SV ALMEN; EEN “RIJKE” CLUB
In het jaar 2002 zal de Sportvereniging Almen zijn vijftigjarig bestaan gaan vieren.
Iedereen die een beetje rekenen kan, komt dan uit op het jaar 1952 als
oprichtingsjaar. Wie daarmee echter denkt dat er vóór dit jaar niet werd gevoetbald
in Almen, die heeft het mis.
De jaren ’20, ’30 en ’40
In de 20-er jaren al werd er op de plek waar nu Topwood ongeveer ligt gevoetbald op
het Jennemeuje‟s gat. Dit veld had zijn naam te danken aan een dichtbij gelegen
gelijknamige kolk. Toen in 1933 het Twentekanaal werd gegraven en dit veld moest
wijken, werd er bij Onstein, net over het spoor richting Harfsen, verder gevoetbald.
Ook in de oorlog bleef men in Almen het befaamde spelletje spelen waarbij zelfs bij
een uitwedstrijd tegen Steenderen het afweergeschut langs de lijn stond! Eind
veertiger jaren raakte de toenmalige (zondag-!)club “Almen in het slop en werd zij
opgeheven.
De heroprichting
Op precies 9 april 1952 werd SV Almen nieuw leven ingeblazen door leden van de
Christelijke Jonge Mannen Vereniging. Besloten werd om er een zaterdag-club van
te maken. Aangezien er toen bijv. in Eefde nog geen voetbalvereniging bestond,
kwamen vele nieuwe leden uit deze hoek zich aanmelden. Van de gemeente werd
toestemming verkregen om aan de Blauwedijk tegen de kern van het dorp een nieuw
veld aan te leggen. Jarenlang werd er op deze prachtige plek gespeeld, totdat men
een nieuw plan had gemaakt om het voetbalveld te verplaatsen naar het zwembad
“de Berkel”. Er werd echter besloten een geheel nieuw sportpark aan te leggen aan
de Binnenweg onderaan de kanaalbrug, dit dankzij de medewerking van Oom
Teunis en Tante Hendrika Boschloo.
Een nieuw gebouw en prachtige velden.
In 1964 ging de eerste paal de grond in voor het bouwen van een clublokaal, na een
schitterende inzamelingsactie.
In 1966 breidde de voetbalafdeling zich uit met een heuse atletiekafdeling,
voornamelijk bestaande uit “crosslopers”. Deze uitbreiding was een kort leven
beschoren want in 1968 verdween zij na een fusie met A.S.V. uit Eibergen.
In de loop der jaren is de S.V. Almen bekend komen te staan om zijn gastvrijheid
voor spelende en niet spelende leden, tegenstanders en publiek. Dat werd in de
jaren „60-en ‟70 bijvoorbeeld onderstreept door trainer M. Jochemsen, die maar liefst
12½ jaar de club diende! Veel mensen uit de wijde omtrek werden in de jaren „50 ‟70 lid van de club o.a. omdat zij op basis van hun geloofsovertuiging persé op
zaterdag wilden voetballen. In haar beste jaren kende S. V. Almen maar liefst zeven
senioren-elftallen, vier junioren-elftallen en vijf pupillenteams. In de loop van de jaren
is met hulp van de bevolking een mooie “G. Koning”-verlichting aangelegd en is de
accommodatie verder uitgebreid met een vergrote kantine en extra kleedlokalen.
Het F.A.S. en de Almenak
Natuurlijk is het jaar 1972 een heel belangrijk jaar geweest voor alle sportdisciplines
in Almen. Toen werd de Federatie van Almense Sportverenigingen opgericht. Deze
Federatie zou jaren later opgaan in de FAB (Federatie Almens Belang). Naast SV

