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De verwachtingen waren hoog gespannen, ASV Arkel voor het 
eerst etalerend in de 2de klasse. Het begon allemaal buiten ver-
wachting goed. Al snel veroverden we een plek  in de middenmoot. 
Zo rond de winterstop werd er wat meer verloren dan misschien 
nodig was en daalde ons eerste elftal af naar de onderste regionen. 
Dat was tijdelijk want de weg omhoog werd weer ingeslagen en de 
laatste wedstrijd werd met 4-0 gewonnen. 

Niemand had verwacht dat deze 4-0 het laatste wapenfeit zou zijn 
van de competitie. Het coronavirus zette heel Nederland on hold 
en ook het voetbal was niet meer belangrijk. De betrekkelijkheid 
van voetbal werd duidelijk, er waren andere prioriteiten. Ons mooie 
complex werd gesloten en de kantine bleef dicht. Voor iedereen 
brak een heel rare tijd aan, niet meer op bezoek bij ouders of groot-
ouders, geen voetbal op de TV en geen gezellig praatje meer in de 
kantine.

Toen ik twee seizoenen geleden het stokje overnam van Berend 
Buddingh kon ik dit alles niet voorzien, wel het kampioenschap in 
de derde klasse natuurlijk, maar hoe de competitie afgelopen jaar 
is geëindigd  is bizar. In deze moeilijke tijd voor ASV Arkel merkten 
we als bestuur hoe ASV Arkel gedragen wordt door al onze leden , 
sponsoren en vrijwilligers. Juist in deze tijd is het belangrijk dat we 

samen de club zijn en dan komen we als club ook weer door deze 
nare periode heen. Hoe ASV Arkel gesteund is door al die mensen 
met een blauw-wit hart is bijzonder en hartverwarmend.
Vooruit kijken is moeilijk in deze tijd. Gaan we voetballen en hoe, 
ik weet het nog niet maar we gaan ervoor. Onder leiding van 
een nieuwe kantinecommissie hoop ik dat de kantine snel weer 
normaal open kan gaan.  Het eerste elftal speelt voor het tweede 
seizoen in de tweede klasse en laten we hopen dat Leon en zijn 
mannen er een derde jaar aan vastplakken. 

Voor onze jeugd is het ook een moeilijke tijd geweest en het is fijn 
dat zij de draad al weer mogen oppakken .

Het zal allemaal wel niet hetzelfde zijn als voorgaande jaren. Er 
zullen beperkingen zijn maar laten we hopen dat we de competi-
tie helemaal kunnen uitspelen. ASV-Arkel is er klaar voor door de 
enorme inzet van jullie allemaal.

Ik hoop dat we  corona snel de baas worden en dat alle elftallen 
weer met  veel plezier kunnen voetballen en dat we elkaar in goede 
gezondheid weer op ons mooie “Schoonzigt “ mogen ontmoeten.

Het is een seizoen dat we nooit zullen vergeten.  
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Voorwoord voorzitter

2019-2020:
een seizoen om nooit te vergeten

Van links naar rechts: Rocco Ooms, Ivan van Straten, Peter de Vries, Mariska van den Berg, Bert Sterk en Michel de Bruin



Stefan van Hulst, Yoesef Pyla en 
Robin IJsselstein stellen zich voor
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Arkel verloor dit seizoen een belangrijke schakel in de persoon van Daan Ruwaard, maar mocht ook 
een aantal ervaren nieuwe spelers verwelkomen: Stefan van Hulst en Yoesef Pyla van Unitas en 
Robin IJsselstein van SVS’65. We vroegen hen naar hun keuze voor Arkel en hun verwachtingen voor 
het nieuwe seizoen. 

Een bijzondere overgang, vooral voor jongens die ook 
derde divisie konden spelen.
Stefan: Ik vind het lastig om te zeggen dat ik weer voor het 
plezier wil voetballen, want bij Unitas heb ik ook ontzettend veel 
lol gehad de afgelopen jaren. Maar ik heb al zo lang op hoog ni-
veau gespeeld in de jeugd bij Willem II en daarna bij Stedoco en 
Unitas; dat ik nu geen derde divisie speel maakt me echt niks uit. 
Ik was een beetje voetbalmoe geworden. Ik wilde liever dichter-
bij huis spelen en riep al twee jaar dat dat bij Arkel zou zijn. Als 
ik in de stad een biertje ga drinken is dat altijd met de jongens 
van Arkel, vandaar. Ik denk dat ik de goede keuze heb gemaakt.
Yoesef: Ze zeggen vaak: je bent nu 27 of 28, dat is je prime time 
als voetballer. Maar je geeft er op die leeftijd ook veel voor op. 
Bij Unitas speel je je uitwedstrijden zondag in Limburg en de trai-
ningen zijn er echt pittig. Voor mijzelf geldt dat ik de afgelopen 
twee seizoenen nauwelijks heb gespeeld nadat ik mijn achilles-
pees had afgescheurd. Wil je dan in één keer naar de belasting 
van de derde divisie? Zo’n blessure heeft ook op je privéleven 
veel impact.

