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‘Maar laten we eerlijk zijn: 40 jaar na het laatste en 
enige kampioenschap, mag die platte kar toch wel een 
keer afgestoft worden. Arkel, we zijn er klaar voor!’ 
Dit waren mijn laatste woorden in de vorige presenta-
tiegids. ASV Arkel was voor de voorzitter in ieder geval 
klaar voor een kampioenschap èn de promotie. Wel 
gaf ik nog aan dat het niet helemaal bij onze club past, 
om je doelstellingen van de daken te schreeuwen. 
Maar vooruit, mijns inziens mocht het best een keer. 

Nu we uiteindelijk weten hoe het seizoen 2017-2018 verlo-
pen is, mag duidelijk zijn hoe dit nieuwe voorwoord gaat 
eindigen. Blijkbaar loont het wel degelijk als je je ambities 
uitspreekt. En hoewel iedereen mij nog op het hart drukt, 
niet meer over ‘doorpromoveren’ te spreken, zal ik in wat 
mijn laatste voorwoord is, nog één keer een krasse uit-
spraak doen. Wie weet waar het toe leidt. 
En zeker, dit is mijn laatste voorwoord. Nadat ik op 1 no-
vember 2012 de voorzittershamer mocht overnemen van 
Achile Kooij, zal ik op vrijdag 24 september deze symboli-
sche hamer weer doorgeven. 
Aan wie, dat is bij schrijven van dit voorwoord nog niet 
bekend.
Ik durf te stellen dat de vereniging er goed voorstaat 
anno 2018. Nieuw B- en C-veld, drie velden met een be-
regeningsinstallatie, gedeeltelijk nieuwe of gerenoveerde 
kleedkamers, een zonneboiler en straks een volledig ge-
renoveerde kantine. Daarbij hebben we met het Glazen 
Huis een echte blikvanger binnen de regio. ASV Arkel is 
een voetbalclub die de zaakjes op orde heeft en een ac-
commodatie die er mag zijn. Kortom, een derdeklasser 
waardig.  
En behalve de accommodatie, mag ik constateren dat op 
het gebied van andere, niet materiële zaken de vereniging 
er ook prima voorstaat. Op financieel gebied bijvoor-
beeld. Zo hebben we nog altijd een gezonde buffer, zijn de 
sponsorinkomsten meer dan verdrievoudigd en hebben 
we nieuwe inkomstenbronnen zoals verhuur en Vrienden-
loterij. 
Daarnaast gaan we komend jaar een belangrijke stap op 
technisch vlak zetten. Met een heldere positionering van 
Cees Poppelaars als hoofd opleidingen, ben ik ervan over-
tuigd dat we hier de komende jaren veel profijt gaan ha-
len. Eindelijk een echte jeugdopleiding, die onafhankelijk 

is van de toevallige (goedwillende en positieve) ouder die 
voor de groep wil staan. Een structurele aanpak dus. 
En daarmee zijn we terug in 2012. Want die jeugdoplei-
ding, dat was de reden dat ik me kandideerde voor het 
voorzitterschap en dat ik met Dick Pelle en Ben Kennedie 
aan dit avontuur begon. Dat het voor mij uiteindelijk met 
een kampioenschap eindigde, dat is mooi meegenomen. 
Die jeugdopleiding is er met vallen en opstaan gekomen. 
Mijn zoon voetbalt ondertussen al vier jaar niet meer. Die 
merkte weinig van een jeugdopleiding. Maar tussentijds 
opstappen is niet aan mij. Samen zijn we de club. Dan blijf 
je zelfs voorzitter zonder voetbalverleden of kind op de 
club.  
Het waren zes boeiende jaren, waarbij er de komende 
jaren nog een wereld te winnen valt, maar één ding weet 
ik wel: ASV Arkel, die stabiele derdeklasser kan in de toe-
komst best een klasse hoger kan uitkomen. Maar je moet 
het wel durven uit te spreken. ASV Arkel is klaar om door 
te promoveren.
Ik wens jullie alle goeds toe! Football is coming home, to 
Schoonzigt!

Berend Buddingh’

FOOTBALL IS COMING HOME, 
TO SCHOONZIGT!
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WE HOUDEN DE PRIJZEN LAAG

KASSA: 
JUMBO OPNIEUW
DE GOEDKOOPSTE

Bij Jumbo weten we dat je het meeste kunt verdienen op je dagelijkse 
boodschappen. Daarom houden we van die producten de prijzen laag. En dat 
is niet onopgemerkt gebleven. Jumbo is namelijk in het tv-programma Kassa 
opnieuw uitgeroepen tot goedkoopste supermarkt. Kijk, dat is kassa voor jou.

DE GOEDKOOPSTE

Bij Jumbo weten we dat je het meeste kunt verdienen op je dagelijkse 
boodschappen. Daarom houden we van die producten de prijzen laag. En dat 

Bron: BNN Vara Kassa - zaterdag 12 mei 2018

 Jumbo, Gorinchem, Piazza Center 22-30



Cees Poppelaars (61) werd drie jaar geleden gevraagd om 
het technisch beleidsplan voor de jeugd uit te voeren. 
Cees verdiende zijn sporen als voetballer en daarna 
als trainer bij o.a. Beek Vooruit, Oud Alblas, VVAC en 
Peursum. Hij was als technisch coördinator betrokken 
bij de KNVB-voetbaldagen. En om zijn cv compleet te 
maken: Cees is (mede)uitvinder van de Jongeren onder de 
23-competitie’’.

Nu is hij Technisch Coördinator voor de jeugd bij ASV. Die taak 
vervult hij met enthousiasme. Zo’n 20 uur per week is hij met 
zijn ASV bezig. ‘Ik ben inmiddels een echte ASV’er,’ zegt Cees. 
‘Ik zie alle jeugd van 8 tot en met 19 jaar. Ik heb het uitstekend 
naar mijn zijn. Ik ben altijd betrokken bij de jeugd geweest. Ik 
ken hun wereld. Bij alle clubs maakte ik het jeugdbeleidsplan. 
Daarin speelt het begrip 5 jaar een belangrijke rol. Dan gaat 
mijn visie werken.’
Positief en plezier
Ook voor ASV schreef Cees (samen met René van de Berg) 
zo’n technisch beleidsplan. Aan het begin van het seizoen 
18/19 wordt dit gepresenteerd. Vanzelfsprekend is het een 
plan voor de komende 5 jaar. Het omvat de voetbalopleiding 
van JO7 tot en met JO19.   Uitgangspunt is dat ieder kind 
belangrijk is. Ook als dat kind tot de mindere voetballers 
behoort. Voor ieder is er een traject op maat. ‘In het plan 
staat ook dat trainers en leiders altijd positief moeten zijn,’ 
vertelt Cees. ‘Daardoor houden en krijgen de kinderen 
plezier en dat is de basis. In ons plan staat ook dat trainers de 
pupillen- en jeugdopleiding van de KNVB moeten volgen.’
De Technische Commissie (Ronald Rozendaal, René en Cees) 
ontwikkelden een app met oefenstof die coaches en leiders 
vanaf het nieuwe seizoen gaan gebruiken. Cees zal iedere 
maand een demonstratie-training voor een jeugdelftal 

