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CHAMPAGNE!
Als de standaarduitdrukking ‘we zijn een bruisende 
vereniging’ ooit van toepassing is geweest, dan is dat voor 
ASV Arkel wel het afgelopen jaar. Wat is er veel gebeurd. 
Het begon met de opening van de nieuwe kanti ne. Een 
prachti ge accommodati e met een geweldige uitstraling. 
Het beheer is in goede handen, de sfeer is top, maar er 
kan nog wel hulp bij. Daarover bericht Miranda Krul elders 
in deze gids. Vrijwilligers, dat is hét sleutelwoord voor onze 
vereniging. Gelukkig vinden we ze overal, die vrijwilligers. 
We lichten er één groep uit. Mannen en een vrouw die 
bijna zeven dagen van de week op Schoonzigt te vinden 
zijn: de onderhoudsploeg zett en we in het zonnetje.

Ja, en dan was er Frenkie. Zijn weergaloze 
voetbalkwaliteiten zorgden voor de transfer van de 
eeuw. Het gevolg was dat er op Schoonzigt journalisten 
rondliepen uit alle landen van Europa. ASV ging de wereld 
over. Koeien werden geboden, Frenkies hulptraining was 
wereldnieuws en de berichtgeving werd gecompleteerd 
door de voetbalring van ASV. Tijdens de jaarlijkse 
bijeenkomst van de Club van Honderd werd die uitgereikt 
door the living legend Willem van Hanegem aan onze 
eigen, goedlachse Frenkie de Jong. Wij zochten zijn 
vader op voor een vraaggesprek. Knallende kurken op 
Schoonzigt!

Verwacht, maar daarom niet minder opvallend, was de 
transfer op de voorzitt ersmarkt. Berend Buddingh’ stond 
zijn plaats af via Bert Sterk aan Peter de Vries. Dat was 
voor de redacti e reden voor een interview. 
‘Ook de sponsors zijn trots op onze vereniging,’ zegt Pim 
van de Vorst, medeverantwoordelijke voor sponsorzaken. 
Tijdens de sponsorborrel was veel enthousiasme te horen. 
ASV Arkel is andersom ook trots op haar sponsors en het 
minste dat de leden terug kunnen doen is bij aankoop van 
producten of diensten deze groep te betrekken bij het 
maken van een goede keuze.

Het bruist. Een pubquiz (opbrengst voor het goede doel), 
een tentenkamp, het kliekjes- en kliekentoernooi. En er 
zijn plannen. We dromen van een tribune.

Er zit groei in de jeugdafdeling. Ook het meisjes- en 
vrouwenteam spelen gepassioneerd voetbal. Voetbal 
leeft  als nooit tevoren. Op het veld en in de zaal. En dan 
natuurlijk de competi ti e van de derde klasse ‘18-‘19. 
Hét hoogtepunt. ‘Doorpromoveren’ had de voormalige 
voorzitt er genoemd en hij werd een beetje weggelachen. 
Maar hij kreeg zijn gelijk. Arkel 1 speelde de competi ti e 
van hun leven, eindigend in een superspannende wedstrijd 
bij SVW. Een uniek resultaat werd behaald: kampioen en 
promoti e naar de Tweede Klasse. 

We wensen iedereen een sporti ef en succesvol jaar toe! ▪
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Lachend komt hij aan tafel zitt en voor zijn eerste 
presentati e-gids-interview. ‘Ze zeggen dat je als voorzitt er 
op je hoogtepunt moet stoppen. Nou korte carrière dus. 
Want het kampioenschap en de promoti e naar de tweede 
klasse was toch een absoluut hoogtepunt.’ Peter de Vries, 
huisarts te Arkel. Voorzitt er sinds een paar maanden. 
Hoeft  geen voorwoord te schrijven, maar onderwerpt zich 
aan een vraaggesprek.

Je bent geen new kid on the block. Je hebt een 
ruime voorgeschiedenis bij ASV Arkel.

‘Zeker, ik heb ti jdens mijn lagere schoolti jd gevoetbald 
bij Arkel. De heer Van der Dool was de leider. Andere 
ti jden. We gingen op de fi ets naar de uitwedstrijden. 
Ameide. Ik moest ti jdens de eerste helft  op de bank zitt en; 
uitrusten. Tweede helft  deed ik mee, maar werd weer op 
ti jd gewisseld, want ik moest dat eind nog terugfi etsen. 
Ik was ook geen groot talent. Na mijn twaalfde ben ik 
gaan hockeyen. Stond op doel, kon ik toch mijn voeten 
gebruiken. Ik ben alti jd ASV-supporter gebleven. Voetbal 
is ook de leukste sport om te zien. Overigens heb ik het 
Feijenoord-gen. Je wordt als Feijenoorder geboren en 
dat gaat nooit over. Ik golf ook graag, een heerlijke sport 
om te doen. En ik heb 10 jaar in het eerste van Rapid 
gespeeld; goalie.’

En nu dan voorzitt er.

‘Ik had al ruime  bestuurservaring. Ik ben ti en jaar 
voorzitt er geweest van de huisartsenpost, heb in besturen 
van ICT gezeten en was 7 jaar voorzitt er van het zwembad 
in Arkel. Ik heb ervaring in de sportwereld omdat ik mijn 
kinderen begeleid heb bij het hockey. Ik was trainer, coach 
en scheidsrechter. Ik was bij ASV al eens gevraagd door 
Chiel Kooy en daarna door Berend Buddingh’ en Bert 
Sterk. Ik heb bewust gekozen voor voetbal. Ik ambieerde 
geen functi e bij golf of de hockey. Ik wil graag iets doen 
voor de  Arkelse gemeenschap. Ik ben gekozen voor drie 
jaar en daarna zien we wel. Het bevalt tot nu toe prima. Ik 
trof een compleet bestuur aan, maar wel met redelijk veel 
nieuwe mensen. Voor mij is het best wel even zoeken naar 
de structuren en naar wie wat doet in de club. Er zijn heel 
veel ongeschreven wett en. Daar moeten we wat aan gaan 
doen. Ik hoop dat de mensen mij de ruimte gunnen om 
daaraan te wennen. Ik doe mijn best om zo veel mogelijk 
mee te maken op de club.’

Ben je niet bang voor een confl ict tussen huisarts en 
voorzitt er?

‘Nee. Als ik op de voetbal ben, dan ben ik daar als 
voorzitt er niet als huisarts. Mensen moeten weten dat 
ik niet inga op medische vragen. Als ik dat namelijk wel 
zou doen, is dat dé plek voor het maken van fouten. 
Bovendien heb ik beroepsgeheim. Dat schend ik nooit. 
Huisarts ben ik op mijn werk. Dit is mijn vrije ti jd. Bij een 
echte noodsituati e ligt dat anders.’

Je begon je carrière met het kampioenschap.

‘Het begon zuur. Vijf nul winst tegen Schelluinen, maar 
toch moesten we de bloemen bij de Peperhof brengen, 
vanwege De Zwerver. Maar toen de wedstrijd tegen 
SVW. Ik ben het veld drie keer rondgelopen. Het was een 
stressvolle dag. Het kampioenschap is verdiend. Dat zeggen 
ook vertegenwoordigers van andere teams. Alleen als de 
tegenstanders erin kleunen, heeft  Arkel het moeilijk. Leon 
Elands is een goede trainer. Hij maakt steeds meer stappen 
met zijn team. Nu we in de tweede klasse zijn, verandert 
er niet veel voor het bestuur. Arkel is een club van en voor 
Arkelaren, jongens en meisjes, mannen en vrouwen. We 
gaan ook nooit spelers betalen. Iedereen betaalt gewoon 
contributi e. Er zijn hockeyverenigingen die selecti eleden 
zelfs meer laten betalen, omdat zij het meest profi teren van 
de faciliteiten die wij bieden. Maar dat gaan wij niet doen.’