Robin, voor jou is Arkel juist een stap hogerop.
Robin: Ja, ik heb zeven jaar bij SVS’65 gespeeld. Ik kwam bij GJS 
vandaan. Daar heb ik nog met Stefan in de jeugd gespeeld.
Stefan: Toen heette je nog Mark…
Robin: Mijn doopnaam. Er kwam nog een Robin in dat jeugd-
team spelen. Toen werd ik ineens Mark genoemd, haha. Dat heb 
ik maar zo gelaten. Bij GJS heb ik een paar keer met het eerste 
getraind, maar ik speelde in het tweede onder Glenn Calor. Toen 
hij trainer werd in Spijk nam hij mij mee, samen met Jordi Smul-
ders en Mark Kortlever. De jaren erna stuurde Remie Schuurman 
me soms een bericht en Robert Scheurwater vroeg al eens of ik 
niet naar Arkel wilde komen, maar ik ben daar eigenlijk nooit 
mee bezig geweest. Tot Leon Elands me belde dit jaar.

Wie kenden jullie bij Arkel?
Robin: De meeste spelers ken ik wel, zeker degenen die bij GJS 
hebben gespeeld. Ik denk dat Spijk en Arkel qua gezelligheid te 
vergelijken zijn met elkaar, maar het grote verschil is: bij Spijk 
draait alles om de gezelligheid. Als de wedstrijd afgelopen is, 
is het hoe dan ook feest. Maar ik kan wél chagrijnig zijn als ik 
verloren heb. Bij Arkel tellen de resultaten ook mee. Daar was ik 
wel een keer aan toe.
Stefan: Ik ben vorig seizoen al elke wedstrijd uit en thuis wezen 

kijken, dus ik kende iedereen wel inmiddels. Wat me erg trok 
naar het zaterdagvoetbal was dat het ook uit bij Woudrichem en 
Sleeuwijk een feestje werd. Dat was in mijn tijd bij Stedoco ook 
zo. Op zondag gaat dat gewoon niet. Dan moet je de dag erna 
toch weer fris op je werk zijn.
Yoesef: Heel eerlijk: als Stefan niet naar Arkel was gegaan, was 
ik waarschijnlijk ook niet gegaan. Hij zei het vorig seizoen regel-
matig tegen me: volgend jaar mee naar Schoonzigt hè! Ik begon 
het te visualiseren en het idee ging me steeds meer aanstaan. Ik 
kende al wel wat jongens hier hoor, van school vroeger en uit de 
stad. Het is een goed clubje, een echte vriendenclub.

Hoe zien jullie je rol in dit elftal?
Stefan: Nee joh, ik heb geen voorwaarden uitgesproken. Het 
gesprek met de club was een formaliteit. Het maakt mij niet uit 
wat mijn positie is. De afgelopen jaren heb ik bij Unitas linksback 
gestaan, vroeger speelde ik meestal centraal achterin. Dat zou ik 
wel weer leuk vinden, maar ik laat het gebeuren.
Yoesef: Stefan stond links, ik rechts bij Unitas. Maar ik kan overal 
spelen achterin. Of rechtshalf, dat kan ook. Ik pas me wel aan 
hoor.
Robin: Ik heb echt op alle posities gestaan. Meestal speel ik 
links of rechts voorin, maar bij Spijk heb ik met Willem Looijen 
ook samen voorin gestaan in een 4-4-2. Ik moet het van mijn 
loopvermogen hebben. Daarmee kan ik ook op het middenveld 
staan. Ik speel waar de trainer me nodig heeft.

Wat hoop je dat dit seizoen brengt?
Robin: Arkel is voor mij een heel nieuw boek. Ik ben nieuw op 
dit niveau. Het ziet er allemaal wat leuker uit aan de bal. We 
zullen zien hoe het gaat, maar ik denk dat ik hier wel ga aarden.
Yoesef: Mijn favoriete jaar bij Unitas is het seizoen geweest 
waarin we kampioen werden in de eerste klasse. Daar zat zó 
veel plezier bij. Voor de wedstrijden was iedereen doodserieus – 
want net als Robin kan ik absoluut niet tegen mijn verlies – en 
daarna hadden we weer plezier. Dat is waarop ik bij Arkel ook 
hoop. 
Stefan: Dat geldt voor mij dus ook. En ik hoop dat we top vijf 
spelen. Dat moet volgens mij haalbaar zijn.
Yoesef: Ja, dat denk ik ook. Corné van Horik vind ik een hele 
goede spits, Jesse Hoogewoning is een talent, Robin is erbij. Als 
wij het achterin dichthouden, maken we met die jongens voorin 
altijd wel een goaltje.
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Hoe laat jij je bedrijf zien 
op social media?

Wij kunnen je helpen!
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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
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Prinses Margrietstraat 19
4241 BA  Arkel

www.wijnhandelvanouwerkerk.nl
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Trainer Leon Elands over de
nieuwkomers
,,Stefan van Hulst ken ik al sinds ik hem als eerstejaars A-junior naar 
GJS 1 haalde, waar ik toen trainer was. Hoe goed hij was, bleek wel 
toen hij het jaar erna naar Stedoco ging. Het is een goeie gast die 
fantastisch in de groep past. Met veel kwaliteit uiteraard, maar ook 
een goede mentaliteit. Wij hebben op dat vlak al een stap vooruit 
gezet vorig seizoen, maar daar is nog winst te boeken. Daar gaat 
Stefan zeker bij helpen.’’