verzorgen. ‘We krijgen zo alle trainers op één lijn. Daarom 
starten we dit jaar met een maandelijks overleg met alle 
jeugdtrainers en leiders.’
Pedagoog of trainer?
‘Goede vraag. Ik hou het op 50/50. Ik ben natuurlijk 
voetbaltrainer. Maar ik ben ook constant bezig met de 
ontwikkelingen van de jongens. Ik hou de school in de gaten 
en let op privé-omstandigheden. Daarom spreek ik altijd met 
mijn jongens (JO19); individueel of in groepsverband.’
‘Het plezier bij de jongsten bevorder je door elftalletjes 
niet uit elkaar te halen. We selecteren pas vanaf het elfde 
levensjaar. De ideale jeugdtrainer? Die kijkt vooral naar de 
mindere voetballers. Hij moet op de eerste plaats met de 
jeugd om kunnen gaan. We vinden het van groot belang 
dat de trainer verder kijkt dan zijn eigen team. De ideale 
jeugdtrainer moet absoluut een verenigingsmens zijn.’
Cees is tevreden over hoe het bij Arkel gaat. Toch heeft een 
punt van kritiek: ‘Arkel moet zijn grenzen verleggen. Sommige 
teams voetballen echt te laag. Arkel is te voorzichtig. We 
moeten meer durven. Dat doen we ook met de JO19. Volgend 
jaar hebben we ons ingeschreven in de eerste klas. De 
uitdaging tegemoet!’

TC Cees Poppelaars:

‘ARKEL MOET ZIJN GRENZEN VERLEGGEN.’

Justin Vlietstra, leider JO19: ‘

‘Ik denk dat een behoorlijk aantal van 
deze jongens ons eerste elftal haalt.’

‘Mijn taak als leider van deze prachtige 

groep was ervoor te zorgen dat alle 

randzaken buiten de lijnen geregeld 

waren. Cees’ taak was de heren beter 

maken. Samen met grensrechter en 

superregelaar Arco en voetbaltechnisch 

adviseur 

Harald vormden we een hecht team.Het elftal bezat de ideale 

combinatie van vriendenteam én hoge ambitie. Binnen de 

lijnen kan deze groep pittig naar elkaar zijn, maar na de 

wedstrijd gaan ze uiterst kameraadschappelijk met elkaar 

om. We hebben energie gestoken in het creëren van de 

teamgeest. Zo organiseren we elk jaar een uitje. We hebben 

een toernooi gespeeld in Duitsland (wat we wonnen!) en we 

zijn twee keer op een geslaagd trainingskamp geweest. Ik 

ben blij dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen aan een 

succesvolle groep.’

PRESENTATIEGIDS
——— ASV ARKEL ———

2018-2019

7



Arkel - Terwijl hij volop bezig is met het afronden van 
zijn voetbalklus bij v.v. Woudrichem, is Leon Elands, 
de nieuwe trainer/coach, ook bezig met de voorberei-
dingen van het nieuwe seizoen bij ASV Arkel. Tijd voor 
kennismaking met een man met voetbalpassie, een 
visie en een missie.

“Ik ben een mensenmens. Ik wil binding krijgen met de hele 
vereniging”

Logische eerste vraag: waarom heb je voor een twee klas-
sen lagerspelend ASV gekozen? 
‘Niveau zegt mij niks, potentie wel. Arkel is een vereniging 
met potentie: met achterban en jeugd. Er is een rode 
draad in de vereniging. Naast de potentie, moet er ook 
plezier zijn. Ik ken Arkel uit allerlei gesprekken, vanuit de 
zaal en uit de krant. Ik heb regelmatig met Richard (vorige 
trainer. red.) gesproken. Uit de gesprekken die ik had met 
Sander Antonio en Michel de Bruin, bleek dat er een visie 
is. Daar wil ik als trainer mee werken.’

Iedereen praat altijd over die visie. Maar wat houdt die 
eigenlijk in?
‘We willen aanvallend voetbal spelen; met eigen jeugd, in 
het traditionele 4-3-3 systeem, Daar ben ik zelf een liefheb-
ber van. En met die visie wil je op langere termijn ergens 
komen. Voor mij is dat een stabiele derdeklasser worden. 
Het voetballen in een klasse hoger vergt veel meer. Niet 
alleen een snellere balbehandeling, maar juist ook het 
sneller anticiperen op voetbalsituaties. En dat is allemaal 
trainbaar. Ik vind het mooi dat bijna iedereen blijft en er 
komen jongens bij die op een hoger niveau gespeeld heb-
ben. Dat is vergelijkbaar met wat ik heb meegemaakt in 
Woudrichem. Met elkaar kunnen we de club op een hoger 
niveau brengen.‘

Je contract is maar voor één jaar? Bewust?
‘Ik heb eigenlijk helemaal niet over de lengte van een con-
tract gesproken. Ik wil met mijn visie een stempel drukken 
op het voetbal in Arkel; met aanvallend voetbal en hoge 
druk. En zo wil ik werken aan stabiliteit, misschien een pe-
riodetitel binnenhalen en vervolgens kijken of je door kunt 
groeien. Daar heb je wat langer de tijd voor nodig. Maar we 
gaan eerst eens kijken hoe het eerste jaar uitpakt.’

Wat verwacht je van het komend jaar?
‘Afgelopen seizoen heeft Arkel, maar twee keer verloren. 
Daarbij is positieve flow ontwikkeld. Dat is super. Nu moe-
ten we dat doortrekken naar het derde-klas-niveau. We 
gaan dan heus wel eens de bietenbrug op. Maar het gaat 
erom dat we ons blijven ontwikkelen. Ik heb veel gesprek-

Leon Elands,

NIEUWE KAPITEIN OP ARKELS 
VLAGGENSCHIP
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ken gehad over de kwaliteit per individu. Ik ga het allemaal 
zien. We hebben een voorbereiding van zes weken met 
zeven wedstrijden. Zo kan ik de jongens beoordelen op 
weerstand tegen andere tegenstanders. Zo trainen we op 
het scherp van de snede.’

