en hoelang zijn jullie al actief als klusploeg? Ruim tien jaar. 

6. Waarom zijn jullie vrijwilliger geworden? Omdat er anders niemand het werk doet! 

7. Welke activiteiten voeren jullie als klusploeg uit bij Walram? Alles wat er maar te doen is, van snoeien tot tegels leg-

gen, elektriciteit aanleggen, metselen, poetsen... 

8. Hoe bevalt het om vrijwilliger te zijn en veel voor de vereniging te betekenen? Leuk, maar toch vaal te weinig vrijwil-

ligers om samen de klussen te klaren, steeds dezelfde mensen 

9. Wat zijn de leukste dingen als vrijwilliger? De waardering na afloop doet iedereen goed. 

10. Wat is het mooiste moment dat jullie meegemaakt hebben als voetballer/vrijwilliger? Met de A-1 jeugd op toernooi 

in Zandvoort 

11. Waarom zijn vrijwilligers volgens jullie essentieel binnen een vereniging? Heel belangrijk, zonder al die vrijwilligers 

heeft geen enkele club een fatsoenlijk bestaan. Dat wordt door de meeste leden wel eens vergeten. 

12. Waar zien jullie jezelf in de toekomst binnen de vereniging? Gewoon, samen verder als vrijwilliger, op naar de vol-

gende klus. 

13. Wat zijn jullie verdere hobby’s? Buiten het voetbal geen, want Walram slokt veel vrije tijd op. 

14. Verwachtingen over het eerste elftal van Walram? Het wordt nu echt tijd voor promotie naar de 3e klasse! 

15. Heb je ook nog wat te mopperen?   Nou en of!  Te weinig leden die iets extra’s doen en alles maar vanzelfsprekend 

vinden!                                                                                                                                                                                                          

16. Waarderen de spelende leden jullie geklus?  Dat vraag ik mij 

wel eens af….                                                                                                                                

17. Beseffen de meeste leden wat jullie werk financieel bete-

kent?  Denk het niet, zal de meesten niet interesseren.                                                                                                

18. Etentje of avondje stappen?   Etentje natuurlijk!                                                                                                                                                                                                             

19. Angst voor? Eh…..vrouwen 

20  Favoriete tv-programma? Voetbal kijken 

21  Favoriete muziek?    André Hazes                                                                                                                                                                             

22  Favoriete professionele voetbalclub? Niet moeilijk: Ajax en 

Barcelona 

23  Favoriete professionele speler?  Dennis Bergkamp                                                                                                                                                        

24  Grootste ergernis? Mensen die steeds wat te mopperen 

hebben als er bij Walram per ongeluk een keer iets niet goed 

geregeld is! Die mensen weten niet wat het runnen van een 

grote club als Walram betekent. 

Marcel, bedankt voor je openhartige antwoorden! 

 

VRIJWILLIGER IN DE KIJKER: 

 

Rechts Marcel Meijers 

            WALRAM-KOERIER 
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Jo Wouters, een van onze clubsponsors, zet zich al jaren met een aantal vrienden in 

voor hulpbehoevende mensen in Sri Lanka. Onlangs was Jo opnieuw ter plekke (zie 

foto’s beneden).  

Maar er is geld nodig om een aantal projecten te kunnen bekostigen. Om al deze 

plannen in de toekomst te kunnen verwezenlijken heeft het Steuncomité de hulp 

van velen natuurlijk weer hard nodig.  Zaterdag 10 september a.s. staat bijna de ge-

hele dag in het teken van een zgn. een Fundraising Festival. Velen hebben hun—

gratis—deelname en medewerking reeds toegezegd. Het belooft dan ook een leuke 

happening te worden! Zo kan de Stichting er, samen met alle bezoekers, hopelijk 

een fantastische dag van maken, met uiteindelijke een mooie opbrengst. 

Vanaf 10.30 uur een feestelijk gebeuren rond de ‘oude’ nieuwe kerk. Veel artiesten, 

w.o. Frans Theunisz,  Andy Croonenberg, Ken en Bob Heugen, Tim Kurris en Rafke 

van Loo, de beide jonge Valkenburgse zangtalenten. Guus Smeets zorgt voor een 

stijlvolle presentatie! Rondom een groot buitenbuffet, beschikbaar gesteld door Eric 

Bessems evenementenservice en Brouwerij de Leeuw, met veel zit- en staanplaat-

sen, daar is het een aantal uurtjes prima vertoeven!   