,,Yoesef Pyla heeft veel pech gehad met blessures en heeft er daar-
om voor gekozen om op een iets lager niveau weer wedstrijdfit te 
worden. Arkel speelt nu op een uitzonderlijk niveau voor deze club 
en dat willen we graag blijven doen. Voor Yoesef geldt eigenlijk 
hetzelfde als voor Stefan: hun ervaring en klasse zullen ons daarbij 
helpen. Ze zijn allebei op meerdere posities inzetbaar. Ze spelen 
allebei vanuit het teambelang, dat is misschien wel hun grootste 
kwaliteit.’’

,,Robin IJsselstijn ken ik ook nog van lang geleden bij GJS. Zowel 
met Woudrichem als Arkel heb ik de afgelopen jaren een paar keer 
geoefend tegen SVS’65 en daar viel hij me erg op. Robin is super-
snel, tweebenig én kopsterk. Die kopkracht misten we nog voorin. 
De concurrentie in de aanval wordt groter met hem erbij. Dat houdt 
iedereen scherp.’’

De jeugd sluit aan
De A-selectie van Arkel wordt ook versterkt met twee spelers uit de 
eigen jeugd: middenvelder Youri de Jong en keeper Tomas Viset. 
,,Zoals de afgelopen jaren ook Daan Ruwaard, Miguel Verbeek en 
Jesse Hoogewoning het eerste elftal hebben gehaald. We zijn best 
trots dat we dat als klein clubje steeds voor elkaar krijgen’’, zegt 
Rocco Ooms, bestuurslid Voetbalzaken en teammanager bij Arkel 1.
,,Daarnaast speelt een aantal jongens uit de eigen jeugd, voor wie 
de stap naar het eerste nu nog te groot is, in het tweede.’’

Tomas Viset, toen nog maar 16 jaar, speelde vorig seizoen al een 
aantal wedstrijden in het eerste na de kaakbreuk van Jari van 
Baalen. ,,Als je alleen kijkt naar de keeperskwaliteiten zit Tomas 
echt al dicht tegen Jari aan’’, vindt Ooms. ,,Het is alleen een hele 
rustige jongen. Hij is nog te stil in het veld. Hij moet werken aan 
zijn coaching. Daar is Joop Viveen, onze keeperstrainer, met hem 
mee bezig.’’
Youri de Jong mag ook nog spelen in de JO19, maar loopt al enige 
tijd met het eerste mee. ,,Vorig seizoen zou hij tegen Woudrichem 
in de basis starten, nadat hij in de voorbereiding al veel had ge-
speeld. Maar toen brak hij zijn kuitbeen en lag hij er lang uit. Youri 
heeft de potentie om in de toekomst een stapje hogerop te maken, 
maar moet vooral nog aan zijn fysiek werken. 

,,Tomas en Youri trainen samen trouwens al jaren een jeugdelftal. 
Dat doen ze heel leuk. Mooi dat ze zich ook op die manier inzetten 
voor de toekomst van de club.’’
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Papland 4   4206 CL Gorinchem
Postbus 99 4200 AB Gorinchem
E-mail info@jvandaalen.nl
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Fax 0183 563848
Internet www.jvandaalen.nl

Utiliteitsbouw Onderhoud Projectontwikkeling Woningbouw

AAnnemersbedrijf

Uw bouwer
       op maat



Na het succes van
Arkel: The Christmas Station
in 2019

Arkel 2020 Een prachtig verlicht station, straten voorzien van duizenden lampjes, de geur van dennen-
naalden of warme chocolademelk, een kersttrein die jong en oud de kans biedt om het dorp en al het 
moois te bewonderen, de kerstman, dieren helpen…. Het wordt een prachtige Kerst!

Arkel: The Christmas Village  
Het kan, Arkel als ons eigen kerstdorp. En we gaan het doen ook! 

Wat vorig jaar begon met the Christmas Station van DierenLot krijgt dit jaar een geweldig vervolg. Want 
niet enkel het prachtig verlichte station zal voor vele liefhebbers van de feestdagen middelpunt zijn om 
elkaar te ontmoeten. Het hele dorp doet dit jaar mee! De fanatiekelingen zijn nu al druk. Organisa-
toren buigen zich over de mogelijkheden en de meest prachtige verlichting wordt geregeld. Vaak door zelf 
creatief aan de slag te gaan. We kunnen niet wachten totdat de straten in kerstsfeer zijn. Wat wordt het als 
vanouds weer gezellig. En op 14 december rijdt de jury inclusief burgemeester Theo Segers in de kersttrein 
door het dorp! Er zijn prijzen voor de leukst verlichte huizen, de leukste kersttaferelen en de leukste straat! 
Let op! Levende kerststallen zijn niet toegestaan. Oók mag er niets op de openbare weg! Alles moet op 
eigen grond. Dit in verband met de vergunning en de veiligheid.

Noteer in de agenda
In de periode 11 tot 23 december zullen er bijzondere dingen plaatsvinden. Want tijdens onze Arkel The 
Christmas Village weken is er in heel Nederland een geweldige actie aan de gang voor hulp aan dieren in 
nood “The Christmas Challenge”. Veel deelnemers zullen hiervoor ook dit jaar weer naar Arkel The Christmas 
Station komen! Maar ook jij kunt hier uiteraard aan mee doen! Bijvoorbeeld met je team van ASV of samen 
met de buren uit je straat. Hoe de actie heet? De Christmas Challenge! Noteer het alvast in je agenda.