Heb je trainersambities in het voetbal? 
‘Haha, nee hoor. Ik ben 51 en ik heb het diploma TC2. Ik 
vind het heerlijk zo. Voetbal is voor mij ook plezier, maar 
dan wel samen met de jongens. Ik vind het leuk om met 
zo’n jonge groep aan de slag te gaan. Lastige gasten? Wel-
nee. Je moet er als trainer tussenin staan én erboven. Uit-
eindelijk neem ik de beslissingen. Ik ben een mensenmens 
en zo werk ik.’

En in je persoonlijk of zakelijk leven?
‘Ik ben sinds tien jaar zelfstandig ondernemer in de grafi-
sche vormgeving. Ik maak ‘Voetbal in de regio’, twee uit-
gaves per jaar. En verder houd ik me bezig met grafische 
vormgeving. En zo ben ik uiterst tevreden.’

Terug naar ASV. Beperk je je tot het vlaggenschip of kijk je 
verder?
‘Ik richt me vanzelfsprekend op het eerste elftal. Maar ik zal 
zeker ook bij het tweede kijken. En bij de jeugd. Ik wil wel 
weten wat voor kwaliteiten er in huis zijn. Als trainer moet 
je investeren in de vereniging. Ik wil mezelf ook laten zien; 
in de kantine, bij de supporters. Ik ben een open boek. Je 
kan alles aan mij vragen. Ik wil echt een binding krijgen 
met ASV. Daar ligt mijn kracht.’

Ga je het allemaal alleen doen?
‘De staf bestaat uit Rocco Ooms, de teammanager, de 
assistent scheidsrechter Michel de Bruin, de verzorger 
en fysio Nick Verduin en gastheer Aad Sijnke. Er was een 
wens vanuit de groep om Michael Boon bij het team te 
betrekken als assistent-trainer. Dat gaan we ook doen. We 
trainen twee keer per week en de intensiteit gaat omhoog: 
naar het derdeklas-niveau.’

Hoe belangrijk is de teamgeest?
‘Daar draait het om. Het is de club, het team en dan pas 
het individu. In die volgorde. Alles staat of valt met een 
heldere communicatie. Juist ook als iemand niet opgesteld 
wordt. Het plezier mag er niet af gaan. Ik ga niemand het 
voetbal onthouden. Als je niet voetbalt duurt dat max twee 
wedstrijden. Anders gewoon lekker voetballen in het twee-
de. Je moet er samen uitkomen. Mijn stelregel is: als je als 
mens veel vraagt, krijg je ook veel terug.’ 

De estafettevraag van Richard Smaal: “Beste Leon, wat 
het elftal met de vorige trainer niet voor elkaar kreeg, 
maar wel heel graag zou willen, is: mocht het elftal een 
prijs pakken; mogen ze jou dan in een sloot gooien?”
‘Als dat de traditie is, waarom niet.’

Kort:
Belangrijkste in het leven: mijn gezin
Burgerlijke staat: al 35 jaar samenwonend
Gevoetbald bij: RKTVV, Unitas, DESK, Kozakken Boys
Trainer: Unitas (ass), GJS en Woudrichem
Sportief hoogtepunt: kampioenschap in derde klas met 
Woudrichem. Bizar.
Sportief dieptepunt: Degradatie met Unitas in mijn eer-
ste jaar als assistent
Favo voetbalclub: Feijenoord
Favo voetballer: Frenkie de Jong
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Op een mooie zomeravond in juli ontmoetten ze elkaar: de 
mannen die voor eeuwig hun stempel drukken op de histo-
rie van ASV Arkel. De kampioenen. Die van 1979 en die van 
2018. Ze waren er niet alle 22, maar een delegatie beider 
elftallen: de spits, de keeper en de aanvoerder. En het klikte 
tussen de mannen. Het plan om te gaan steengrillen of te 
bowlen kwam al snel ter tafel.

Daar zitten ze, de vedetten. Eerst maar even de lichting van ’79. 
Bert Sterk (62). Hij was de aanvoerder. Zijn positie: voorstopper. 
Hij speelde 13 jaar in het eerste. Dan is er de superspits van wel-
eer: Arie Versluis. Maakte,  net als de topscorer van het seizoen 
17-18, maar liefst 33 goals in het kampioensjaar. Ruim 14 jaar 
spitste hij in de hoofdmacht. De derde oudgediende is een ver-
haal apart: keeper Ad Prins. Hij heeft voor deze gelegenheid zijn 
39 jaar oud groene keepershirt aangetrokken. ‘Ik speelde in het 
vierde en door omstandigheden werd ik gevraagd door trainer 
Jan de Jong of ik in het eerste wilde keepen. Ik moest wel wat ex-
tra trainen. Dat heb ik gedaan en speelde één jaar in het eerste, 
het jaar dat we kampioen werden. Daarna ben ik gestopt.’ (‘Dan 
ben je een baas, hoor’, verzucht Remie) Zijn succesverhaal kent 
ook een keerzijde, want Ad Prins raakte twee wedstrijden voor 
het einde van de competitie geblesseerd. ‘Het was 26 april 1979, 
een inhaalwedstrijd tegen Schelluinen. We stonden met 3-0 
voor. Penalty. Okselblessure. Heb de knobbel nog.  Mijn vrouw 
schrok zo, dat zij in de nacht daarna beviel van onze zoon Jeroen.’ 
De kampioenswedstrijd moest Ad dus laten gaan. Het doel werd 
toen verdedigd door Dick Pelle.
Nu de kampioenen van het afgelopen seizoen. Ook hier is 
de aanvoerder aanwezig: Remie Schuurman (25), speler op 
het middenveld. Hij voetbalt al 5 jaar in Arkel. Hij maakte 20 
doelpunten. Dan is er Jari van Baalen (21), keeper. En net als 

Ad Prins werd ook zijn eerste jaar het kampioensjaar. Er is één 
verschil: Jari stopt er niet mee. Bovendien was hij de minst ge-
passeerde keeper in de regio van 17/18. Hij kwam van GJS en 
zegt: ‘ Ik was tweede keeper en wilde meer voetballen. Er is bij 
Arkel veel meer sfeer. Ik geniet ook van de steun van de vele 
supporters.’ Jari krijgt in het nieuwe jaar concurrentie van de te-
rugkerende keeper Geoffrey van de Boor. ‘Nee, ik ben niet bang 

voor mijn positie. Bovendien is concurrentie goed. Het houdt je 
scherp.’ De derde man is de bejubelde superspits Corné van 
Horik (24). Speelde eerder in Arkel, maakte een vierjarig tus-
senstap naar Unitas (‘Er is een heel groot verschil tussen een 
dorpsclub en een stadsclub.’) en kwam terug op het oude nest. 
Kondigde aan het begin van het seizoen aan dat hij één jaar in de 
vierde klas zou blijven en dat lukte. Schoot er 33 in. Hij werd held 
van het elftal.

