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Beste ARC-ers, 
 
Wat een ontzettende tegenvaller: deze mini lock-down treft ons
wederom hard. Na twee onderbroken seizoenen waren we net
weer lekker op stoom. Voetballen is zo’n heerlijke uitlaatklep
voor ons allen, in en om het veld. Maar helaas, we hebben weer
te maken met legio maatregelen; aangepaste trainingstijden,
geen competitie voor de A-categorie, geen publiek en lastige
regels in de kantine. De besmettings- en opnamecijfers lopen
echter zo hoog op dat onze veerkracht andermaal tot het
uiterste getest wordt. 
 
Ik hoop dat je ondanks deze tegenslag toch een hele gezellige,
warme decembermaand zult beleven met je familie, vrienden en
geliefden. 
 
Hierbij de nieuwsbrief waarin wij je informeren over al het
nieuws in- en rond onze vereniging zodat je rood-zwarte hart
blijft kloppen in de komende periode. En denk eraan; alles wat
nu geen doorgang kan vinden gaan we op een later tijdstip zeker
inhalen! 
 
Ik wens je hele fijne feestdagen en een gezond en sportief 2022! 
 
Met sportieve groet, 
Irma Ligtvoet 
Voorzitter ARC 
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Oliebollen en appelbeignets 
Het is inmiddels een traditie geworden dat je via ARC oliebollen en appelbeignets kan kopen.
Via de website van ARC kunnen deze worden besteld. Op vrijdagochtend 31 december
kunnen deze dan worden opgehaald in het clubgebouw van ARC. Kijk voor meer informatie
en om je bestelling op te geven op onze website.  
 

Kerstrad 
Door de corona maatregelen zal het Kerstrad op 18 december as geen doorgang vinden. 
 

Nieuwjaarsreceptie 
In tegenstelling tot eerdere berichten wordt de Nieuwjaarsreceptie gehouden op zaterdag
15 januari as om 11.00 uur in de businessruimte. 
 

Complex gesloten 
Van 19 december tot 3 januari as is het complex gesloten. Vanaf 3 januari as kan er dus
weer getraind worden volgens het trainingsschema, welke op de website staat vermeld.

 
 

1800e lid 
  
Raphael Weninger is het 1800e lid van ARC geworden! Raphael
speelt in de F league. Op zaterdag 4 december jl is hij bij de
afsluiting van de F league in het zonnetje gezet door
jeugdvoorzitter Cees Jan van Leeuwen.

Voortgang nieuwbouw zittribune 
  
De komende weken zal de nieuwe zittribune verder worden afgebouwd. Wanneer de officiële
opening zal plaatsvinden is nog niet bekend. 
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Wil je nog een tribunestoel doneren? Dat kan nog tot 15 januari as. Daarna worden de
namen van de donateurs op de tribune geplaatst. Ga hiervoor naar de website van ARC.

Talenten uit de meidenafdeling blijven niet
onopgemerkt bij de KNVB 
 
Aan het begin van dit seizoen hebben diverse meiden een uitnodiging ontvangen
vanuit de KNVB om deel te nemen aan selectie activiteiten bij de KNVB. Zo hebben
Charlotte Heijns en Lotte Kraaij, beide uitkomend in de MO11-1, 2x mee getraind bij
de MO12 regio Zuid Holland. Wat een eer vonden ze het alleen al om er te staan en ze
genoten van het niveau van die groep meiden. Dit enthousiasme en de motivatie
nemen ze weer mee terug naar de trainingen op de club. Fem Troe, uitkomend in de
JO13-1, heeft vorig seizoen die selectie activiteiten al gehad en mag zich inmiddels
speelsters noemen van de MO13-future regio West. 2 woensdagen in de maand heeft
Fem met dat team een training of een wedstrijd. 
 
Super hoor meiden. ARC is hartstikke trots op jullie!

 

Opbrengst Grote Clubaktie 
  
De Grote Clubaktie heeft voor ARC een bruto bedrag opgeleverd
van € 11.029,68. Een meer dan voortreffelijk resultaat !! Van dit
bedrag zullen dug-outs worden aangeschaft voor veld 7. 
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Speciale Training MO11-3 
 
Woensdag 8 december hadden de meiden wel een hele speciale training van twee speelsters
van Vrouwen 1 Kristen Papadopoulos en Julia Samson. Hoe kwam dit tot stand? Onze trainer
kon deze dag niet. Onze leidster Jantine trok de stoute schoenen aan en stuurde via
Instagram een berichtje naar Vrouwen 1 met de vraag: “wie kan dit leuke meiden team
aanstaande woensdag trainen?”  
 
Daar was dan eindelijk die woensdag. Sommige kinderen vonden het wel erg spannend en
liepen met elkaar naar het veld. Als verassing stond daar ook de assistent trainer van
Vrouwen 1 Elvin Pengel, hoe leuk! Om warm te worden startte we de training met tikkertje.
Daarna begonnen we aan de warming-up en jawel daar lagen twee ladders op de grond dus
dat werd een serieuze warming-up. Meiden zoals ze zijn bleven natuurlijk giebelen en
kletsen maar deden enorm hun best. Na wat verschillende oefeningen, sloten we de training
af met een partijtje waar flinke punten gescoord kon worden. Julia en Kristen deden allebei
mee. Elvin stond op de grote goal. Uiteindelijk ging team Julia met de winst ervan door.
Goed gedaan meiden (en Elvin)! 
 