De bekende Marc Krux zal met zijn foodtruck aanwezig zijn en vele speciale Sri Lank-

aanse lekkernijen verkopen. Uiteraard verkoopt de Stichting zelf hun fantastische 

theeproducten en natuurlijk het mooie Sri Lankaans houtsnijwerk. 

Het avondprogramma—18.00 tot 23 uur—gaat  ver-

der in het voormalig kerkgebouw aan het Wal-

ramplein met o.a. optredens van Mannenkoor Geul-

klank, Martin Hurkens, Dameskoor Belcanto Reso-

nance. 

Tickets à 10 euro in de voorverkoop verkrijgbaar bij 

Joy Flowers, Natuurshop Madelief en de firma P. 

Wouters en Zoon.  

Iedere bijdrage blijft welkom 

en zal voor 100% in Sri Lanka 

worden ingezet! Giften kun-

nen worden overgemaakt op 

bankrekening nummer 

NL92INGB0680545514 t.n.v. 

J.Wouters/steun ons steunen.  

            WALRAM-KOERIER 
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Op zaterdag 15 oktober a.s. vindt de ‘vrijwilligersdag van de Gemeente Val-

kenburg’ plaats op het Stella Maris College. Het is de bedoeling er een leuke 

‘dank-je-wel-dag’ van te maken.  

Na ontvangst met koffie/thee en cake volgt om 15 uur de officiële opening. 

Tussen 15.30 en 17.30 uur kan een keuze worden gemaakt uit 14 workshops. 

Van 18 tpt 20 uur is er een buffet voorzien,  onder begeleiding van pianomu-

ziek.  

De organisatie is in handen van de Gemeente Valkenburg in samenwerking met de Kunst– en Cultuur-

raad, de Vrijwilligerscentrale en de informele Zorggroep en wordt begeleid door de combinatiefunctio-

naris Verenigingen, Sport, Zorg en Cultuur.  

Deze dag wordt aangeboden aan vrijwilligers die actief zijn  binnen de gemeente Valkenburg. Het pro-

gramma start om 14.30 uur en duurt tot 20.00 uur. 

Vrijwilligers van VV Walram die aan deze dag wensen deel te nemen kunnen een inschrijfformulier  

verkrijgen via   secretariaat@vvwalram.nl.  

Opgeven voor 16 september a.s. 

GEMEENTELIJKE VRIJWILLIGERSDAG 

De bal rolt al weer in het amateurvoetbal. Wel is er het één en ander veranderd. De spelregelcommissie van de 
FIFA heeft de spelregels flink aangepast. Veel aanpassingen zijn vooral tekstueel. Het doel was om het korter en 
bondiger te omschrijven. Dat is gelukt, het ‘boek’ is bijna de helft minder dik. Verder is een aantal inhoudelijke 
wijzigingen in de regels doorgevoerd. De gewijzigde spelregels zijn sinds 1 juni 2016 van kracht. 

 
Dit zijn de belangrijkste veranderingen: 
1. Aftrap  
De aftrap hoeft niet verplicht meer vooruit worden genomen. Dat komt de snelheid van het spel ten goede, omdat de bal 
vaak na een tikje vooruit toch achteruit wordt gespeeld om een aanval te starten. 
2. Minimum aantal spelers 
Als een team minder dan 7 spelers heeft, mag niet aan de wedstrijd worden begonnen. Ook wanneer een team tijdens een 
wedstrijd met minder dan 7 spelers komt te staan, mag het duel niet worden voortgezet. 
3. Triple punishment 
Als de verdediger in het strafschopgebied een poging onderneemt of de mogelijkheid heeft om de bal te spelen, maar een 
overtreding maakt, is het een gele kaart. Dit omdat de straf anders te zwaar wordt geacht; namelijk een strafschop, rode 
kaart en een daaropvolgende schorsing. Bij duwen of vasthouden blijft de rode kaart intact. Gemene tackles van achteren 
blijven wel bestraft met een rode kaart. Buiten het strafschopgebied verandert er überhaupt niets, omdat er dan geen 
sprake is van een strafschop. 
4. Strafschoppenserie 
Trainers krijgen de keuzevrijheid om tijdens de strafschoppenserie de volgorde te wisselen. Zo kan bij een vierde beslissen-
de strafschop, de trainer besluiten die door nummer 5 te laten nemen. 
5. Gele kaart en verzorging voor geblesseerde speler 
Een speler die een blessure oploopt door een overtreding waarvoor de dader geel krijgt, mag vanaf nu ter plekke op het 
veld worden verzorgd. Bij dergelijke overtredingen is er anders sprake van een dubbele straf: namelijk een blessure en met 
tien man verder spelen. 