En past daar een tribune bij?

‘Dat is een heikel punt. Het loopt al even. Het ligt nu 
bij de club van 100 (Cv100). Een enorme enthousiaste 
ploeg. Pierre van der Stam buff elt daar goed. Maar er 
komt toch heel wat bij kijken. Het bestuur wacht nu 
eerst af waar de Cv100 mee komt. Men had het eerst 
over een containertribune. Maar daar voel ik niet veel 
voor,  dat is toch een beetje armoede. Voor onze trouwe 
supportersschare is een tribune een welkome voorziening. 
Zeker voor de oudere bezoekers.’

We hadden het al over nieuw beleid in een nieuwe 
klasse.

‘We gaan geen rigoureuze veranderingen aanbrengen. De 
vorige voorzitt er heeft  met zijn bestuur een goed beleid 
neergezet. We gaan daarmee door. En als het nodig is 
bouwen we dat uit.’

’Ik verwacht dat we weer onder een 
subsidiebeleid gaan vallen’
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Hoe ziet jouw zaterdag er tegenwoordig uit?

‘Ik sta vroeg op, doe wat klusjes en dan ben ik 
voor 9 uur op de club. Ik kijk bij wat jeugdteams en 
schuif soms daarna aan bij ‘de ronde tafel’. Voor 
mij een nieuw fenomeen. Dat is waar het beleid 
gemaakt wordt. (lachend)  Daarna hebben we elke 
zaterdag met de hele familie koffie bij mijn moeder. 
Na de boodschappen ga ik naar het eerste. Bij 
thuiswedstrijden ben ik daar weer rond 12.30 uur. 
Kijk nog even bij wat wedstrijdjes en ontvang daarna 
de gasten. Om 14.30 uur schuif ik naar mijn vaste 
plek langs de lijn. Nog een babbeltje na de wedstrijd 
en dan rond half zes, ben ik weer thuis. Verder ga ik 
donderdags bij de trainingen kijken en ook op andere 
dagen kijk ik even wie er actief is.’

We wonen in een nieuwe gemeente. Molenlanden: 
20 kernen en 11 voetbalverenigingen.

‘Ja, dat is hartstikke leuk. En dat moeten we ook 
zeker zo houden. Kinderen moeten in hun eigen dorp 
kunnen blijven voetballen. ASV blijft in Arkel. Alleen 
voorzie ik nog wel wat politieke strijd. Er is immers 
sprake van een ongelijke subsidiëring. Er is een verschil 
tussen oud- Giessenlanden (subsidies zijn afgekocht. 
Peter noemt het een sterfhuisconstructie. red.) en 
Molenwaard (subsidieregeling. red.) Dat kan natuurlijk 
niet in één gemeente. Er moet iets opgelost worden. Ik 
verwacht dat we weer onder een subsidiebeleid gaan 
vallen. Daar ga ik voor.’

Peter, ik citeer je even uit een interview met je uit 
1996: ‘Damesvoetbal. Dat zou er niet moeten zijn. 
Net als vrouwen bij de brandweer.’ Wanneer kwam 
jouw kantelpunt?

Hij lacht smakelijk. ‘Ja, daar denk ik inmiddels heel 
anders over. Het kantelpunt kwam toen de vrouwen 
echt op niveau gingen presteren. Mijn standpunt was 
van de vorige eeuw en achterhaald. En de maatschappij 
is totaal veranderd en de vrouwen zijn ook welkom bij 
de brandweer. Volkomen geaccepteerd.’

Zaalvoetbal?

‘Ze doen het goed. Ook de jeugd onder de 16. In 
de winterstop ga ik ook graag naar de Proxyscup-
wedstrijden kijken. Leuk dat Daan aan de deur klopt bij 
Oranje O19. Het bestuur zal de zaalvoetballers zeker 
sti muleren.’

De jeugd op Schoonzigt.

‘Ik vind het belangrijk dat iedere jongen of ieder meisje 
met plezier voetbalt. En als dat gaat haperen, is dat een 
uitdaging voor de leiding, Ik weet dat de jeugdopleiding 
heel professioneel - met veel vrijwilligers-  wordt 
aangepakt. Die inzet en hulp en betrokkenheid zie ik ook 
terug bij de ouders. Dat is een pluim waard. Overigens 
is de inzet van alle vrijwilligers, de hoeksteen van onze 
goed draaiende vereniging. Zonder hen wordt er niet 
gevoetbald.’

ASV en de gezondheid?

‘Sport is goed voor de gezondheid. Roken niet. Roken 
geeft  ook overlast, dus dat moeten we echt voorkomen. 
Een verbod buiten gaat me te ver. Dat geldt ook voor 
het alcoholgebruik. Niet schenken onder de 18. We 
gaan verder niet mee in de betutt eling. We moeten 
manoeuvreren en bovendien zullen de maatschappij en 
de KNVB ons daar ook wel in helpen.’

Zijn er nog zaken die jij graag zou willen?

‘Ja, natuurlijk. Promoveren naar de eerste klas. Maar ik 
hoop op handhaving. In de middenmoot. We waren met 
kop en schouders de beste ploeg het afgelopen jaar. Dat 
vond iedereen. Dus waarom niet?’▪



 

 

Dames/Heren/Barbershop 
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‘Plezier. Plezier. Plezier.’ Daar draait voetbal voor 
de allerjongste jeugd om. Ivan van Straten (44) is 
coördinator van het voetbal bij ASV Arkel voor de 
allerjongste jongens en meisjes. Vergeet de termen 
‘Effi  es’, Ee-tjes of D-pupillen. We spreken over Jongeren 
Onder de 7 jaar (JO7), Jongeren onder de 8 (JO8), JO9 en 
JO10. 

‘Wij hebben bij Arkel gebouwd aan een goed doordachte 
jeugdopleiding,’ aldus Ivan. ‘Het plezier staat voorop 
en daarnaast bouwen we op een verantwoorde wijze 
door middel van goede begeleiding aan een echte 
voetbalopleiding. We werken daarbij op individuele basis. 
Dat doen we met gekwalifi ceerde pupillentrainers en met 
hulp en inzet van ouders. Wij selecteren tot 13 jaar niet 
op voetbalkwaliteiten, maar kijken echt naar leeft ijd en 
sociale factoren. Vriendjes of vriendinnen horen bij elkaar. 
Dat kan ook tegenwoordig makkelijker, omdat we naast 
de startt eams JO7 en JO8 , twee JO9- en twee JO10-teams 
hebben.’