‘Voor het eerst heb ik niemand meer horen praten 
over Arkelse jongens. Het gaat nu over de jongens 
van Arkel.’                                                                     R.S.

De mannen zijn het eens over het belang van het kampioen-
schap. ‘Het is het belangrijkste wat er is,’ klinkt het bijna in koor. 
‘Vooral als je er 39 jaar op moet wachten’, lacht Corné. Bert voegt 
toe:  Juist als je het al een paar keer misgelopen hebt. Dat gold 
voor ons en dat geldt ook voor de huidige groep. Promotiewed-
strijden spelen en dan lukt het niet. Er promoveerden er in een 
jaar soms twee en dan werd Arkel derde. En het jaar daarna ging 
er één ploeg over en werden wij tweede. Dan verlang je gewoon 
om kampioen te worden.’ Remie bevestigt dat: ‘Het vorig seizoen 
stonden we acht wedstrijden voor het eind nog bovenaan. Maar 
het lukte toen niet. Wij snakten er ook naar. Als het dit jaar niet 

ARKELSE HELDEN: DE KAMPIOENEN VAN 79 EN 18 
Remie Schuurman: ‘Niet alleen wij zijn kampioen; de hele club is kampioen!’
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ARKELSE HELDEN: DE KAMPIOENEN VAN 79 EN 18 
Remie Schuurman: ‘Niet alleen wij zijn kampioen; de hele club is kampioen!’

gelukt was, was ik er misschien wel mee gestopt.’  
De oude garde kan zich de kampioenswedstrijd na 39 jaar nog 
herinneren als de dag van gisteren. ‘Het was regenachtig weer. 
Koud. Asperen uit. We waren zenuwachtig. Het was nu of nooit. 
Er was nog één wedstrijd na deze en dat was Schelluinen uit,’ 
zegt Bert. ‘En die hadden we niet gewonnen,’ weet Versluis. De 
voorbereiding van deze voormalige topscorer vonden plaats 

achter de bar;  Ad Prins is nog extra aan het trainen geweest met 
trainer De Jong. Helaas moest hij de wedstrijd op de bank volgen. 
Versluis: ‘We hadden gewoon een schitterende groep. Als wed-
strijden afgelast werden, gingen we met zijn allen trainen in het 
Lingebos. Daarna was er erwtensoep en tenslotte een pilsje in de 
kantine. We gingen ook naar de Drunense duinen of naar Sche-
veningen. Dat was onze teambuilding. Ik werkte bij Bezemer en 
dan kon je ook in Duitsland gaan werken, voor extra geld. Ik koos 
voor thuisblijven: ik wilde voetballen.’ 
Remie: ‘Onze trainer hield niet van veranderingen. Hij hechtte 
aan vaste procedures. Geen videobanden of andere fratsen voor 
de beslissende wedstrijd. Nee, we waren niet echt nerveus. Wij 
waren zo overtuigd dat we kampioen zouden worden.’ Jari: ‘ We 
wisten dat het niet mis zou kunnen gaan. Dat voelde je aan de 
groep.’ Arie Versluis vindt dat deze groep ook sterker en  uitgeba-
lanceerder is geworden. Ook Corné was overtuigd van de winst 
tegen Unitas. ‘Ik was helemaal niet gespannen. Ik zag ons team 
en wist: als het nu niet gaat lukken, dan gaat het nooit meer luk-
ken. In het begin van de competitie was het elftal voorzichtig. De 
eerste twee wedstrijden werden dan ook verloren, hoewel we 
beter waren. We speelden toen 4-4-2. De groep drong aan op 
4-3-3. De derde wedstrijd tegen Brakel startten we met 4-4-2, we 
kwamen achter met 1-0. De trainer heeft toen de boel omgezet. 
We wonnen uiteindelijk met 6-1 en vanaf dat moment werd alles 

gewonnen. Ik voelde niet een persoonlijke druk. Uiteindelijk heb-
ben we het met z’n allen gedaan! Iedereen is belangrijk geweest.’
De aanvoerder van team ’18: ‘Ik herken veel van de beschrijving 
van de lichting ’79. Er is bij ons nooit gezeur geweest in het team, 
de sfeer was altijd goed. Ook met de jongens op de bank. De 
tweede keeper Johnny de Groot is hét voorbeeld van ons team-
gevoel. Hij kon z’n positie begrijpen en accepteren. Johnny werd 

gemist, als hij er niet was. Hij is absoluut de man van het seizoen!’ 
Ook bij de ’18-generatie staat de kampioenswedstrijd in het ge-
heugen gegrift. ‘Alles was goed: het weer, 500 man publiek, vuur-
werk, prachtig,’ aldus keeper Van Baalen
Beide teams zijn na het kampioenschap met de platte kar door 
het dorp gegaan. Alle mannen bewaren de allerbeste herinnerin-
gen aan die rondrit. Versluis: ‘Ik weet wel dat ik met Jaap van der 
Wiel ’s nachts om vier uur nog door Arkel liep, maar toen was er 
niemand meer om te juichen.’
Als de supporters ter sprake komen, is iedereen vol lof. Iedereen 
kent de namen van de mensen die altijd kritiek hebben,  maar 
het verandert wel, volgens Arie Versluis. ‘Het wordt steeds ge-
zelliger bij ASV. Veel nieuwe mannen bij ASV brengen veel po-
sitiviteit. En vergeet niet, die supporters gaan wél mee met het 
eerste. Hoogtepunt was wel  Noordeloos uit. Anton Hol telde 150 
Arkelse supporters.’ De spelers van het huidige eerste vinden dat 
ook geweldig: ‘Dat meeleven, dat is een enorme steun voor ons.’
Alle  deelnemers aan het interview verwachten dat Arkel 1 in 
het seizoen 18-19 een stabiele ploeg kan zijn in de derde klas. Er 
komen jongens terug die een versterking kunnen zijn. ‘Ze hoeven 
niet bang te zijn.’ Ad Prins vat het nog even samen: ‘Saamhorig-
heid is de basis van het succes. Vergelijkbaar met ons.  En wat 
ik hoor en zie, zit dat nu ook wel goed. Dat is de beste basis om 
door te ontwikkelen!’ Waarvan akte.
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SELECTIE ASV ARKEL EN BEGELEIDEND TEAM

1e v.l.n.r.: Niek Trappenburg, Stijn Ruwaard, Daan Ruwaard, Leon Elands (Hoofdtrainer-Coach), Jordi Smulders, Corné van Horik en Dylan Verschoor.
2e v.l.n.r.: Sander Dekkers, Niels Dijkhuizen, Geoff rey van der Boor, Remie Schuurman, Jari van Baalen, Eltjo van Veen en Lorenzo Agnoli.
3e v.l.n.r.: Nick van der Stam, Miguel Verbeek, Ewout Verschoor, Robin Vogel, Robert Scheurwater, Roy van Vliet en Björn van Hoogdalem.