Nieuwe spelregels met ingang van dit seizoen 

            WALRAM-KOERIER 
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WALRAM-KOERIER 

Een vereniging is een samenwerkingsver-

band door en voor leden.  

Als de vereniging een hobby wordt van een 

enkele persoon en verder alleen volgers, dan 

komt de ontwikkeling stil te vallen. 

MUTATIE WEDSTRIJDSECRETARIAAT 

 

CONTRIBUTIE 1E TERMIJN 

BALSPONSORS  

SEIZOEN 2016-2017 

GELEZEN 

Op 26 augustus heeft onze penningmeester 

de eerste termijn van de contributie voor dit 

seizoen geïnd. Bij aanvang van de tweede 

competitiehelft volgt de tweede termijn. 

M.i.v. het nieuwe seizoen neemt Stuf Boumans het wedstrijdsecreta-

riaat bij de senioren over van Irene Meijs. Stuf is voor dringende za-

ken bereikbaar op: 

06-28596244. 

John Hanrats blijft verantwoordelijk voor het wedstrijdsecretariaat bij 

de jeugd. John is bereikbaar voor dingende wedstrijdaangelegenhe-

den op 06-54675337. 

Beiden zullen de wedstrijdprogramma’s steeds up to date bijhouden 
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Rechter moet voetbalclub Stevensweert van veld jagen 

VV Stevensweert (vijfde klasse) wordt door de gemeente Maasgouw voor de rech-

ter gesleept om te verkassen. Maasgouw heeft de huur van het voetbalterrein aan 

Op Het Root per 1 augustus opgezegd. Maasgouw zegt dat dit is gedaan in het kader 

van de reorganisatie van de buitensportaccommodaties. De gemeente wil dat Ste-

vensweert samen met Walburgia gaat voetballen in Ohé en Laak. 

VV Stevensweert moest voor maandag 1 augustus haar biezen pakken, maar de 

voetbalclub weigerde. Voorzitter Huub Peeters geeft aan dat de club, die ongeveer 

130 leden telt, niet vrijwillig zal vertrekken van het sportpark De Werken. Volgens 

Peeters kan contractueel alleen de club als huurder de huur opzeggen en niet de 

verhuurder. 

De kans dat VV Stevensweert gaat fuseren met Walburgia lijkt overigens kleiner 

dan ooit. De clubs spraken een jaar of vijf geleden intensief met elkaar over een 

fusie en het spelen op twee plekken. Het is er niet van gekomen.  

De gemeente wil het sportterrein verkopen aan een ondernemer die er een luxe-

camping wil bouwen, vergelijkbaar met zijn bestaande kampeerplaats Sangershoe-

ve in Ohé en Laak. Voor Maasgouw past zo’n camping in het plan om van het gebied 

waarin het voetbalterrein ligt, een toeristische omgeving te maken. In dat kader zou 

ook het naastgelegen vakantiepark Porta Isola mee moeten doen. 

  

KNVB en statistieken: 782.898 wedstrijden, 4.941.563 doelpunten 

Staphorst won dinsdagavond 14 juni de KNVB Beker voor amateurs door in Staphorst met 6-3 te winnen van Noordwijk. 
Voor het overgrote deel van voetballend Nederland zat het seizoen er al definitief op. Een goed moment om terug te kijken 
op het seizoen 2015-2016 in het Nederlands voetbal. 
 
Er zijn afgelopen seizoen 782.898 wedstrijden gespeeld in het Nederlands voetbal. 733 hiervan waren in het betaald voetbal 

(Eredivisie, Jupiler League, KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal). De overige 782.165 duels werden gespeeld op amateurni-

veau, in de zaal of op het veld. Na al deze wedstrijden zijn er 10.296 kampioensploegen. De meeste kampioenschappen staan 

op naam van HFC uit Haarlem en De Meern. Beide verenigingen leverden 29 winnaars af. 