Ivan praat met passie over de jeugdopleiding. Hij vertelt 
dat Cees Poppelaars de man is die de eindverantwoordelijk 
heeft  voor de totale jeugdopleiding tot 18 jaar. Deze 
overlegt tweemaandelijks met alle jeugdtrainers en 
leiders. Bij Arkel staan daardoor de neuzen dezelfde 
kant op. Arkel werkt met “Rinus”, een KNVB-app met 
leeft ijdsspecifi eke oefeningen. ‘Pas na hun twaalfde , 
derti ende jaar, worden spelers geselecteerd op basis van 
voetbalkwaliteiten. Maar dat wil niet zeggen dat we bij de 
jongsten maar wat aanrommelen.’ Ivan legt uit: ‘Bij JO7 
spelen we niet op het traditi onele veld. We hebben kleine 
veldjes, kleine doelen en geen keeper. We spelen 4 tegen 
4. Iedereen is volop in beweging, veel aan de bal, er wordt 
lekker vaak gescoord. De scepsis die er was een paar jaar 
geleden is omgeslagen in enthousiasme. We bouwen deze 
voetbalvorm uit. Bij JO8 spelen we 6 tegen 6, met een iets 
groter doel op een iets groter veld. En zo breiden we dat 
uit, tot uiteindelijk bij de oudere jeugd naar een elft al op 
normaal veld.’

Ook de jeugd uit omliggende dorpen wordt aangetrokken 
door de perfecte faciliteiten, de gekwalifi ceerde 
jeugdtrainers en de mooie accommodati e. ‘We beperken 
ons niet alleen tot het veld,’ zegt Ivan. ‘We gaan ’s winters 
de zaal in, organiseren het Lingehoft oernooi, we hebben 
een tentenkamp en het jaarlijkse kliekjestoernooi. En 
Sinterklaas, die komt ook!’
Of je nou Lieke heet of Frenkie, Yasmine of Bas: ASV Arkel 
is er voor het voetbalplezier van iedereen. ▪

De jongste asv-jeugd: 
individuele voetbalbegeleiding op niveau





13

‘Succestrainer? Welnee, het hangt toch allemaal af 
van de kwaliteit van je elft al, de drive om succes te 
halen én het plezier dat je moet hebben’

Vanzelfsprekend kijkt trainer/coach Leon Elands met 
trots terug op het afgelopen seizoen. Het seizoen 
van het kampioenschap van de derde klas. ‘De groep 
is in het afgelopen jaar niet alleen voetbaltechnisch 
gegroeid, maar vooral mentaal. Daar was en is -juist 
bij Arkel- heel veel te halen. Ze vinden het soms lasti g 
om alti jd eerlijk tegenover elkaar te zijn. Maar ze 
vormen ook een vriendenploeg en dan kan er heel 
veel. Ik vond echt dat het DNA van Arkel veranderd 
moest worden: wees trots op jezelf, zelfverzekerd, 
borst vooruit!’

Door de permanente hoge trainingsopkomst 
kon de gedreven Elands werken aan wedstrijd-
gerelateerde trainingsvormen, aan conditi e op niveau 
(‘mijn jaarplan was al op tweede klas-niveau’), op 
onderlinge wedstrijden met de beste spelers die 
elkaar beter konden maken. ‘We gaan ook in het 
trainingswerk een stapje erbij doen, voetbaltechnisch 
en ook mentaal.’ De man die volgens Elands die 
ontwikkeling al volop heeft  meegemaakt is Daan 
Ruwaard. Ook Arkels jongste talent in de hoofdmacht 
Jesse Hogewoning heeft  Elands coachend naar het 
eerste gehaald. Vanaf de winterstop ging hij steeds 
meer meedoen. Het resultaat is bekend. ‘Het is voor 
een trainer ook een heerlijke wetenschap dat er bij 
de jeugd veel potenti e aanwezig is, om diezelfde weg 
straks te gaan. Nee, sorry. ik noem geen namen,’ lacht 
Leon.

Elands ziet het komende jaar met vertrouwen 
tegemoet. De selecti e wordt aangevuld met Sergio 
Thijs en IJsbrand van Eldik (beide ex-Unitas). ‘Er zijn 
ook spelers die zich (via via) aanmelden omdat ze in 
het succes van Arkel willen delen. Wij, de staf, zijn 
daar kriti sch op. Vergis je niet in het niveau van de 
tweede klas. Nieuwe spelers moeten wel binnen 
de club en het team passen. Natuurlijk is iedereen 
welkom bij Arkel, maar niet automati sch in het 
eerste.’

Als Elands refl ecteert op het afgelopen jaar dan 
geeft  hij ook de vereniging een dik compliment. ‘ASV 
straalt nu veel meer uit dat het een voetbalclub is 
met ambiti e. Dat geldt niet alleen voor het eerste. 
Dat geldt ook voor de jeugdelft allen en voor de 
onderlinge verhouding tussen het eerste en het 
tweede. Daar worden goede stappen in gemaakt. 
Het terrein wordt bijgehouden door vrijwilligers, 
maar dat wil niet zeggen dat dat niet professioneel 
gebeurt. Super. Ik vind het ook mooi om te zien dat de 
supportersgroep groeit, niet alleen thuis, maar ook bij 
uitwedstrijden. En als we straks misschien een tribune 
hebben, dan straalt dat helemaal de wil uit om iets te 
bereiken in het voetbal. Geloof me, het Glazen Huis 
heeft  helpt daar ook al in mee. Die drive, die wil ik 
ook zien bij onze jongens. Overal. Uit en thuis. Ja, ook 
bij Meerkerk uit. Borst vooruit: wij zijn Arkel!’

De coach denkt na als we vragen om verbeterpunten. 
‘Weet je, ik vind het jammer dat we na uitwedstrijden 
niet met zijn allen nog even naar onze kanti ne gaan. 
Gewoon even napraten’

Elands is een nuchtere man. ‘Ik doe het niet alleen. 
De staf is geweldig. Rocco (Ooms, teammanager red.) 
ontzorgt echt heel goed, daardoor kunnen wij ons 
focussen op het voetbal. Michael Boon sluit volledig 
aan en legt zich toe op het assistent-trainerschap.’

Het contract van Leon Elands is onlangs met twee 
jaar verlengd. Dat geeft  het wederzijds vertrouwen 
aan. Ook het plezier dat Leon heeft  in zijn werk bij 
ASV Arkel. Want plezier en sfeer staan centraal. ‘Ik 
vroeg laatst een speler of hij interesse had in Arkel. 
Hij twijfelde. Dan houdt het op: het is graag of in 
het geheel niet. Mijn ambiti e is om van Arkel een 
stabiele tweedeklasser te maken. De groep heeft  mijn 
speel- en denkwijze snel eigen gemaakt. Dat geeft  
vertrouwen voor de toekomst!’ ▪

Leon Elands: ‘Het DNA moest 
omgedraaid worden. Wij zijn Arkel.’



Staf en selecti e:   Leon Elands - Rocco Ooms 
Sander Dekkers - Corné van Horik - Björn van Hoogdalem - Miguel Verbeek - Robin Vogel
Daan Ruwaard - Dylan Verschoor - Jordi Smulders - Niek Trappenburg - Jari van Baalen

Niet op de foto: Lorenzo Angoli,



Nick Verduin - Michael Boon - Michel de Bruin
Nick van der Stam - Robert Scheurwater -Remie Schuurman - Ewout Verschoor
Stijn Ruwaard - Niels Dijkhuizen - Jesse Hoogewoning - IJsbrand van Eldik

Sergio Thijs en Joop Viveen



Geer 26
4243 JS Nieuwland

06 5433 1965
timmerbedrijfkusters@

upcmail.nl

Vlietskade 8018    4241 WS Arkel
Tel. (0183) 562227    Fax (0183) 561602    www.viveen.nl

Spaar voor de 
clubkas!