The Christmas Challenge. Doe mee!
Wat is de bedoeling? Help een dierenorganisatie die jij een warm hart toedraagt, bijvoorbeeld het dierenasiel 
Gorinchem of de dierenambulance Vianen en omstreken die ook hier in Arkel rijdt. Bedenk een actie en laat 
je sponsoren door familie, vrienden, teamgenoten of vage kennissen! Je maakt heel makkelijk een actie 
aan op www.christmaschallenge.nl. Of sluit je daar aan bij een actie van een van de teams die meedoen en 
zamel geld in om dieren te helpen. 
Het kan echt van alles zijn. Ga als kerstman hardlopen, ga banketletters bakken, statiegeldflessen inzamelen, 
Glühwein verkopen, in een kerstboom hangen, doe een kerstduik in de Linge of bedenk een andere leuke 

actie. Je bent er helemaal vrij in. Het doel is om zoveel mogelijk geld voor de organisatie van jouw keuze op 
te halen en op een zo leuk mogelijke of opvallend mogelijke manier! Dat is belangrijk want de meest 
ludieke actie wordt beloond met een extra bijdrage. Een bijdrage van maar liefst 5.000 euro, bestemd 
voor de dierenhulporganisatie waar je voor in actie komt. 5.000 euro! Daar kan samen met jouw eigen 
opbrengst veel moois mee gedaan worden meer info hierover op www.christmaschallenge.nl. Doen dus!

Geen tijd. Geen punt
Geen tijd om een actie uit te voeren? Laat zien dat jij de actievoerders een warm hart toedraagt en steun 
de actie van jouw keuze met een donatie. Groot of klein. Alles helpt.  Samen gaan we zoveel mogelijk geld 
ophalen om zo dieren in nood te kunnen helpen. We hopen aan het eind van de actieperiode op het station 
de opbrengst bekend te maken. En nog mooier: de dierenhulporganisaties die meedoen ontvangen ook 
nog de DierenLot Donatieverdubbelaar (tot een maximum van 2.500 euro per organisatie en 100.000 euro 
totaal). Zo is jouw donatie in één klap het dubbelle waard!
Let op! Om voor de donatieverdubbelaar in aanmerking te komen moet de dierenhulporganisatie wel 
Erkend DierenLot Beneficiant zijn. Dit geldt ook om in aanmerking te komen voor de prijzen voor de meest 
ludieke actie.

Het wordt een groot feest. Doe mee 
met je straat of met je ASV team!
Samen kunnen we er een geweldig feest van maken. 
Een feest vol gezelligheid en saamhorigheid in een toch 
al heel bijzonder jaar. Kerstmutsen op en starten maar. 
Dan kunnen we in december veel dieren een prachtige 
toekomst geven. Een mooier kerstcadeau is voor ons 
niet denkbaar. Wil je meer weten over hoe ook jij met 
jouw Challenge aan de slag kunt? Neem een kijkje op 
www.christmaschallenge.nl. Je vindt daar ook verdere 
richtlijnen en voorwaarden.
Heel veel plezier en natuurlijk hopen wij dat jouw actie 
een gigantisch succes wordt! 

Het team van Stichting DierenLot

Arkel hou je vast….
Arkel The Christmas Village en
The Christmas Challenge komen eraan

#samenvoordieren



In de jaren dertig van de vorige eeuw was er al in clubverband gevoetbald in Arkel, maar daar kwam een 
einde aan rond het begin van de Tweede Wereldoorlog. Het duurde daarna relatief lang voordat Arkel 
een eigen vereniging kreeg. De ASV Arkel is van 1956, dit seizoen dus 65 jaar geleden. Ons clubicoon 
Huib van Driel was er vanaf het eerste moment bij.

De deurbel ging bij de familie Van Driel op een dag in 1956. Onver-
wacht bezoek: het waren Arie van Lent en Roel Roll, de onderwijzer 
uit het dorp. Vader Van Driel deed open, maar het bezoek kwam 
voor Huib. Arkel had ooit een voetbalvereniging gehad, maar die 
was in de Tweede Wereldoorlog dus opgehouden te bestaan. ,,Zij 
wilden een nieuwe club oprichten, vertelden ze. Ze kwamen vragen 
of ik ook bereid was me daarvoor in te zetten.’’
,,Roel Roll zei dat hij vroeger op school had gezien dat ik wel een 
beetje overweg kon met een bal. Ik voetbalde op dat moment bij 
SVW. Dat zat nog aan de Arkelsedijk. Daar had ik het goed naar 
mijn zin, maar ik zag het wel zitten in Arkel zelf. De jongens van 
Dool deden ook al mee. Ik was rechtsbuiten, Otje van Eldik was van 
Unitas gekomen en stond op links en onze spits was Jan-Willem 
Hofwegen, een sergeant-majoor uit de kazerne in Gorinchem. 
Gerrit den Adel was aanvoerder, Wim Trappenburg was erbij, Frans 
Verhoef op doel. We hadden een heel aardig elftalletje meteen.’’
,,We speelden nog in de afdeling Dordt. Tegen LRC, Leerdam Sport, 
Ameide, Meerkerk; dat waren beladen wedstrijden. Net als nu: een 
prachtige afdeling met veel clubs uit de regio. We hebben diver-
se kampioenschappen behaald in mijn jaren. Ik herinner me een 
seizoen met Piet Henke als trainer waarin de kampioenswedstrijd bij 
Andelse Sluis maar afgelast bleef worden. Daar zijn we zeker drie 
keer naartoe geweest voordat we de titel binnen hadden.’’