4e v.l.n.r.: Nick Verduin (Verzorger-Fysio), Michel de Bruin (Assistent-scheidsrechter), Rocco Ooms (Teammanager) en Michael Boon (Assistent-trainer). 
Niet op foto: Joey Assendorp en Aad Sijnke (Wedstrijdzaken & Ontvangst).
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WEDSTRIJDSECRETARISSEN: 

“CRUCIAAL VOOR DE VERENIGING; 
              ONZICHTBAAR  VOOR DE LEDEN”

Met bovenstaand citaat 
gaf voorzitter Berend 
Buddingh’ de positie 
aan van de ASV Arkel 
wedstrijdsecretarissen. 
Zonder deze drie 
mensen was er geen 
enkele aanpassing in 
het wedstrijdschema 
mogelijk, waren er geen 
scheidsrechters, liepen 
leiders en voetballers 
verdwaald rond en 

waren de uitslagen onvindbaar. Drie mensen die zich vol inzetten 
voor de voetbalclub. Deze drie werd symbolisch het blauw-witte 
hart overhandigd. En omdat ze onzichtbaar zijn, wordt het tijd 
voor een kennismaking. Namen en rugnummers:

Marjan Klein (46) is de enige vrouwelijke secretaris. Ze is sinds 
twee jaar belast met het wedstrijdsecretariaat van de jongste 
voetballers tot 13 jaar. Zij heeft zes teams onder haar hoede. ‘Ik 
vind dit echt heel leuk werk. Het is ook een leuke club. Ik voel me 
hier thuis’.

Marc Cornelissen. Hij is vijftig jaar en wedstrijdsecretaris van de 
junioren, dat wil zeggen de jongeren onder de vijftien tot jongeren 
(ook de meiden!) onder de negentien. Hier gaat om 5 elftallen. 
Een clubmens: naast secretaris was hij eerder voetballer, leider en 
trainer en verzorgt hij (mede)de website.

De jongste van de drie is Tim Prins (23) en hij houdt de senioren, 
vijf mannen- en een vrouwenelftal, in de gaten. Tim is ook een 
verenigingsmens: naast wedstrijdsecretaris is hij ook leider 
van het tweede, hij is scheidsrechter, draait op donderdag zijn 
bardienst en functioneert regelmatig als praatpaal voor de leiders 
van de senioren.
Een wedstrijdsecretaris is de schakel tussen club en KNVB. Het 
kost de drie drie uur per week, soms wat meer en soms wat 
minder. ‘Het komt geregeld voor dat een team incompleet is of dat 
er niet gespeeld kan worden, dan moeten wedstrijden verplaatst 

worden. Dat betekent contact met KNVB en de tegenstanders,’ 
zegt Marjan. ‘Wij communiceren dat met de leiders van de 
elftallen,’ vult Marc aan. ‘En als wij een wedstrijd willen wijzigen, 
dan nemen we contact op met de tegenstanders. En met Anton 
Hol, want wij overleggen dan natuurlijk ook altijd met hem,’ lacht 
Marc.

Bij de senioren valt het aantal wijzigingen wel mee. ‘Het 
vervelendste van het afgelopen jaar’, was wel het moeten 
terugtrekken van het derde elftal, betoogt Tim. ‘Dat kwam door te 
veel blessures en daardoor een chronisch tekort aan spelers.’
Marc herkent deze situatie. ‘Gelukkig hebben wij geen teams 
hoeven terug te trekken, Maar ik moest wel schipperen met 
aanvangstijden doordat een aantal jongens van JO15 óók moest 
voetballen bij JO17, omdat daar een tekort was. Twee keer spelen: 
dat vraagt om een aangepaste planning. Maar het is gelukt en het 
team was nog bijna kampioen.’
Waar de jeugdsecretarissen tegenaan lopen is dat er soms 
onvoldoende gereageerd wordt op waarschuwingen over 
wedstrijden in bijvoorbeeld vakantieperiodes. Leiders blijken 
gewoon mensen te zijn en reageren soms te laat met een 
mededeling dat ze geen compleet elftal op de been kunnen 
brengen. ‘Dan kunnen we het niet meer regelen met de 
tegenstanders en staat er op het wedstrijdformulier: team niet 
verschenen. Dat kost de vereniging een boete,’ aldus Marjan en 
Marc. Vanzelfsprekend moeten er uitslagen doorgegeven worden 
naar de KNVB. Dat gebeurt allemaal digitaal. Voorheen was dat 
een centraal karwei, maar nu doen de drie dat per telefoon. ‘Wij 
hebben respect voor voorgangers Frank de Jong en Arco den Boer. 
Het werk dat wij met z’n drieën doen, deden zij in hun eentje,’ 
stellen de drie met nadruk. 
En dan de toekomst. Tim maakt zich zorgen om het aantal 
vrijwilligers dat zich wil inzetten. ‘Er zijn weinig mensen van mijn 
leeftijd die iets voor de club willen doen. Dat baart mij veel zorgen.’ 
Marjan ziet zich genoodzaakt om zich terug te trekken uit haar 
functie. ‘Ik wil in het nieuwe seizoen graag iemand inwerken. Nee, 
ik laat de boel heus niet zo maar in de steek.’ Marc maakt zich 
zorgen over het tekort aan scheidsrechters. ‘Maar ik zie ook heel 
veel positivisme in de club. Kijk maar eens naar de club van 100. 
Zoveel enthousiasme. Ik vind dat geweldig!’
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Dames/Heren/Barbershop 

Gespecialiseerd in kleur en de nieuwste                              
kniptechnieken!! 