Boodschappen gedaan bij ons? Uw kassabon is 
geld waard! Vanaf 1 september 2019 t/m 30 juni 
2020 ontvangt ASV ARKEL 2% van de waarde 
van uw kassabon. Lever uw kassabonnen in de 
kantine in!!

Ambachtsbakker De Jager
Dokter H. de Vriesplein 15
Tel.: 0183-561042
www.bakkerijdejager.nl
info@bakkerijdejager.nl

De Jager
Gewoon ‘t lekkerst!



Al drie jaar is Rabobank Alblasserwaard 
Vijfh eerenlanden hoofdsponsor van de jeugd 
van ASV Arkel. ‘Dat verloopt naar ieders 
tevredenheid,’ beamen zowel voorzitt er de 
Vries (ASV) als de ambassadeurs van Rabobank: 
Nett y Marskamp en Amber de Jong. ‘Het 
sponsorcontract is ook dit jaar weer met een jaar 
verlengd,’ verduidelijkt de voorzitt er van ASV.

Een gesprek met Nett y en Amber kenmerkt zich 
door hun enthousiasme. Vanzelfsprekend geldt 
dat voor de inzet van hun de bank. Hun passie is er 
zeker ook voor de Arkelse voetbalvereniging. ‘Wij 
wonen alle twee in Arkel,’ zegt Nett y. ‘Mijn man 
(Ronald Rozendaal red.) is acti ef als vrijwilliger bij 
de vereniging en zoons Siebe en Sem voetballen 
er. Mijn dochter heeft  er tot een aantal jaar 
geleden met veel plezier gespeeld’. Amber is 
ook langs het veld te vinden. Haar vriend, Ewout 
Verschoor, is speler in het eerste elft al.

‘Arkel is een mooie en gezellige club,’ zeggen de 
dames. Amber: ‘Dat is niet de voornaamste reden 
van sponsoring. Rabobank heeft  als speerpunt 
ondersteuning van de jeugd. En dat is absoluut 
niet alleen commercieel. We hebben ook een 
maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zo zett en 
we ons in voor fi nanciële educati e op scholen en 
maken we kinderen bewust om voedselverspilling 
tegen te gaan.’ 

‘Wij vinden het belangrijk dat sport toegankelijk 
is voor iedereen die dat wil,’ vervolgt Nett y. ‘De 
Rabo investeert in de club opdat er een goede, 
verantwoorde jeugdopleiding komt. Daarnaast 
steunen we evenementen die zich richten op 
de jeugd, zoals het kliekjestoernooi. Elk kind in 
het dorp kan daaraan deelnemen.’ Tijdens het 
laatste toernooi werd de club verrast door de 
Rabobank-mascott e Pinpin. Deze staat voor de 
coolste zakgeld-app van de Rabo Jongerenrekening 
waarmee je spelenderwijs leert omgaan met geld. 
Voor elk kind was er ook een rugzakje en een 
bidon met een mogelijkheid om twee kaartjes te 
scoren voor een EK-kwalifi cati ewedstrijd van het 
Nederlands Elft al.

Pim van der Vorst, de man die het overleg doet 
met de sponsor, prijst niet alleen de bijdragen 
van de Rabobank, maar ook de betrokkenheid. 
‘Dat is wederzijds’, zeggen de ambassadeurs. ‘ASV 
Arkel draagt zijn sponsors een warm hart toe. Dat 
merken we aan hun uiti ngen.’ 

Rabobank organiseert daarnaast één keer per jaar 
Rabo Clubsupport, waarbij je als lid van Rabobank 
Alblasserwaard Vijfh eerenlanden kan bepalen naar 
welke vereniging een deel van de winst van de bank 
gaat. Als klant kun je kosteloos lid worden en kun je 
vervolgens hieraan meedoen. ‘En dat zijn weer mooie 
kansen voor de club,’ aldus Pim van der Vorst. ▪

BIJ DE RABOBANK
HEEFT DE JEUGD EEN STREEPJE VOOR
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Rond de eeuwwisseling werd hij 
uitgeroepen tot Mister ASV: John 
de Jong, goedlachse échte Arkelaar, 
56 jaar oud. Hij begon in 1970 
met voetballen en stoomde in één 
rechte lijn door naar de selecti e. 
Hoewel ... van ’79 tot 81 voetbalde 
John (‘de man met het ijzeren 
voetbalgeheugen’) bij de Feijenoord 
A-junioren en bij terugkomst nestelde 
hij zich in de selecti e. Die plaats 
stond hij gedurende 22 jaar niet 
meer af. Daarmee is hij recordhouder. 
Hij speelde 780 wedstrijden en 
maakte in totaal -vanaf de pupillen 
-707 doelpunten (inclusief de 20 
op Rott erdam-zuid). ‘In mijn laatste 
wedstrijd in het eerste zijn we 
gepromoveerd,’ glundert John, ‘en 
daarna gingen we met de kar door 
het dorp. Ik ben het jaar daarop nog 
wel teruggevraagd, maar ik zeg alti jd: 
afscheid is afscheid.’ 

‘Mijn hart is blauw-wit. Ik ben een 
clubmens. Ik was toen ook boos op 
jongens die naar een andere club 
gingen voor een hoger niveau en 
een extra zakcent. Ik heb ook veel 
aanbiedingen gehad, zelfs tot mijn 
38ste. Maar nooit gedaan. Nu heb ik 
daar wel meer begrip voor. Prachti g 
dat ze ook allemaal terugkomen. 
Wesley komt ook nog wel.’

Selecti e
‘Naar Arkel kijken is genieten: het 
voetbal is beter geworden. Het 
zijn ook vrienden die voor elkaar 
door het vuur gaan. Vergelijkbaar 
met ons in de jaren’80. Het is een 
degelijke ploeg met een hele goede 
as. Goede keeper, Lorenzo die veel 
duels wint, Remi en Daan: een prima 
koppel. En een geweldige spits. Het 
bestuur heeft  mij vorig jaar om een 
trainersadvies gevraagd: Leon of 
Tutu. Ik heb Leon, ervaren in het 
trainersvak, aangeraden, maar Tutu 
is zeker een hele goede mogelijkheid 
voor de toekomst. 

John de Jong,  In de rollercoaster:



vader van Youri en Frenkie
19

Je komt nu tegen ploegen te spelen die betalen. Het 
leuke is dat bij ons meer publiek komt kijken dan bij 
Stedoco of bij Unitas. Op een koude dinsdagavond in 
Waspik voor de beker, stonden gewoon 200 man uit 
Arkel. Onvoorstelbaar. Of we nóg verder kunnen, is de 
vraag. Wat in ons voordeel pleit is dat we tegen echte 
voetballende ploegen gaan spelen. Daar liggen kansen. 
We hebben helaas wel een smalle selecti e.’