Huib van Driel (82) stond bijna een kwart eeuw lang in Arkel 1. 
Hij werd achttien in het oprichtingsjaar 1956 en stopte pas tegen 
zijn veertigste. Daarna zou hij nog eens zo lang bij het eerste elftal 
betrokken blijven als leider van het team. Het toenmalige vierde 
was er overigens als eerste bij om hem na zijn actieve carrière te 
strikken.
,,Ik zou leider worden bij het vierde. Dat leek me wel leuk. De 
eerste wedstrijd was tegen Rijswijkse Boys. De grensrechter was er 
niet dus ik moest met vlaggen beginnen. Daarna viel er iemand uit 
en moest ik invallen als speler. Ik was in al die jaren ervoor nooit 
echt geblesseerd geweest, maar ik kom daar in een duel terecht en 
breek mijn scheen- en kuitbeen. M’n voet wees naar Gorinchem, 
de rest naar de kantine. Dokter Henk de Vries, de vader van Peter, 
kwam met zijn auto het veld op en zei: die is af. Dat zag ik ook wel. 
Hij pakte mijn been en draaide het in één keer recht. Ik schreeuwde 
het uit: wat doe je nou man?! Je bent me zometeen dankbaar, zei 
hij, nu is de druk eraf. Dat was ook zo. In het ziekenhuis hebben 

ze alleen nooit gezien dat mijn middenvoetsbeentje ook gebroken 
was. Daar is nooit iets aan gedaan later. Ik heb er geen last van, af 
en toe voel ik alleen dat er iets verschiet in mijn voet.’’
,,Ik heb altijd een goede trap gehad, maar na die beenbreuk was 
het wel over. Ik schoot de keepers nog weleens in, maar dat kon 
ik eigenlijk beter laten. Dan kwam ik trekkebenend thuis en vroeg 
mijn vrouw wat ik gedaan had. Twee of drie balletjes geschoten, zei 
ik dan, maar dan wist ze wel hoe laat het was, haha!’’

Uiteindelijk zou Huib van Driel van 1980 tot 2003 leider zijn van 
het eerste elftal. Onder Jan de Bruijn, Joop de Vries, Arie Schep 
en vele gerenommeerde regiotrainers meer. Ze hadden allen met 
elkaar gemeen dat de grote Arkelse doorbraak nooit kwam. Het 
bekende verhaal. ,,We stonden altijd bekend als een goed voetbal-
lende ploeg, maar op het moment dat het kampioenschap in beeld 
kwam gaven we niet thuis.’’
,,Het was een mooie tijd. Ik heb veel gedaan voor de club en ben 
er nu nog bijna iedere dag. Jan Dool heeft me voor de werkploeg 
gevraagd. Dat doe ik alweer jaren. De één kan goed lassen, de 
ander timmeren, ik doe van alles wat. Na het weekend maak ik 
eerst samen met Rien de Jong de kleedkamers schoon, ik veeg de 
kantine uit, krab het gras tussen de tegels weg buiten. 
Hoe vaak hij er ook komt en kwam, de ASV heeft nooit op de 
eerste plaats gestaan, want de duivensport gaat boven alles bij 
Huib van Driel. ,,Mijn vader heeft mijn eerste duif gekocht toen ik 
zes was. Die zat in een ‘kooike’ aan de deur, aan de Schotdeuren. 
Ik heb nu 34 of 35 duiven. Pas nog had ik er één die vanuit St. 
Vincent, achter de Pyreneeën vandaan, heel goed presteerde in een 
wedstrijd. Hij was veruit de eerste in deze afdeling en regio en de 
nummer twaalf van Nederland. Hij vloog 1022 kilometer in ruim 60 
per uur. Ik werd meteen benaderd om hem te verkopen, maar dat 
doe ik niet. Hij heeft zo’n mooie prestatie geleverd. Dan wil ik hem 
zelf verzorgen.’’

,,Ik word er weleens mee geplaagd door de mannen van de 
werkploeg: waar was je nou, wij beginnen om half negen hoor? 
Maar dat gebeurt niet. Ik zorg eerst voor de duiven. Daarna kom ik 
naar de club. Ik sta alle trainingsavonden langs de lijn, ik kijk naar 
alle wedstrijden, uit en thuis. Sportief gaat het hartstikke goed, de 
accommodatie is sterk verbeterd, het ziet er allemaal goed uit. Voor 
mij is er geen leukere vereniging dan ASV Arkel.’’

12 | P resenta t ieg ids  ASV Arkel  2020-2021

Clubicoon



Clubicoon Huib van Driel
over 65 jaar ASV Arkel
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ASV Arkel seizoen 2020-2021
Tweede klasse F Zuid 1



Staand vlnr: Rocco Ooms (teammanager), Robin Vogel, Sergio Thijs, Robin IJsselstein, Jari van Baalen, Remie Schuurman,
Björn van Hoogdalem, Robert Scheurwater en Michel de Bruin (grensrechter)
Zittend vnlr: Stefan van Hulst, Corné van Horik, Youri de Jong, Jessen Hoogewoning, Leon Elands (trainer) IJsbrand van Eldik,
Lorenzo Angoli, Stijn Ruwaart en Dylan Verschoor
Niet op de foto Nick Verduin (verzorger), Joop Viveen (keeperstrainer), Sander Dekkers, Nick van der Stam, Miguel Verbeek, 
Tomas Viset en Yoesef Pyla

ASV Arkel seizoen 2020-2021
Tweede klasse F Zuid 1



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

Haarweg 2-c ||        4212 KJ  ||        Spijk  ||        0183-619517  ||        www.royalshadow.nl

Woninginrichting & Zonwering Woninginrichting & Zonwering 

▪  Buitenzonwering 
▪  Horren 
▪  Vloeren 
▪  Kasten

▪  Behang 
▪  Raamdecora� e 
▪  Gordijnen
▪  en meer...