 
Voor een afspraak of vrijblijvend advies kunt u bellen met: 
Monhair 
Monique wijnmaalen  
Stationsweg 1 4241XH Arkel 
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Haarweg 2-c ||        4212 KJ  ||        Spijk (in tuincentrum Ranzijn)   
0183-619517   ||        info@royalshadow.nl ||        www.royalshadow.nl

Woninginrichting & Zonwering Woninginrichting & Zonwering 

Voor uw gehele woninginrichti ng!

Vloeren 
Kasten
Behang 
Raamdecoratie 
Gordijnen
Buitenzonwering 
Horren
en meer...

Vlietskade 8018

4241 WS  Arkel

Tel. (0183) 56 22 27

Fax (0183) 56 16 02

www.viveen.nl

Dr. H. de Vriesplein 5
Arkel

(0183) 56 77 01

facebook.com/
TamarasKapsalon



ASV ARKEL EN DE SPONSOR: 
WAARDERING VOOR BETROKKENHEID EN STEUN

Van vitaal belang voor een goed draaiend ASV Arkel zijn de sponsoren. Dankzij hen is Schoonzigt een prachtige accommodatie, is er een geweldige jeugdopleiding en zijn er mogelijkheden voor scholing. 
De club, de leden, zijn al deze mensen dank verschuldigd. Een greep uit het sponsorbestand:

Rocco Ooms: 
‘Rendon Onderhoudsgroeps Arkel is al vanaf midden jaren zeventig (tot 2009 als 
BIM) als sponsor betrokken bij ASV Arkel. We waren de eerste shirtsponsor. Ren-
don is nog steeds sponsor door een flink reclamebord langs het hoofdveld. We 
steunen de onderhoudsploeg al jaren met allerlei zaken. Rendon is er trots op om 
al een zeer lange periode betrokken te zijn bij ASV en wenst het eerste team veel 
succes in de 3e klasse en de overige leden van deze mooie vereniging een mooi en 
sportief voetbalseizoen 2018-2019.’ 

Leo van Hees en Danny Hofman: 
‘Al meer dan 34 jaar sponsort Büller Bouwmaterialen ASV Arkel. 
Voetbal verbindt. Het is een sociaal verhaal. Wij zijn een Arkels 
bedrijf. We zullen er niet direct klanten door krijgen, maar het 
geeft wel een klik met bezoekers. Het voetbalpraatje met een klant 
breekt het ijs. We dragen de club een warm hart toe en blijven ze 
gewoon steunen!’ 

Wim Vroon: 
‘Ons ambachtelijk bedrijf aan de Vlietskade in Arkel stoffeert bestaande 
meubelen en we verzorgen scheepsstofferingen. We hebben een recla-
mebord langs de lijn. We werken ook mee aan de kantinerenovatie. Ik 
ben altijd betrokken geweest bij de voetbal. En ook altijd bij de jeugdop-
leidingen; dat vind ik belangrijk. Daarom draag ik mijn steentje bij. Mis-
schien vergroot het mijn naamsbekendheid, maar eigenlijk is het meer uit 
goodwill naar ASV. ‘

Fabian van Aalsburg: 
‘Van Houwelingen Tweewielers is sinds drie jaar op vier manieren 
verbonden met de voetbalclub: we hebben een bord, sponsoren 
het fietsplein, verzorgen de kleding voor Arkel 5 en we helpen het 
Kliekentoernooi. Als het even kan, gaan we ook kijken. Zeker bij 
het toernooi. Ons valt steeds de enorme vriendschappelijke sfeer 
op. Bij een sponsoravond hebben we ook nog zaken kunnen doen 
met stichting Dierenlot. Leuk hè?’ 
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ASV ARKEL EN DE SPONSOR: 
WAARDERING VOOR BETROKKENHEID EN STEUN

Van vitaal belang voor een goed draaiend ASV Arkel zijn de sponsoren. Dankzij hen is Schoonzigt een prachtige accommodatie, is er een geweldige jeugdopleiding en zijn er mogelijkheden voor scholing. 
De club, de leden, zijn al deze mensen dank verschuldigd. Een greep uit het sponsorbestand:

Eddy Sluijter: 
‘Natasje de Heus en ik runnen Dynamic Forwarding B.V. Ons dynamische bedrijf 
zit in de havenstad Rotterdam, vanwaar wij containers verschepen naar bestem-
mingen over de hele wereld. Toen Sem bij Arkel ging voetballen, vonden wij het 
leuk het hele team te sponsoren en van complete tenues te voorzien. Wij zijn ook 
wekelijks bij ASV te vinden om naar de wedstrijden te kijken en we genieten van 
alle overige activiteiten. Door onze sponsoring hopen wij ons steentje bij te dragen 
aan ASV.’

Marian den Besten: 
‘Bakker De Jager zit nu 9 jaar in Arkel. Wij sponsoren de club door 2% te 
geven van alle ingeleverde  kassabonnen. Iedereen is werelds over deze 
actie! Persoonlijk zie ik Arkel echt als een cadeautje. Een prachtige loca-
tie en heel veel leuke mensen. Het zijn snoepkonten in Arkel hoor. Wij 
bieden de beste kwaliteit en hebben zeer aantrekkelijk aanbiedingen. We 
sponsoren ook de voedselbank in Leerdam.’

Martine van Hoogenhuizen: 
‘Wij hebben drie kinderen die alle drie voetballen bij ASV: een zoon in de 
JO11-1 en twee dochters in de MO17-1. Wij sluiten ons aan bij het motto 
van ASV: Samen zijn we de club! Daarom sponsort ons bedrijf, TCC BV 
scheidingswanden en montage aan de Haarweg in Arkel, het MO17-1 
team waarin in onze dochters spelen met tenues, pakken en tassen.’  
(Op de foto is het team MO17-1 te zien in hun nieuwe warmloopshirts.)

Netty Marskamp en Amber de Jong : 
‘Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden is hoofdsponsor van de jeugd van 
ASV Arkel. Het is een mooie en gezellige club in de Alblasserwaard. Omdat de 
jeugd de toekomst heeft, is het belangrijk om sporten mogelijk te maken voor elk 
kind en hen te enthousiasmeren. Wij dragen bij aan alle jeugdevenementen. Een 
mooi voorbeeld hiervan is het kliekjestoernooi. Dit keer werd alle jeugd verrast 
met een rugzak en zijn er voetballen met Rabobanklogo verzorgd.’

PRESENTATIEGIDS
——— ASV ARKEL ———

2016-2017

19



SPONSOR: 
‘IK BRENG MAATSCHAPPELIJK PARTNER 

DIERENLOT IN BEELD.’
Arkel - Trots laat 

Jan Krol, directeur/

bestuurder, het 

nieuwe en tweede 

pand van de stichting 

DierenLot zien: 

flexibele werkplekken, 

een lesruimte en een 

enorm magazijn. 