Almen maakten daarvan deel uit de ATTC (turnen en tafeltennis), de ATC (tennis),
de Berkelspringers (waterpolo), Ons Genoegen (dammen en schaken) en de
Almense IJsvereniging . Ook was 1972 het jaar dat de Almenak voor het eerst
uitkwam. (….. wij anno 1999 denken dat de Almenak dit jaar 25 jaar bestaat!! red.)
Van 1980 tot nu en ……..
In de jaren „80 nam bij veel mensen de kerkelijke binding enigszins af en maakte
men in de omliggende dorpen en steden steeds vaker de keuze voor een plaatselijke
zondagvereniging. Bovendien kregen jeugdafdelingen te kampen met nieuwe
concurrerende sporten (m.n. binnensporten) waardoor veel kinderen keuzes
moesten gaan maken. Deze ontwikkelingen hebben er in de 90-er jaren langzaam
maar zeker toe geleid, dat het ledental van de S.V. Almen steeds verder terugliep.
Toch heeft de club sportief gezien altijd nog een behoorlijk aanzien en is het voor de
tegenstanders een eer om van de “Groen-Witten” te winnen.
Voetbal is een sport waarbij in teamverband binnen de lijnen wordt gestreefd naar
een zo goed mogelijke prestatie en het liefst winst. Winst wordt echter ook na een
wedstrijd of een training geboekt. Om het beeld van een drinkgelag in het
clubgebouw bij u weg te nemen kan ik vanuit eigen ervaring spreken dat er tijdens
een lekker glaasje bier, ook heel regelmatig ruimte is voor goede gesprekken in
groepsverband of tussen twee personen onderling. Niet zelden hebben jongens met
problemen thuis, op het werk of elders een luisterend oor gevonden bij teamgenoten,
leider of bestuurslid. In sommige gevallen leer je een ander zelfs zo goed kennen dat
er vriendschap uit ontstaat. Drie punten voor een gewonnen wedstrijd is mooi, maar
weegt niet op tegen zo‟n ontwikkeling in het sociaal samenzijn.
…….in het nieuwe millennium!
Natuurlijk gaat het binnen een club (en dat geldt niet alleen voor S.V. Almen) lang
niet altijd van een leien dakje. Zeker op dit moment hebben het bestuur en daarmee
alle leden van de club, te kampen met financiële en personele problemen die er niet
om liegen. Tegenover de teruglopende inkomsten (terugloop van m.n. het
seniorenledental en dus een gemis aan contributiegelden en het steeds verder
dichtdraaien van de subsidiekraan van gemeente/Rijk) staat een verhoging van alle
vaste kosten en een geldvretend clubgebouw waaraan nogal wat mankeert. De
balans tussen inkomsten en uitgaven is dus heel moeilijk te vinden. In dit lopende
seizoen is al weer aan alle kanten geprobeerd bezuinigingen door te voeren, om zo
het hoofd boven water te kunnen houden. Voor de vernieuwing van een lekkend en
oud dak van het clubgebouw is in het voorjaar van het jaar 2000 heel veel geld
nodig wat er nu nog niet is. U begrijpt dat dit inhoudt dat er wederom een beroep zal
worden gedaan op de dorpsbewoners. Met een grote verlotings-actie zullen de leden
van SV Almen gaan proberen een lening bij de bank voor te zijn. Of dat ook gaat
lukken……..??
Nog belangrijker dan het financiële is het personele probleem. Echte vrijwilligers zijn
er vandaag de dag bijna niet meer te vinden. De mensen raken steeds meer gericht
op en verstrikt in “eigenbelang” . Deze vaak materialistische “ikke, ikke en de rest
kan stikken” -mentaliteit en het veel te overdreven huisje, boompje, beestje gedrag
gaat ons als samenleving nog eens opbreken! Sommige mensen kruipen weg en
zien een ander (of hun eigen vereniging) niet meer staan, waardoor het altijd
dezelfden zijn die al het werk binnen een vereniging moeten opknappen. Hoe
kunnen wij als volwassenen toch altijd de mond vol hebben over “de jeugd van
tegenwoordig” wanneer wij zelf op vele terreinen het verkeerde voorbeeld geven.

Gelukkig zijn wij als club op dit moment gezegend met een prima jeugdafdeling. In
het totaal hebben wij bij de jongens onder de 16 jaar een ledental van meer dan 60
en dat is echt fantastisch. Om deze jeugd zo stevig mogelijk vast te houden, worden
er prima trainingen verzorgd en is het beleid van de club erop gericht, zoveel
mogelijk financiële middelen door te sluizen naar die jeugdafdeling. Ook wordt er,
door middel van de bekende bloembollenactie, al jaren gespaard voor een
internationale reis die in het jubileumjaar 2002 zal plaatshebben. Het mooie van
deze actie is dat het werk voor een groot deel wordt gedaan door de jeugdspelers
zelf!
Hoe duikt SV Almen het nieuwe millennium in? Mede door de al eerder genoemde
problemen zullen het bestuur en de leden zeker niet achterover kunnen leunen. Er
zal op vele terreinen intensief moeten worden nagedacht en gewerkt, om de
voetbalsport voor in het dorp te behouden. Een onderzoekscommissie binnen de
club is op dit moment druk bezig om verenigingen in de nabije omtrek te polsen voor
het aangaan van eventuele langdurige samenwerkingsverbanden. Zelfstandig verder
opereren gaat nu nog net, maar het zou getuigen van struisvogelpolitiek, wanneer er
niet tien jaar vooruitgekeken zou worden.
Dat er in Almen in de komende jaren gevoetbald zal worden, staat echter als een
paal boven het kanaal/Berkelwater. Het is toch ondenkbaar dat een prachtige club
als deze, met een zo rijke historie, zal verdwijnen. Daarom niet doemdenken, maar
de schouders eronder, niet alleen door de leden zelf, maar door alle Almenaren. Wij
moeten als trotse Almenaren in staat zijn, alle (sport-)verenigingen in ons dorp te
behouden. Dus aan de slag in het nieuwe millennium !!!!!!!
Ik wens u allen, namens het bestuur en daarmee alle leden van de SV Almen, een
spetterend millenniumjaar toe met heel veel geluk en voorspoed.
Met vriendelijke groeten,

S. Diepeveen
(PR SV Almen)