Rollercoaster
Als Johns leven een rollercoaster is, dan begon deze 
dus met snel sti jgende, sporti eve start, daarna kwam 
een enorme duikvlucht en nu zitt en John en zijn familie 
in een turbulente spiraal én looping tegelijk. In 2012 
scheidde John van Marion en een vervelende ti jd 
brak aan. ‘Gelukkig heb ik een goede band met mijn 
schoonouders. Jan en Rita. Jan heeft  heel veel gedaan 
voor Frenkie, honderdduizend kilometer met hem 
gereden.’ John verliet na de scheiding de woning in 
de Beatrixstraat en verhuisde een paar keer. ‘Door de 
crisis ging de Betondak failliet. Ik kwam thuis, heb nog 
wel wat klussen kunnen doen, maar ik raakte wel alles 
kwijt. Ik heb in het ijspaleis (gebouwtje schaatsclub op 
het Waardje, red.) gewoond.’ John is een ras-opti mist, 
want over deze ti jd zegt hij: ‘Ik heb er ook een goede ti jd 
gehad. Twee mooie zomers meegemaakt. Op zaterdag 
zat ik in het zonnetje aan de Linge mijn krantje te lezen. 
Familie kwam zwemmen. Net vakanti e.’ Zoals het zo vaak 
gaat, zo ging het ook bij John. Na die sombere periode 
kwam hij in 2018 zijn oude liefde Marina weer tegen en 
het was raak! ‘De cirkel is rond,’ grapt hij. 

Vader
John is vader van Youri (17) en Frenkie (22). Youri 
turnde tot zijn 10e en zeker niet onverdienstelijk. Hij 
trainde vier keer per week, deed mee aan de NK-turnen. 
Daarna startt e rugnummer 14 zijn voetbalcarrière bij 
ASV.  John:‘Hij ontwikkelt zich goed. Ik verwacht dat hij 
in de selecti e komt. Er wordt nu al aan hem getrokken. 
Ik heb gezegd dat hij bij Arkel moet blijven. Hij traint nu 
ook spelers onder de derti en. Iedereen is enthousiast. 
’Frenkie is de man om wie het nu allemaal draait. Vanaf 
2005 voetbalde hij bij Willem II. Opa de Bruin reed drie 
keer per week op en neer naar Tilburg; een jaar later was 
er een taxi en nog later een busje. ‘Toen ik thuis kwam 
in 2012, kon ik rijden. Willem II heeft  een fantasti sche 
jeugdopleiding. Ze hebben Frenkie gevormd niet alleen 
als voetballer, ook als mens.’ Na de scheiding trok Frenkie 
al snel in bij de Hilvarenbeekse familie van Mikky, zijn 
vriendin. Die ontmoett e hij in de topsportklas van het 
Willem II-college.

Ajax
Toen kwam de tweede overstap. Eerst was PSV in beeld, 
daarna Ajax. ‘Ik was bij alle onderhandelingen. Eerst bij 
Ajax en twee jaar later ook bij PSG, Manchester City en 
Barça. De onderhandelingen werden gevoerd door Ali 
Dursun. Een fantasti sche kerel die hart heeft  voor de 
spelers en de familie. Hij laat Frenkie zelf kiezen, hij is 
beslist geen Riola. Ajax haalde Frenkie binnen omdat 
ze jonge spelers kansen bieden. Ajax is een mooie club, 
een echte vereniging. Absoluut geen arroganti e. Vanaf 
dag 1 voelde Frenk zich er thuis. Ouders zijn één familie; 
we hebben veel feesten gevierd. Alleen thuis Tott enham 
was minder….’ De rollercoaster denderde door. In 
september ’18 debuteerde de nummer 21 (naar de 
verjaardagsdatum van opa) in Oranje. 

De Jongs zijn familiemensen: ‘Ik heb dagelijks contact 
met Frenkie. Hij is er ook voor zijn familie. Mijn vader 
heeft  de overstap naar jong-Ajax nog meegemaakt.  In 
mei 2017 waren er nog drie generati es bij de club van 
honderd, twee maanden later werd hij opgenomen 
in Sliedrecht: het ging niet meer. In januari 2018 is hij 
gestorven. Mijn moeder is al bijna 10 jaar dementerend. 
Als ik na de vakanti e minder ga werken, dan ga ik 
vrijwilligerswerk doen in het Gasthuis en eventueel ook 
bij ASV. 

Frenkie heeft  een prachti g huis met alles erop en eraan 
gekocht in Spanje, op een kwarti er van het stadion. De 
benedenverdieping is voor familie en vrienden. Het 
wordt een mooie ti jd.’

Op tafel liggen krantenknipsels en voetbalbladen. John 
kijkt na de transfer naar de Catalaanse club terug op de 
introducti e van Frenkie bij Barça. ‘Niemand in de familie 
heeft  het droog gehouden. Het was emoti oneel. 20.000 
mensen in Nou Camp, zo veel enthousiasme. Zo veel 
respect. Zo veel trots en dankbaarheid. De hele wereld 
keek mee. Het was fantasti sch. En de ASV-vlag was vol 
in beeld. Frenkie heeft  er nog een selfi e van gemaakt. 
De wereld van het voetbal… Het wordt inderdaad steeds 
gekker. Geld interesseert Frenkie niks.  Die Afrikaanse 
jongetjes die met hem op de foto staan: ze hebben niks, 
maar lachen allemaal. Het gaat echt om het plezier.’ ▪



Voor Grip op je Dip en Grip op je Geluk
Als je last hebt van bijvoorbeeld een burn out – depressie 
stress – paniek – trauma – angst – negatieve gedachten 
en gevoelens. Maak zelf het verschil want vandaag is de 
eerste dag van de rest van je leven. Kijk op renergetica.nl

Maak een afspraak met Renie Rieff e 06-10571031 Praktijk voor psycho sociale zorgverlening en coaching



Doel
Vanuit Sti chti ng DierenLot in Arkel worden dagelijks meer dan 
300 dierenhulporganisati es geholpen. Een enorm aantal en dat 
blijft  maar groeien. Sti chti ng DierenLot heeft  maar één doel : 
dieren in nood helpen door samen te werken met - en steun 
te bieden aan - lokale en regionale dierenhulporganisati es. 
Dit kunnen dierenasielen, specifi eke dierenopvangcentra of 
dierenambulance-organisati es zijn. Elke organisati e kent eigen 
behoeft es. DierenLot probeert hen daarbij te helpen het werk 
mogelijk te maken. Van fi nanciële ondersteuning bij voer, 
medicati e of operati es tot diervervoer. Naast het helpen van de 
dieren verbreedt het werk van DierenLot ieder jaar weer.

Vakblad #SAMENVOOR DIEREN
Sinds begin 2019 heeft  DierenLot een eigen vakblad én een 
eigen publieksti jdschrift  gelanceerd. Het vakblad heeft  als doel 
om de professionals te bereiken. Kennisdeling is essenti eel om 
dieren in nood snel en vakkundig te helpen. Het eigen blad is een 
prachti g middel om effi  ciënt: nieuws, ontwikkelingen, algemene 
informati e en prakti jkervaringen uit te wisselen.