Het bekende kantoor op de Dam in Arkel houdt zich bezig met 

o.a. publiciteit, marketing en donateurs van de stichting; de 

werkzaamheden in het pand op het bedrijfsterrein richten 

zich volledig op de beneficianten: de organisaties die geholpen 

worden.

Jan Krol: ‘Wij krijgen van A-merken en Thuiswinkelorganisaties, zoals 

bijvoorbeeld Zooplus, heel veel verschillende dierbenodigdheden. 

Zowel food als non-food. Dus van hondenbrokken via vogelzaad 

tot konijnenvoer, maar ook kattenspeeltjes, bodembedekkers of 

transport-boxen. Wij hebben ruimte voor 280 pallets. We verwerken 

maar liefst 100 pallets per maand. En organisaties die zich inzetten 

voor het dierenwelzijn, kunnen dit  hier dus gratis ophalen.’

Activiteiten

Maar we gaan even terug naar het begin. Toen Jan Krol in 2005 zijn 

bedrijf verkocht, wilde hij niet enorm niets gaan doen. ‘Het is een 

toevallige samenloop van vrienden met ambities voor het goede doel 

die mij tot dit ‘werk’ heeft gebracht. Ik wist uit ervaring hoe je een 

support-actie voor een loterij voor dieren op tv zou moeten opzetten. 

Ik heb affiniteit met goede doelen en ik had toen tijd. Aanvankelijk had 

ik het idee om er een uur of vier per week mee bezig te zijn. Maar het is 

een full-time functie geworden,’ lacht Jan.

Bij DierenLot draait het nauwelijks nog om de loterij, hoewel deze 

nog wel actief is. De inkomsten voor de stichting komen voornamelijk 

van de donateurs en van acties, zoals de inzameling van kleding 

en schoeisel. ‘Wij hebben van alle dierenwelzijnsorganisaties in 

Nederland, de grootste achterban,’ licht Krol toe. ‘We hebben een 

fijnmazig netwerk met enthousiaste vrijwilligers in het hele land die 

zich inzetten voor het dierenwelzijn: voor gezelschaps-, zwerf- en 

natuurdieren. Dieren die in de problemen komen melden zich niet bij 

een dierenarts. Hierin zijn ca. 20.000 vrijwilligers actief. De overheid 

stelt veel te weinig geld beschikbaar en daar komen wij dus in beeld.’

Stichting DierenLot wordt alleen maar groter. Ook de activiteiten 

breiden zich enorm uit. Zo voorspelt Jan Krol dat in de komende jaren 

de stichting zich steeds meer bezig gaat houden met kennisoverdracht 

en opleiding. ‘Hoe maak je door olie vervuilde vogels schoon, EHBO 

voor dieren, BHV-opleiding, gezonde natuurdieren, enzovoorts.’

De hulp die DierenLot verleent is uiterst concreet. Een paar 

voorbeelden: in Gorinchem wordt het dierenasiel ondersteund met 

diervoer. ‘Ze rijden ook in een dierentransportauto van de stichting. 

We steunen de dierenambulance Altena, met een auto en met food 

en non-food. Ook de dierenambulance die je regelmatig in Arkel ziet 

rijden, komt van ons. Maar we helpen bijv. ook vogelopvangen; in totaal 

zijn er 300 lokale organisaties die we bedienen.’

Groot misverstand

‘Ik wil even duidelijk zijn,’ zeg Krol. ‘Van het geld dat DierenLot krijgt, 

gaat niets naar de voetbal. Alles komt ten goede aan het dierenwelzijn. 

Daarom staat er ook altijd dat ASV Arkel gesponsord wordt door Huize 

Schoonzigt, de buurman van de club. En de uitingen, die schenk ik 

aan DierenLot. Zo snijdt het mes aan twee kanten. ASV Arkel krijgt het 

sponsorgeld en DierenLot krijgt de zo belangrijke zichtbaarheid voor 

hun goede werk. DierenLot is dan ook de maatschappelijk partner en 

niet de sponsor.’

 Vrijwilligers komen benodigdheden halen.
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SPEELSCHEMA 2018-2019
Nr. Team
1 Ameide
2 De Zwerver
3 Alblasserdam
4 Groote Lindt
5 Schelluinen
6 Arkel
7 SVW
8 De Alblas
9 Streefkerk
10 IFC
11 Unitas
12 SV Meerkerk
13 WVVAC
14 Hardinxveld

22 september 2018
Ameide - VVAC
De Zwerver - Streefkerk
Alblasserdam - SV Meerkerk
Groote Lindt - De Alblas
Schelluinen - IFC
Arkel - Hardinxveld
SVW - Unitas

29 september 2018
De Alblas - SVW
Streefkerk - Ameide
IFC - Arkel
Unitas - Groote Lindt
SV Meerkerk - De Zwerver
VVAC - Schelluinen
Hardinxveld - Alblasserdam

6 oktober 2018
Ameide - Hardinxveld
De Zwerver - IFC
Groote Lindt - Alblasserdam
Schelluinen - Arkel
SVW - VVAC
Streefkerk - De Alblas
SV Meerkerk - Unitas

13 oktober 2018
Alblasserdam - Ameide
Arkel - SVW
De Alblas - De Zwerver
IFC - Groote Lindt
Unitas - Streefkerk
VVAC - SV Meerkerk
Hardinxveld - Schelluinen

20 oktober 2018
Ameide - IFC
Alblasserdam - Arkel
Groote Lindt - VVAC
Schelluinen - Unitas
SVW - De Zwerver
SV Meerkerk - Streefkerk
Hardinxveld - De Alblas

27 oktober 2018
De Zwerver - Groote Lindt
Arkel - Ameide
De Alblas - SV Meerkerk
Streefkerk - Schelluinen
IFC - SVW
Unitas - Alblasserdam
VVAC - Hardinxveld

3 november 2018
Ameiode - De Alblas
Alblasserdam - IFC
Groote Lindt - Streefkerk
Schelluinen - De Zwerver
Arkel - VVAC
SVW - SV Meerkerk
Hardinxveld - Unitas

17 november 2018
De Zwerver -  Arkel
De Alblas - Schelluinen
Streefkerk - SVW
IFC - Hardinxveld
Unitas - Ameide
SC Meerkerk - Groote Lindt
VVAC - Alblasserdam

24 november 2018
Ameide - Schelluinen
Alblasseram - SVW
Arkel - Streefkerk
IFC - SV Meerkerk
Unitas - De Alblas
VVAC - De Zwerver
Hardinxveld - Groote Lindt