Namens Joy, Mees, Fien, Farah, Quinsy, Fleur, Eva, Maud, Annejet, Lieke en Liv willen wij
Kristen, Julia en Elvin enorm bedanken voor hun tijd en inzet. De meiden hebben enorm
genoten van de training!

Zorg en Zekerheid geeft
sponsorship verder inhoud 
 
In deze laatste weken van het jaar zien jullie regelmatig
een bericht voorbij komen van Zorg en Zekerheid, een
van onze sponsors. In samenwerking met ARC maken zij
onze regio 'de Gezondste Regio van Nederland'. 
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Bij een aanvullende verzekering Gemak Regio of GeZZin
kunnen clubleden een bedrag terugkrijgen op het
lidmaatschap. Sluit je via ARC een verzekering af dan
verdient de club tevens een extra vergoeding! 
Wil je één van de zorgverzekeringen afsluiten? Ga
naar www.zorgenzekerheid.nl/svarc 
  
Als je wilt overstappen van een andere collectiviteit naar
ARC dan is het collectiviteitsnummer: 10902.

ARC JO10-2 pakt kampioenschap in de 1e klasse 
 
Afgelopen zaterdag won de JO10-2 hun laatste wedstrijd tegen Woerden 10-1. Hiermee
pakten ze het kampioenschap deze competitie zonder puntverlies! Het team is trots dat zij
alles hebben gewonnen en hopen volgende competitie in de hoofdklasse te mogen spelen. 
 
De JO10-2 is volgens de trainers en coach een echt team waarin alle voetballers met veel
strijd en energie spelen. De verdediging staat als een huis en bestaat uit Bram, Luuk en
Dennis. Bram strooit met mooie steekpassen. Dennis en Luuk zorgen voor de juiste ingrepen
op de goede momenten. In het middenveld staan Livio en Tibor hun mannetje. Tibor levert
keer op keer veel strijd en Livio weet altijd het overzicht te houden. Voorin maken Thijs,
Adam en Noor de doelpunten voor het team. Thijs is een echte “killer” en Adam staat
bekend als ongrijpbaar. Noor laat menig mannetje achter zich door snelle en soepele acties.
Om de beurt trekken alle voetballers de keeperstrui aan om de ballen uit het doel te houden. 
  
De inzet van het team is beloond met een mooie gouden trofee en patat in de kantine!

Tijd voor Krijt nu ook in Alphen aan den Rijn! 
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Maatschappelijk project KNBB, met biljarten als middel om ouderen elkaar te laten
ontmoeten onder het genot van een kop koffie, zet succesvolle start voort in Alphen a/d
Rijn.  
  
Tien weken lang zal elke vrijdagmiddag een begeleider (in de termen van Tijd voor Krijt:
een aanvoerder) van de Koninklijke Nederlandse Biljartbond aanwezig zijn die u bekend zal
maken met de beginselen van het biljartspel. Hier kunt u geheel gratis kennismaken met
biljarten, onder het genot van de kop koffie waar Tijd voor Krijt om bekend staat. Er wordt
met een extra biljartbal gespeeld zodat u het spel snel onder de knie gaat krijgen, en zodat
iedereen aan spelen toekomt en niemand lang op zijn stoel zit te wachten. Meld u snel aan! 
 
Tijd voor Krijt is dan ook een onderdeel van de “De Derde Helft” welke al bij ARC is gestart.
“De Derde Helft” is een initiatief van het Ouderenfonds en naast sporten (Walking Football of
onder leiding van een fysiotherapeut van Trias Fysiotherapie een uurtje sporten) kunnen er
ook andere gezelschapsspelen (darten, schaken etc) gedaan worden. 
  
Er zijn geen kosten aan verbonden.  
   
Wanneer? 
Vrijdag 7 januari 2022 14:00-17:00 uur (en hierna iedere vrijdagmiddag 14.00-17.00) 
  
Waar? 
Sportvereniging ARC. Olympiaweg 6, Alphen a/d Rijn. 
  
Aanmelden? 
Vul dit online formulier in of telefonisch: 06-54731884. 
 
Er wordt rekening gehouden met de richtlijnen van het RIVM. In verband met de corona-
maatregelen wordt vooraf aanmelden daarom op prijs gesteld.

Subscribe Past Issues Translate

https://www.tijdvoorkrijt.nl/wat-is-tijd-voor-krijt/aanvoerders/
https://www.svarc.nl/3091/aanmeldingsformulier-de-derde-helft/
https://www.svarc.nl/3091/aanmeldingsformulier-de-derde-helft/
https://www.svarc.nl/3091/aanmeldingsformulier-de-derde-helft/
http://eepurl.com/gIOce5
https://us15.campaign-archive.com/home/?u=04b73f9bf1a3d263935a13f45&id=e1d45b024e
javascript:;


Je ontvangt de ARC Nieuwsbrief omdat je lid, vrijwilliger, sponsor of 
op een andere manier verbonden bent met sv ARC. 

 
Sv ARC - Sportpark Zegersloot - Olympiaweg 6 - 2406 LG Alphen aan den Rijn 
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