Voor uw ‘In’terieur en ‘Ex’terieur!



de coöperatieve Rabobank Lek en Merwede

ASV Arkel
& Rabobank 
trotse sponsor van de jeugd

goed voor jouw club 
& goed voor de buurt

ASV Arkel & Rabobank
trotse sponsor van de jeugd

de coöperatieve Rabobank Lek en Merwede

goed voor jouw club
& goed voor de buurt

Rabobank Lek en Merwede is sponsor van de jeugdteams en zet zich graag in voor het verenigings-
leven van Arkel en omgeving. In het bijzonder het mogelijk maken van sporten voor elk kind. De 
ASV Arkel jeugd draagt de sponsoring uit door hun tenues met de opdruk van de Rabobank. Naast 
de shirtsponsoring draagt Rabobank Lek en Merwede ook bij aan de jeugdevenementen die er in 
het seizoen worden georganiseerd, waaronder het Kliekjestoernooi. Ook heeft de club onlangs 
een bijdrage van 2500 euro ontvangen uit het Rabobank Coöperatiefonds voor de aanschaf van 
zonnepanelen. Een mooie duurzame investering voor de vereniging.



Fysiek ijzersterk dankzij de 
AfaScan van Beter Doen Vitaal
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Soms zou je een apparaat willen hebben dat alle gegevens van jouw lichaam meet en aangeeft waar 
de zwakke schakels zitten. Zodat je precies weet waar je aan moet werken. Een apparaat dat echt álles 
meet - van kracht tot balans en van behendigheid tot explosiviteit - alle gegevens opslaat en op die 
manier jouw vooruitgang laat zien. Nou, bij Beter Doen Vitaal hebben ze zo’n apparaat: de AfaScan. Een 
apparaat waar ook het eerste elftal van ASV Arkel dit seizoen mee werkt. Jack de Jonge vertelt er graag 
over. 

,,In deze context is dit apparaat uniek in Nederland”, vertelt Jack, 
al meer dan 25 jaar lid van ASV Arkel, terwijl hij een rondleiding 
geeft in het Testcentrum aan het Kastanjeplein 11A in Giessenburg. 
,,En dan bedoel ik in de context van preventief medisch onderzoek 
(P.M.O.) in combinatie met het interne en het fysieke. Deze gege-
vens geven inzicht in jouw functioneren.” 
Bij binnenkomst in het Testcentrum is de AfaScan niet te missen. 
Maar wat is dat eigenlijk, zo’n AfaScan? In de notendop is het 
een geavanceerd apparaat dat met sensoren explosiviteit, kracht, 
balans, flexibiliteit, behendigheid en uithoudingsvermogen kan 
meten. Het apparaat geeft een uiterst nauwkeurig beeld van de 
spierfunctie. Daarna meet de scan belangrijke lichaamsmaten, 
inclusief schouders, borst, taille, heupen en kuitomtrek. Vervolgens 
worden die gegevens van de verschillende tests gekoppeld aan de 
gegevens van het lichaam en zo wordt inzichtelijk gemaakt op welk 
vlak iemand wel of niet voldoet aan de norm. Met die inzichten 
kunnen Jack en zijn team van Beter Doen Vitaal aan de slag en 
door dit maatwerk is het apparaat geschikt voor iedereen.
Om het preventieve nut van het apparaat én alle bijbehorende ge-
gevens te begrijpen, geeft Jack een makkelijk voorbeeld: ,,Ouderen 
krijgen soms valtraining. Dat is goed, want dan worden ze minder 
bang om te vallen. Maar wat nou als je bij een ouder iemand in 
kaart kan brengen waar de zwakke ketens in het lichaam zitten die 
ervoor zorgen dat het lichaam niet goed in balans is? Dan kun je 
die in kaart brengen en die zwakke ketens versterken met oefenin-
gen. Zo kun je voorkomen dat je valt. Preventief, daar gaat het hier 
om: je moet bij de persoon zelf beginnen. Dan heeft de valtraining 
ook meer effect.”

Eerste elftal
Het apparaat is zeker ook geschikt voor oudere mensen, maar 
bij het eerste elftal van ASV Arkel ligt de gemiddelde leeftijd nog 
niet zo hoog. Daar wordt het apparaat gebruikt ter preventie van 
blessures en het bevorderen van fysieke prestaties. ,,In samenspraak 
met trainer Leon Elands is besloten om de jongens van het eerste 
per seizoen drie keer te gaan screenen.
Bij zo’n eerste screening wordt, zoals hierboven beschreven, álles 
gemeten. Jack vertelt: ,,Uit die gegevens kun je zien of er sprake is 
van een disbalans in een keten. Wij werken altijd met ketens, niet 