1 december 2018
De Zwerver - Unitas
Groote Lindt - Arkel
Schelluinen - Alblasserdam
SVW - Ameide
De Alblas - IFC
Streefkerk - VVAC
SV Meerkerk - Hardinxveld

8 december 2018
Ameide - Groote Lindt
Alblasserdam - Streefkerk
Schelluinen - SVW
Arkel - SV MEeerkerk
IFC - Unitas
VVAC - De Alblas
Hardinxveld - De Zwerver

15 december 2018
De Zwerver - Alblasserdam
Groote Lindt - Schelluinen
SVW - Hardinxveld
De Alblas - Arkel
Streefkerk - IFC
Unitas - VVAC
SV Meerkerk - Ameide

19 januari 2019
Ameide - De Zwerver
Alblasserdam - De Alblas
Groote Lindt - SCW
Schelluinen - SV Meerkerk
Arkel - Unitas
VVAC - IFC
Hardinxveld - Streefkerk

26 januari 2019
De Zwerver - Schelluinen
De Alblas - Ameide
Streefkerk - Groote Lindt
IFC - Alblasserdam
Unitas - Hardinxveld
SV Meerkerk - SVW
VVAC - Arkel

2 februari 2019
Ameide - Unitas
Alblasserdam - VVAC
Groote Lindt - SV Meerkerk
Schelluinen - De Alblas
Arkel - De Zwerver
SVW - Streefkerk
Hardinxveld - IFC

9 februari 2019
De Alblas - Groote Lindt
Streefkerk - De Zwerver
IFC - Schelluinen
Unitas - SVW
SV Meerkerk - Alblasserdam
VVAC - Ameide
Hardinxveld - Arkel

16 februari 2019
Ameide - Streefkerk
De Zwerver - SV Meerkerk
Alblasserdam - Hardinxveld
Groote Lindt - Unitas
Schelluinen - VVAC
Arkel - IFC
SVW - De Alblas 

9 maart 2019
De Zwerver - SVW
Arkel - Alblasserdam
De Alblas - Hardinxveld
Streefkerk - SV Meerkerk 
IFC - Ameide
Unitas - Schelluinen
VVAC - Groote Lindt

16 maart 2019
Ameide - Arkel
Alblasserdam - Unitas
Groote Lindt - De Zwerver
Schelluinen - Streefkerk
SCW - IFC
SC Meerkerk - De Alblas
Hardinxveld - VVAC

23 maart 2019
De Zwerver - Ameide
SVW - Groote Lindt
De Alblas - Alblasserdam
Streefkerk - Hardinxveld
IFC - VVAC
Unitas - Arkel
SV Meerkerk - Schelluinen

6 april 2019
Ameide - SV Meerkerk
Alblasserdam - De Zwerver
Schelluinen - Groote Lindt
Arkel - De Alblas
IFC - Streefkerk
VVAC - Unitas
Hardinxveld - SVW

13 april 2019
De Zwerver - Hardinxveld
Groote Lindt - Ameide
SCW - Schelluinen
De Alblas - VVAC
Streefkerk - Alblasserdam
Unitas - IFC
SV Meerkerk - Arkel

20 april 2019
Ameide - SVW
Alblasserdam - Schelluinen
Arkel - Groote Lindt
IFC - De Alblas
Unitas - De Zwerver
VVAC - Streefkerk
Hardinxveld - SV Meerkerk

11 mei 2019
De Zwerver - VVAC
Groote Lindt - Hardinxveld
Schelluinen - Ameide
SVW - Alblasserdam
De Alblas - Unitas
Streefkerk - Arkel
SV Meerkerk - IFC

18 mei 2019
Alblasserdam - Groote Lindt
Arkel - Schelluinen
De Alblas - Streefkerk
IFC - De Zwerver
Unitas - SV Meerkerk
VVAC - SVW
Hardinxveld - Ameide

25 mei 2019
Ameide - Alblasserdam
De Zwerver - De Alblas
Groote Lindt - IFV
Schelluinen - Hardinxveld
SVW - Arkel
Streefkerk - Unita
SV Meerkerk - VVAC
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www.vdvliet.nl

Sorrento Plus kristalwit hoogglans
186 + 252 x 96 cm

€ 8499,-
ALTĲ D DIRECT DE BESTE PRĲ S

Gratis keukenadvies 
incl. 3D-ontwerp & VR-presentatie

compleet met koelkast, oven, gas-op-glaskookplaat, 
afzuigkap eilandmodel, vaatwasser, spoelbak, werkblad 
6 cm dik keramiek en 5 jaar apparatuurgarantie

                    apparatuur

Kom naar Superkeukens Arkel
Vlietskade 7003 
4241 WR Arkel

tel.: 0183 745615
arkel@superkeukens.nl

voor een gratis keukenadvies incl. 3D ontwerp & Virtual Reality presentatie



 
_____________________________________________________________ 

Portretfotografie 
Productfotografie 
Sportfotografie 

Fotografie voor zakelijke website 
Fotografie van huizen voor verkoop / verhuur 
Fotografie bij events, bedrijfsuitjes of feestjes 

www.anitareyndersfotografie.nl 

Sluisweg 1C | 4241 EA  Arkel  | T: 06-23207114 
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Renergetica
Praktijk voor psychosociale hulpverlening 

en coaching

Voor vitaliteit bij:

- Oververmoeidheid

- Overspannenheid & burn-out

- Angsten, trauma’s en fobieën

- Relatieproblemen

- Levensvraagstukken

- Onoplosbare gezondheidsproblemen

www.renergetica.nl

renergetica@live.nl

Kerkeind 18 in Arkel

o6-10571031

“ Uw partner voor alle 
import- en exportzendingen”

Dynamic Forwarding BV
Brede Hilledijk 159
3072 NB Rotterdam
010 – 2250233
www.dynamicforwarding.com



JE EIGEN FOTO ALS BEHANG?

DAT KAN! AL VANAF € 150,-
EENVOUDIG MET ALLEEN WATER AAN TE BRENGEN

Totaalleverancier in grafimedia. Concept, ontwerp, DTP 

en interieuraankleding. Het produceren van drukwerk, 

mailings en large format printing. Vanwege dit 

complete pakket zijn we de ideale partner. Dat is Leuk!

Kolk 31, 4241 TH Arkel | Tel. (0183) 56 88 88 | www.leukbv.nl | leuk@leukbv.nl

Geïnteresseerd? 
designer.hpwallart.com/leukbv?external_link=true