SVO BDE uit Emmen verdient ook een eervolle vermelding. Deze vereniging leverde acht kampioenen, maar deed dit met 

slechts vijftien teams. Dit betekent dat 53 procent van hun teams kampioen werd. Geen enkele andere vereniging deed hen 

dat na. 

Met hun overwinning van dinsdagavond in de amateurbeker voegde Staphorst zich bij de in totaal 423 bekerwinnaars. Ewijk 

en AFC Ajax mogen zich de beste clubs in de beker noemen dit seizoen. Maar liefst vier keer ging er een team van deze ver-

enigingen met een beker vandoor. 

In totaal werden er dit seizoen 4.941.563 doelpunten gemaakt. In het amateurvoetbal was 2-1 de meest voorkomende uit-

slag op het veld en 4-4 in de zaal. In het betaald voetbal was 1-1 de meest voorkomende eindstand. 

De meiden van Ternaard C1 uit Friesland maakten gemiddeld 15,88 doelpunten per wedstrijd. In de zaal wisten de mannen 

van De Hooiberg 3 uit Olst het net het meest te vinden. Per wedstrijd scoorden zij gemiddeld 12,96 keer.  

In het betaald voetbal stond PSV met een gemiddelde van 2,59 doelpunt per wedstrijd het vaakst op het scoreformulier. 

Bron: In de Wandelgangen/KNVB juni 2016 

PROGRAMMA 29 SEPTEMBER 

11.00—16.00 uur:   

Horeca voetbal toernooi 

Vanaf 16 uur 

 DJ Wim Frijns 

17.30 uur  

Walram A 1—Roda U 17  

19.10—19.30 uur  

Officiële opening  

kunstgrasveld 

19.30 uur  

Walram 1—Roda U19/U21  

 

Na afloop gezellig samenzijn  
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De moeite waard…. 

Het amateurvoetbal staat aan de vooravond van een aantal belangrijke veranderingen. Deze passen in het streven van de 

KNVB naar verbetering van kwaliteit en aantrekkelijkheid van het voetbal, spannende competities en het ontzorgen van de 

wedstrijdsecretaris. Al deze elementen zijn terug te vinden in de toekomstige uitwerking van de nieuwe aanduidingen voor 

de jeugdcompetities. Wat betekent dit voor verenigingen? 

Internationaal gebruikelijke aanduidingen 

De aanduidingen A- tot en met C-junioren en D- tot en met F-pupillen verdwijnen. Hiervoor in de plaats komen de internatio-

naal gebruikelijke aanduidingen Onder 19 (jaar) tot en met Onder 7 (jaar). C-junioren worden dus bijvoorbeeld Onder 15. Dit 

was altijd al de leeftijdsgrens van de C-junioren. 

Feitelijk verandert er dus niets. De opgave van teams gaat op dezelfde manier als de jaren hiervoor. Alleen heet het B1-elftal 

straks het JO17-1 elftal en het D4 team het JO13-4 team. Ook de indeling gaat niet anders zijn dan in voorgaande jaren. Nog 

een paar voorbeelden: JO19-1 is de A1, JO11-1 is de E1, JO09-1 is de F1 en JO07-1 zijn de minipupillen. 

J staat voor jeugdcompetitie 

Nieuw is ook de toevoeging van een J in de aanduidingen voor de jeugd. Niet de J van jongens, maar de J van jeugd. Jeugd-

klassen waarin zowel jongens als meiden gezamenlijk in één team of als teams tegen elkaar kunnen uitkomen. Naast deze 

gemengde jeugdcompetities komt er, net als nu, bij een aantal leeftijdsgroepen ook een specifieke meidencompetitie, die 

wordt aangeduid met een M in plaats van een J. 

Waarom veranderen de aanduidingen? 

Als er verder niets wijzigt, waarom dan toch deze nieuwe aanduidingen? Omdat 

deze aanduidingen nodig zijn om verbeteringen in de toekomst mogelijk te ma-

ken. Deze aanpassing geeft de KNVB de mogelijkheid om bijvoorbeeld geboorte-

jaarcompetities aan te bieden (O14, O12, etc.). Dit moet de kwaliteit van het 

voetbal ten goede komen. 