met geïsoleerde bewegingen. Stel: er is sprake van disbalans tussen 
bepaalde spieren en je traint de verkeerde spieren. Dan vererger je 
die disbalans alleen maar. Dan wordt de kans op overbelastingbles-
sures en slijtage groter.”
Kortom: met de AfaScan zie je precies waar de zwakke plekken zit-
ten, waardoor je deze aan kunt pakken. ,,De scan kan bijvoorbeeld 
aantonen dat je de schuine buikspieren moet trainen. Dat bedenk 
je handmatig niet zo snel. De jongens kunnen dan thuis aan de 
gang met oefeningen. De begeleiding doen we via een app, daarop 
controleren we de jongens. Door thuis oefeningen te doen, kan 
ieder individu zijn eigen niveau verhogen, waardoor ze uiteindelijk 
ook beter mee kunnen doen in de groepstrainingen.”
Bij de tweede scan zien we of de balans en zwakke plekken zijn 
verbeterd. De AfaScan werkt met sensoren en slaan alle gegevens 
ook op. Alle gegevens zijn dus op maat en komen in een persoon-
lijk dossier. Met die gegevens kan de trainer uiteindelijk ook aan de 
slag met de veldtrainingen. Want wij gaan niet op de stoel van de 
trainer zitten. Wij zorgen er alleen voor dat wij de mogelijkheden 
van de spelers voor die veldtrainingen vergroten.” 

Een volgende stap? ,,Dat zou zijn om per linie te gaan werken. 
Keepers hebben bijvoorbeeld baat bij goede reflexen en reactiesnel-
heid. Dan kun je reactietrainingen doen. Heeft jouw linksback een 
stijve rechterheup? Dan kun je behendigheid en flexibiliteit trainen. 
Je kunt je wel voorstellen dat elke positie op het veld andere vaar-
digheden vergt.”

Hoewel Jack  pas sinds januari met de AfaScan werkt, is hij zeer 
enthousiast over de wijze waarop het apparaat preventief te 
gebruiken is. ,,Als de spelers goed in hun vel zitten en de fysieke 
mogelijkheden voor zichzelf vergroten, wordt de motivatie groter 
en verkleinen ze de kans op overbelastingblessures. Een schop kan 
je altijd krijgen natuurlijk. Alhoewel: als je sneller en vaardiger bent, 
word je ook minder snel geraakt”, besluit Jack, die niet kan wach-
ten om het fysiek ijzersterke Arkel aan het werk te zien. ,,Ik ga elk 
weekend wel even kijken, dat vind ik hartstikke leuk.”

Meer informatie over Beter Doen Vitaal? Kijk dan eens op de 
website: www.beter-doen.nl. 
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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 

0653 596168 

vanrooijenaccountants.nl

Appeldijk 35 • 4201 AE Gorinchem

� 0183 - 63 27 88    �    info@vanrooijenaccountants.nl

Voor ondernemers, 
van start tot fi nish.

ADVIES • ACCOUNTANCY • FISCALITEIT • ONLINE (SALARIS)

ADMINISTRATIE • FINANCIËLE PLANNING • OVERNAME

Spaar voor de 
clubkas!

Boodschappen gedaan bij ons? Uw kassabon is 
geld waard! Vanaf 1 september 2020 t/m 30 juni 
2021 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!

Vlietskade 1016  Arkel  | 0183-562055 |  henketuinmachines.nl

// verkoop // advies // onderhoud //

DÉ TUINMACHINE SPECIALIST



ENIGIDEE 
Hoe jij Arkel nóg mooier kan maken?!
voor DE jEuGD, spElEN, EvENts, rEcrEAtIE, bErEIkbAArHEID, GroEN- EN ANDErE voorzIENINGEN

laat het ons weten:
info@dorpsraadarkel.nl

wij helpen je graag op weg

www.facebook.com/dorpsraad.arkel/ dorpsraadarkel.nl arkel.nl

Adv ASV magazine 190x135mm fc.indd   1 02-09-20   10:59

ASV Arkel kan rekenen op steun van een 
mooie groep trouwe sponsoren. Van een 
balsponsor,  tenuesponsor tot hoofdspon-
sor zoals JUMBO dat nu al weer 6 seizoe-
nen is. Elke bijdrage is uiteraard welkom. 
Ons motto met onze sponsoren is dan ook 
ASV ARKEL samen zijn we de club! 

Nieuwe sponsoren worden vaak gewoon 
aangedragen. Er is een sponsorinfo boekje 
beschikbaar op de ASV site. Onder de kop 
sponsoring/sponsor worden is dit boekje 
te downloaden. Wij gaan graag in gesprek!
 
Elke sponsor wordt uitgenodigd voor de 
sponsoravond met een lekkere hap eten en 
drankjes. Dit doen wij de laatste jaren vaak 
in samenwerking met onze Club van 100, 
echt gezellig met de laatste keer heel bij-
zonder het uitzwaaien van onze sportheld 
Frenkie de Jong naar Barcelona en met 
ook Willem van Hanegem als speciale gast. 

Als nieuwe ontwikkeling hebben wij de 
Greenboarding van Softs. In het kort is 
dat een installatie van 18 meter lang dat 
langs het A veld wordt geplaatst. In het 
midden een groot LED scherm voor reclame 
met landelijke adverteerders en door ons 
verzorgde adverteerders uit Arkel en onze 

regio. ASV gaat hiermee sparen voor zon-
nepanelen om zo de club energie neutraal 
te krijgen. 