DierenLot biedt steeds meer. 
Ook het verspreiden van kennis en ervaring is onmisbaar

Kennisdeling
Door het succes van de Landelijke Bijeenkomsten 
Dierenhulpverlening, waar per editi e meer dan 30 presentati es 
en workshops worden gegeven over de meest uiteenlopende 
onderwerpen op gebied van dierenhulp, heeft  DierenLot besloten 
het hele jaar door sprekers uit te nodigen om de vrijwilligers en 
medewerkers van de dierenhulporganisati e te vertellen over hun 
experti se. Van Dieren-EHBO tot BHW, van fondsenwerving tot 
omgang met gemeenten. Het aanbod is heel divers. Ook dit nieuwe 
Centrum voor Kennisdeling Dierenhulpverlening zal een grote steen 
bijdragen bij dierenhulp

Distributi ecentrum
Door donati es van grote fabrikanten en/of winkels zoals ZooPlus, 
Best for your friend, Intratuin en nog vele anderen ontvangt 
Sti chti ng DierenLot  veel restant parti jen van Food & Non-Food 
dierenproducten. De goederen worden geheel grati s gedoneerd 
en worden verdeeld onder de benefi cianten. Het gaat dan om 
soorten voer, verzorgingsproducten en  medicijnen voor alle 
soorten dieren. Ook hulpmaterialen, manden, kooien of dekens 
bevinden zich soms tussen de vracht. Een succesvol besluit om de 
goederen te accepteren en door te geven aan de organisati es. Het 
distributi ecentrum aan de Vlietskade is dus volop ingebruik. In 2019 
wordt een omvang verwacht van circa 1.300-1.500 pallets vol met 
producten. 

Help mee.
Sti chti ng DierenLot trekt zich het lot van dieren in nood erg aan en 
wil graag helpen. Deze hulp is mogelijk door de steun van inmiddels 
ruim 150.000 donateurs! Help ook mee alstublieft . Het kan al vanaf  
1,85€ per maand. 
Sms DIER naar 4411 of ga naar www.dier.nl ▪

Vakblad #SAMENVOOR DIEREN
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Daar staan ze. De trots van ASV Arkel. De vrouw en de 
mannen van de onderhoudsploeg.  Als ze er allemaal 
zijn, zijn ze met zijn ti enen. Alle ochtenden van de week 
zijn ze op Schoonzigt. Op dinsdag, woensdag en vrijdag 
met zijn allen en de andere dagen van de week met een 
kleinere groep. 

‘Ieder heeft  zijn specialiteit,’ zegt Anton Hol. Hij is het 
aanspreekpunt van de ploeg. ‘Meestal weet iedereen 
ook wat hij of zij moet gaan doen. Soms regel ik daarbij. 
We leveren op onze manier topsport met de spullen die 
we hebben.’

Ze hoeven niet zo nodig op de foto, deze sti lle werkers. 
Maar ze verdienen het wel. Het complex ligt er 
schitt erend bij. ‘Ik ben er trots op dat je dat kunt zeggen 
van álle velden. Niet alleen  van het hoofdveld en het 
terrein bij de kanti ne, maar ook het B en het C-veld, de 
bomen, de heuvel, de kleedruimtes, de struiken en de 
gebouwen. We onderhouden alles naar beste kunnen.’

SAMEN ZIJN WE DE CLUB
Vanzelfsprekend is er ook heel groot onderhoud. Dat 
doet aannemer Achterberg via een jaarplan.  De velden 
moeten worden gemaaid, bezand, geverti draineerd. 
‘We besparen geld voor de club,’ licht de gedreven 
coördinator toe. ‘Alles wat wij van die lijst afh alen, 
komt ten goede aan de club. Vandaar dat we ook bij het 
bestuur om gereedschap en materiaal kunnen vragen. 
Ook de club van honderd heeft  ons al geholpen.’

Tijd om de ploeg bij naam te noemen: Anton Hol dus. 
En hij wordt (ook op de foto) vergezeld door: Magda 
Jongejans, Hans de Bliek, Hennie Hogendoorn, Huib van 
Driel, Frans Verhoef (‘die stopt er al 15 jaar mee,’ lacht 
Anton), Arie Versluis, Rien de Jong, Joop Dirks en Paul 
Schram (niet op de foto).

Vanzelfsprekend kreeg de selecti e het afgelopen jaar alle 
aandacht, vanwege het kampioenschap. Maar het goud 
gaat naar de ploeg van het onderhoud! ▪

Goud voor het onderhoud
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SAMEN ZIJN WE DE CLUB
‘Het is gewoon een supergezellige sociale club. Er 
is onderling heel veel plezier. En als jouw kind het 
naar de zin heeft , dan wil je toch gewoon wat terug 
doen!’ Miranda Krul is samen met Mariska van de 
Berg coördinator van het vrijwilligersbeleid. Met haar 
enthousiasme wist ze al velen over te halen om zich aan 
te melden voor een paar vrijwilligersklussen bij de club.  
Ze doet dat via een gesprek of via de site van ASV Arkel. 

Onder het kopje “Vrijwilligersbeleid” staan de open 
vacatures en de wijze van aanmelden. ‘Kijk, vroeger 
meldde je je aan en dan zat je eraan vast. Elke week 
weer. Wij hebben gekozen voor een fl exibele aanpak. 
Een groepje enthousiastelingen meldt zich voor een 
bepaalde klus. We maken een appgroep en onderling 
bepalen ze wie wat doet. Dat geldt bijvoorbeeld 
voor de poortwachters (kaart- en lotenverkopers bij 
thuiswedstrijden van het eerste) als ook voor de (grote)
schoonmaak van de kleedkamers. We zitt en nu nog te 
springen om mensen in de keuken en voor het werk 
achter de bar. Wie zin heeft  kan mij aanspreken of zich 
melden via vrijwilligers@asvarkel.nl.’

Miranda is behalve coördinator zelf ook acti ef in 
de keuken en bij de toog. Verder verzorgt zij het 
Caribabad-uitje voor de jeugd en verricht ze hand- en 
spandiensten bij acti viteiten als het kliekjestoernooi of 
het tentenkamp. ‘Maar we doen het met z’n allen hoor,’ 
lacht ze, ’want samen zijn we immers de club!’ ▪

        Ik ben Pierre van der Stam. Ik ben nu ruim twee 
jaar voorzitt er van de Club van 100. Met Arean Steenis 
en Ben Kennedie vormen wij het bestuur. De Cv100 
bestaat uit een groep mensen die met elkaar hebben 
afgesproken de vereniging fi nancieel te ondersteunen.

Onze club heeft  al vanaf ‘91 haar bijdragen geleverd 
aan de realisati e van diverse grote werken, zowel aan 
gebouwen als aan de accommodati e. Denk bijvoorbeeld 
aan het nieuwe Pannaveldje. Alle leden betalen vijft ig 
euro per jaar. Onze leden besluiten in hun jaarlijkse 
ledenvergadering aan welk doel(en) en geld besteed 
mag worden.

Vorig jaar is besloten om te kijken naar de haalbaarheid 
van een tribune, want laten we eerlijk zijn, de 
toeschouwers van een 2e klasser verdienen dat 
natuurlijk wel.

Miranda Krul: ‘Vrijwilligers doen het door hun kinderen, voor zichzelf en voor de club!’

Toen ik twee jaar geleden als voorzitt er ben begonnen, 
hadden we 54 leden. Ons ledenaantal groeide in mijn 
eerste jaar als voorzitt er gestaag naar 100. Dat had zeker 
ook te maken met de prestati es van ons 1e elft al en het 
Frenkie de Jong-eff ect.

In het afgelopen jaar zijn we zelfs doorgegroeid naar 
boven de 150 leden. Onze laatste club van 100-avond 
was een doorslaand succes. Dat verbeteren we 
voorlopig niet. Maar wat wil je met de levende legende 
Willem van Hanegem en toekomsti g legende Frenkie de 
Jong?

Mochten er na het lezen van dit stukje nog 
geïnteresseerden zijn om lid te worden van onze club van 
100 neem dan contact op met Ben, Arean of Pierre.