Met vriendelijke groet, 

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND 

Techniek bijschaven?                    

Oefenstof ophalen?                      

Huiswerk voor voetbal?  

Kijk eens op:  

 Euregio Voetbal School  

of 

Trainerssite.nl 

Op zaterdag 9 juli debuteerde Aaron Kerbusch als 

grensrechter bij het oefenduel tussen derdeklasser 

BMR en het Maastrichtse MVV. Proficiat met deze 

uitverkiezing! 
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                                                                                                                        WALRAM-KOERIER 

Nieuwe copy aanleveren voor 1 oktober via prvvwalram@gmail.com 

 

Angelo Rouwette 

(Heidebloem)  

Sam Schuite (SCG) 

Jordy Mullers (Haslou)  

Sam Kaba (Weltania)  

Olmo Cordeweners (Sibbe) 

Tom van Uden (Walram 2) 

Riccardo Rouwette 

Vertrokken spelers: 

Mitch Erven (RKVVM)                                                 

Dennis Strijbosch (Walram 2) 

Geblesseerd:                         

Patrick L’Espoir 

We heten alle nieuwelingen van  

harte welkom! 

Nieuwe spelers 
Stichting Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal 

Het nieuwe jaarboek 2016 van boven genoemde Stichting telt een 

aantal interessante artikelen. Jan Schurgers beschrijft o.a. een luchtig 

en sportief onderwerp: Meer dan een eeuw voetbal in Valkenburg. 

Het moderne voetbal ontstaat in de tweede helft van de 19e eeuw in 

Engeland. Snel daarna wordt ook in Valkenburg tegen een bal ge-

trapt. In het artikel van Jan Schurgers passeren alle voetbalclubs van 

Groot-Valkenburg de revue met hun glorieuze momenten en diepte-

punten.  

Het verhaal wordt verluchtigd met foto’s uit de kleurrijke geschiede-

nis van clubs als Walram, Berg ’28, Sibbe, Iason, V alkenburgse Boys, 

Vilt en Geuldal, het vroegere Struchter Boys. 

Het boek is voor 28 euro  intekenprijs  te koop via bericht  vóór 1 

september a.s. aan Stichting Historische en Heemkundige Studies, 

Postbus 258, 6300 AG Valkenburg aan de Geul. 
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WALRAM-KOERIER 

De Walram-Koerier is een uitgave van de Sponsorcommissie en commissie PR 

Reacties sturen naar prvvwalram@gmail.com 

Welkom: Sam Schuite  

 

      Ook lid worden van de Club van 50? 

Neem contact op met de sponsorcommissie of  

met een van onze bestuursleden 

We wensen vanaf deze 

plaats Ryon Ruygh een 

spoedig herstel toe na zijn 

operatie aan de rug! 

Heb je hem al? 

De Voetbal.nl app 

Gratis downloaden 

Nieuw in de ploeg van Jordy Reneerkens is Sam Schuite (21), afkomstig 

van SCG Gronsveld. De centrumverdediger doorliep een groot deel van de 

jeugdopleiding van PSV (2007-2011) en KRC Genk (2011-2013). In 2009 

scheurde Sam de voorste kruisband in zijn knie af. Na een operatie begin 

2010 volgde er een lange revalidatie. In september 2010 was het eindelijk 

zo ver dat hij  zijn rentree kon maken in een oefenwedstrijd bij PSV onder 

16. Kort voor  tijd mocht hij invallen. 

"Ik heb genoten van iedere minuut die ik op het 

veld stond. Ik wist de dag ervoor al dat ik een paar 

minuten zou mogen spelen en vond het geweldig 

na zo'n lange periode,” aldus Schuite die intussen 

een opleiding Rechten en Rechtswetenschappen 

aan de Maastrichtse Universiteit is gestart.   

Na de match was ik ook wel emotioneel. Het is voor 

mij nu belangrijk dat ik door de wedstrijden en trai-

ningen weer een volgende stap kan zetten om mijn 

oude niveau terug te krijgen, “ aldus Sam destijds. Daarna speelde hij twee 

jaar bij de jeugd van het Belgische KRC Genk. Nu dus bij Walram.             

We wensen Sam veel plezier toe bij VV Walram!                            