Club van 100
‘‘

’’



Jari van Baalen
Voor de tweede maal minst gepasseerde keeper van de regio

Jari, uiteraard vernoemd naar de legendarische nummer 10 van Ajax, 

is 23 jaar. In het dagelijks leven zorgt hij dat er deuren komen om 

gaten dicht te doen. En op zaterdag houdt hij zelf het gat van 7.32 

bij 2.44 meter dicht. En dat doet hij buitengewoon verdienstelijk. 

Zo goed, dat hij voor de tweede maal is uitgeroepen tot beste 

keeper van de regio. Omdat hij op Wijdschild (Gorinchem) woonde 

koos hij voor de voetbalclub GJS. Daar begon hij bij de F in de spits, 

zakte vervolgens naar de achterhoede en kwam vanaf de E-tjes in 

het doel terecht, om die positi e niet meer te verlaten. Vanuit de 

A-jeugd stapte hij over naar de hoofdmacht  van de Gorkumse Jonge 

Spartanen. Hij werd tweede keeper en speelde oefenwedstrijden 

en soms competi ti e. Maar hij wilde meer. Spijk had belangstelling, 

maar Arkelse vrienden haalden hem over om naar ASV te gaan. ‘Ik 

blijf bij deze club, want we gaan naar de tweede klasse. Het is een 

fantasti sch vriendenteam (‘op Daan na’- lachend) en die groep blijft  

intact. Ik had wel een eis voor het nieuwe seizoen en dat  was een 

keeperstrainer. Die was er niet en ik wil eigenlijk nog steeds verder 

komen als keeper. Mijn wens is gehonoreerd en Thomas (Viset, 

tweede keper. red.) en ik worden komend jaar extra getraind door 

Joop Viveen. Een ervaren rot.’

Vanzelfsprekend was het kampioenschap hét hoogtepunt van het 

afgelopen jaar. ‘Maar het meest opvallend vond ik de veerkracht 

die ons elft al heeft  getoond. In de belangrijke wedstrijden stonden 

we er.’ Over het dieptepunt hoeft  hij ook niet lang na te denken: 

Meerkerk uit. ‘Al hadden we nog 100 uur gevoetbald, we hadden die 

pot nooit gewonnen.’  

Natuurlijk is er vanuit andere verenigingen belangstelling voor de 

man die zijn doel zo schoon weet te houden. Maar voor Jari hoeft  

dat niet zo nodig. ‘De eredivisie haal ik echt niet. En ik vind goed 

voetballen met een vriendenclub ook veel belangrijker dan een paar 

centen.’ Jari kijkt uit naar het nieuwe seizoen. Hij kent de tweede 

klasse. ‘Daar is geen ruimte voor boerenkoolvoetbal. We hebben 

een voetballende ploeg. De ambiti e om alleen te handhaven is niet 

voldoende.’



Daan Ruwaard
19 jaar, vierde seizoen in de selecti e

Daan kwam als 5-jarige bij ASV. Hij stond aanvankelijk achterin 

en zijn broer Stijn stond op het middenveld. Ze hebben later 

gewisseld van positi e. De drive om goed te voetballen zat er 

al vroeg in. Daan volgde naast de trainingen bij Arkel ook de 

voetbalschool bij Romano. De basis van zijn voetbalspel is gelegd 

door Jasper van Eldik. ‘Van de F tot aan de C. Ik zag Jasper door 

de week als ik met IJsbrand speelde, ti jdens de trainingen en op 

zaterdag. Jasper prentt e me ‘meelopen met je man en links-rechts’ 

in.  Jerôme Ceton haalde me voor kennismakende trainingen vanuit 

de B naar de selecti e. Richard Smaal zett en me in de basis en 

sindsdien heb ik slechts één wedstrijd in de competi ti e gemist. ’

Voetbal en sport zijn Daans lust en leven. Als kind voetbalde 

de nummer 6 alti jd met vriendjes in Kedichem. En als hij wilde 

gamen op de computer dan speelde hij het FIFA-spel. Daar houdt 

het niet mee op. Daan is ook in de zaal te vinden. Samen met 

vrienden als IJsbrand, Miguel, Jesse en broer Sti jn meldde hij 

zich bij de jongeren onder de 15 aan bij de zaalvoetbalvereniging 

ZVG. En dat groeide goed door, naar JO17, naar JO19 en nu naar 

het eerste team. Daan voetbalt opvallend goed. Zo opvallend dat 

hij door de KNVB werd uitgenodigd voor trainingsstages bij het 

zaalvoetbalteam O19. Deze stages op het KNVB-centrum in Zeist 

en de trainingen zijn intensief en serieus. ‘Bij het trainen moet je 

ook geen grappen (blijven) maken, want dat kan het spel nadelig 

beïnvloeden. Er wordt in Zeist ook  nadrukkelijk gesproken over 

voeding en doping.’

De CIOS-student (sportopleiding. red.) heeft  het naar zijn zin bij 

Arkel. ‘We hebben een leuk team en ik kan het met iedereen vinden, 

alleen Jari vind ik niks. (lachend) Mijn ambiti e is om steeds hogerop 

te komen. Voorlopig kan dat gewoon met Arkel. We blijven ook als 

team bij elkaar. Dat vind ik ook belangrijk. Er was belangstelling voor 

mij als voetballer, maar met  Arkel maken we nog steeds progressie. 

Ik wil wel blijven kijken wat ik kan, blijven proberen. Als er over een 

onbepaalde ti jd een aanbieding komt vanuit de top- of hoofdklasse? 

Ik sluit natuurlijk niets uit. Maar nu eerst de tweede klas in, met Arkel.’ ▪



TA-XA-TIE

Aurtobedrijf van Muijlwijk
Sportlaan 1D, Schelluinen
Tel. (0183) 621 710

TOP DEALER
AWARD 2017

Autobedrijf van Muijlwijk
Schelluinen
Al bijna een kwart eeuw uw Kia-dealer
Voor Gorinchem en omstreken

Een familiebedrijf met
3 service van de hoogste graad
3 de nieuwste Kia modellen en
3 een uitgebreid assortiment aan occasions

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag 08.00 tot 18.00
Maandag t/m Donderdag 19.30 tot 20.30 

s’avonds op afspraak

Zaterdag 09.00 tot 17.00 
Zondag Gesloten (rustdag)

The Power to Surprise

TA-XA-TIE
Weten wat uw auto waard is?
Doe de gratis                       op www.kia-schelluinen.nl

0085818.pdf   1 13-7-2012   9:50:18

Wilco Slob - 06 48 26 72 99
Alfred van Herwijnen - 06 27 49 43 62

E info@hs-hoveniers.nl
W www.hs-hoveniers.nl

     hshoveniers

Prinses Margrietstraat 19
4241 BA  Arkel

www.wijnhandelvanouwerkerk.nl
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RUIM 155 JAAR VERTROUWD



Speelschema  2019-2020   ASV Arkel 1
27

21 september 2019 

19 oktober 2019

Pelikaan

Pelikaan

Altena

Altena

Wilhelmina'26

Wilhelmina'26

Heukelum

Tricht

Wieldrecht

GJS

Woudrichem

Drechtstreek

Sleeuwijk

Roda Boys / B.

28 september 2019 
EBOH
Arkel
Tricht
GJS
Drechtstreek
Roda Boys / B.
VVGZ

5 oktober 2019 

Pelikaan
Altena
Wilhelmina'26
Wieldrecht
Tricht
Drechtstreek
Roda Boys / B.

12 oktober 2019

Heukelum
Wieldrecht
Woudrichem
Sleeuwijk
EBOH
Arkel
VVGZ

- GJS
- Drechtstreek
- Roda Boys / B.
- Tricht
- VVGZ
- Arkel
- EBOH

- Heukelum
- Sleeuwijk
- Pelikaan
- Wieldrecht
- Wilhelmina'26
- Altena
- Woudrichem

- Arkel
- EBOH
- VVGZ
- Heukelum
- GJS
- Woudrichem
- Sleeuwijk

- Wilhelmina'26
- Altena
- Pelikaan
- Tricht
- GJS
- Drechtstreek
- Roda Boys / B.

- Wieldrecht
- Sleeuwijk
- EBOH
- Woudrichem
- VVGZ
- Heukelum
- Arkel

Nr. Team:
1 Pelikaan
2 Altena
3 Wilhelmina’26
4 Heukelum
5  Wieldrecht
6 Woudrichem
7 Sleeuwijk
8 EBOH
9 Arkel
10 Tricht
11 GJS
12 Drechtstreek
13 Roda Boys / B.
14 VVGZ 

25 januari 2019
Pelikaan
Altena
Wilhelmina'26
Heukelum
Wieldrecht
Woudrichem
Sleeuwijk

- Drechtstreek
- Tricht
- GJS
- Arkel
- Roda Boys / B.
- EBOH
- VVGZ

1 februari 2020
EBOH
Arkel
Tricht
GJS
Drechtstreek
Roda Boys / B.
VVGZ

8 februari 2020
Pelikaan
Altena
Wilhelmina'26
Heukelum
Woudrichem
Sleeuwijk
GJS

15 februari 2020
Wieldrecht
EBOH
Arkel
Tricht
Drechtstreek
Roda Boys / B.
VVGZ

7 maart 2020
Altena
Wilhelmina'26
Heukelum
Woudrichem
Sleeuwijk
EBOH
GJS

- Sleeuwijk
- Pelikaan
- Heukelum
- Woudrichem
- Altena
- Wilhelmina'26
- Wieldrecht

- Roda Boys / B.
- VVGZ
- Wieldrecht
- Drechtstreek
- Tricht
- Arkel
- EBOH

- Pelikaan
- Altena
- Woudrichem
- Sleeuwijk
- GJS
- Heukelum
- Wilhelmina'26

- Pelikaan
- Drechtstreek
- Wieldrecht
- VVGZ
- Roda Boys / B.
- Arkel
- Tricht

14 maart 2020
Pelikaan
Wilhelmina'26
Wieldrecht
Tricht
Drechtstreek
Roda Boys / B.
VVGZ

21 maart 2020
Pelikaan
Altena
Heukelum
Wieldrecht
Woudrichem
Sleeuwijk
Arkel

- Heukelum
- Altena
- Arkel
- EBOH
- Sleeuwijk
- Woudrichem
- GJS

- EBOH
- Roda Boys / B.
- VVGZ
- Drechtstreek
- Wilhelmina'26
- GJS

Tricht

28 maart 2020
Wilhelmina'26
EBOH
Tricht
GJS
Drechtstreek
Roda Boys / B.
VVGZ

4 april 2020
Pelikaan
Altena
Heukelum
Wieldrecht
Woudrichem
Arkel
Roda Boys / B.

- Heukelum
- Woudrichem
- Altena
- Arkel
- Pelikaan
- Wieldrecht
- Sleeuwijk

- Wilhelmina'26
- GJS
- EBOH
- Tricht
- Sleeuwijk
- VVGZ
- Drechtstreek

18 april 2020
Altena
Woudrichem
Sleeuwijk
EBOH
Arkel
Tricht
GJS

25 april  2020
Pelikaan
Wilhelmina'26
Heukelum
Wieldrecht
Drechtstreek
Roda Boys / B.
VVGZ

9 mei 2020
Woudrichem
Sleeuwijk
EBOH
Arkel
Tricht
GJS
VVGZ

16 mei 2020
Pelikaan
Altena
Wilhelmina'26
Heukelum
Wieldrecht
Drechtstreek
Roda Boys / B.

23 mei 2020
Woudrichem
Sleeuwijk
EBOH
Arkel
Tricht
GJS
VVGZ

- Wieldrecht
- Drechtstreek
- Pelikaan
- Wilhelmina'26
- Heukelum
- VVGZ
- Roda Boys / B.

- Woudrichem
- Sleeuwijk
- Altena
- GJS
- Arkel
- Tricht
- EBOH

- Heukelum
- Altena
- Wieldrecht
- Roda Boys / B.
- Drechtstreek
- Wilhelmina'26
- Pelikaan

- Tricht
- Woudrichem
- Arkel
- GJS
- Sleeuwijk
- EBOH
- VVGZ

- Wieldrecht
- Heukelum
- Roda Boys / B.
- Altena
- Wilhelmina'26
- Pelikaan
- Drechtstreek

23 november 2019
Pelikaan
Altena
Heukelum
Wieldrecht
Arkel
Drechtstreek
Roda Boys / B.

26 oktober 2019 

30 november 2019

Pelikaan

Wilhelmina'26

Heukelum

Woudrichem

Wieldrecht

Sleeuwijk

Woudrichem

EBOH

Sleeuwijk

Tricht

Arkel

GJS

VVGZ

VVGZ

2 november 2019

7 december 2019

Altena

Pelikaan

Wilhelmina'26

Altena

EBOH

Wilhelmina'26

Tricht

Heukelum

GJS

Wieldrecht

Drechtstreek

Drechtstreek

Roda Boys / B.

Roda Boys / B.

9 november 2019

14 december 2019

Heukelum

Sleeuwijk

Woudrichem

EBOH

Sleeuwijk

Arkel

EBOH

Tricht

Arkel

GJS

GJS

Drechtstreek

VVGZ

VVGZ

- Altena
- Roda Boys / B.
- Wilhelmina'26
- GJS
- Drechtstreek
- EBOH

- Heukelum
- Woudrichem
- VVGZ
- Arkel
- Sleeuwijk
- Wieldrecht
- Pelikaan

- Pelikaan
- Roda Boys / B.
- Wilhelmina'26
- Tricht
- Wieldrecht
- Drechtstreek
- Altena

- VVGZ
- Wilhelmina'26
- Sleeuwijk
- Woudrichem
- GJS
- Tricht
- EBOH

- Pelikaan
- Altena
- Wieldrecht
- Drechtstreek
- Roda Boys / B.
- Heukelum
- Arkel

- Sleeuwijk
- Arkel
- Tricht
- Woudrichem
- EBOH
- VVGZ
- GJS

- Woudrichem
- Pelikaan
- Wilhelmina'26
- Wieldrecht
- Altena
- Roda Boys / B.
- Heukelum

- Tricht



www.vdvliet.nl
/vdvliet
@vandervlietwonen

GRATIS interieur- en kleuradvies
voor uw gehele woning!

GRATIS KEUKENADVIES
incl. 3D-ontwerp & VR-presentatie

Vlietskade 7003
4241 WR Arkel

Tel: 0183-745615
arkel@superkeukens.nl

Voor een gratis keukenadvies incl. 3D ontwerp & Virtual Reality presentatie
Kom naar Superkeukens Arkel 

keuken Sorrento
compleet met 

apparatuur

€8.999,-