Ook een ‘super actie’ dit seizoen met 
Superkeukens van Wim Bos. De familie 
Bos is al lang betrokken bij  onze club. Voor 
elke keuken die door een ASV Arkel lid 
wordt gekocht gaat een mooi % naar ASV.  

Nieuw lid in de sponsorcommissie is Pieter 
Kros, die het stokje over neemt van Pim van 
der Vorst die 7 jaar 
trekker is geweest
(zie foto). Pim blijft 
zeker nog betrok-
ken maar Pieter 
gaat weer nieuwe 
ideeën  inbrengen 
en ook zijn 
bijdrage in het 
bestuur leveren.

Sponsoring

Sponsoren ASV Arkel bedankt

Haarweg 2-c ||        4212 KJ  ||        Spijk (in tuincentrum Ranzijn)   
0183-619517   ||        info@royalshadow.nl ||        www.royalshadow.nl

Woninginrichting & Zonwering 

Woninginrichting & Zonwering 

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

Alblasserwaard
Alblasserwaard

Gorinchem Piazza Center De JonghSport
DE VOETBALSPECIALIST

c r e a t i e v e  v o r m g e v i n g

Sponsoring ASV Arkel  
pagina 1

Samen zijn we de club

Sponsorinfo
Wij gaan altijd graag met u in gesprek!



Vrijwilliger worden?
‘Hartstikke gezellig!’
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,,Het is echt hartstikke leuk, de sfeer is altijd goed en een middag vliegt voorbij!”
Dat is volgens Miranda Krul en Esther Ahaus een dagje vrijwilligerswerk bij ASV Arkel. 

Als je tien jaar geleden tegen Miranda en Esther had gezegd dat ze 
op zaterdagen vrijwillig in een voetbalkantine zouden staan, had-
den ze je voor gek verklaard. Inmiddels staan ze alweer jarenlang 
met veel plezier achter de bar of in de keuken om hun vrijwillige 
steentje bij te dragen aan de plaatselijke ASV. Van koffie tot een 
biertje en van een frietje tot een tosti: voetballers en voetbalsters 
kunnen altijd bij ze terecht voor kracht- of troostvoer en ook toe-
schouwers komen dankzij hen niets tekort. 
En dit seizoen kunnen ze jouw hulp goed gebruiken, zo legt Mi-
randa uit: ,,We zijn een vrijwilligersbeleid gestart en willen ouders 
en leden triggeren om een of twee keer per jaar iets te doen voor 
de club. We roepen nu veel op via de website en Facebook, maar 
als dat niet werkt, moeten we toch mensen gaan bellen. En dat 
willen we eigenlijk niet, want we willen dat vrijwilligerswerk geen 
verplichting wordt. Vrijwilligerswerk moet vrijwillig blijven, dat is het 
mooie aan het werk.”
Esther: ,,En je hoeft ook niet elke zaterdag te komen. Één zaterdag 
in een seizoen zou al hartstikke fijn zijn”
Miranda: ,,Als je vijftien jaar bent, mag je al helpen. Dat is toch 
gezellig?”
Esther: ,,Hartstikke gezellig zelfs! Je leert veel mensen kennen, 
maakt eens een praatje. Het voelt helemaal niet als werk, het voelt 
als een dagje uit.”

Wat voor vrijwilligers zijn welkom?
Miranda: ,,Alle vrijwilligers zijn welkom, maar scheidsrechters 
komen we altijd tekort en in de keuken is er hoge nood. Door de 
coronamaatregelen moeten we dit seizoen meer uitgiftepunten 
creëren. Daar kan jeugd ook bij helpen: koffie schenken in de rust 
van het eerste elftal bijvoorbeeld. Dat is maar een kwartiertje dat 
we even extra hulp nodig hebben, want zodra de wedstrijd weer 
begint, is het weer rustiger.”

Hoe ziet een vrijwilligersdag er verder uit?
Miranda: ,,Er zijn twee bar- en twee keukendiensten: bardienst 
van 08.00 tot 13.00 uur en van 13.00 tot 19.00 uur, keukendienst 
van 12.00 tot 15.00 uur en 15.00 tot 18.00 uur. De keuken wordt 
vaak als een drempel gezien, maar als je thuis friet kunt bakken, 
kan je dat hier ook hoor. Met de nieuwe kantine is alles helemaal 

automatisch. Er gaat zelfs een alarm af als de friet eruit moet!”
Esther: ,,Je staat altijd met z’n tweeën, dat is al gezellig, maar je 
maakt ook veel praatjes. Over voetbal, niet over voetbal, we praten 
over van alles. Er wordt ook veel georganiseerd: het Kliekentoer-
nooi, de draaimiddag en klaverjasavonden. Ook niet-leden komen 
graag naar Arkel.”
Miranda: ,,Inderdaad. Hoewel dit een voetbalclub is, is het sociale 
hier net zo belangrijk.”

En inmiddels al voetballiefhebbers geworden?
Esther: ,,Ja, we gaan ook regelmatig even tussendoor kijken als het 
eerste bezig is. Je leert de jongens van de voetbalteams kennen en 
die waarderen altijd wat je doet.”
Miranda: ,,Op drukke dagen zeggen ze ook vaak: ‘Respect hoor!’ 
De waardering voel je heel erg. Je raakt zo toch betrokken bij een 
club. We zijn twee seizoenen geleden zelfs naar de kampioenwed-
strijd tegen SVW geweest. Dat had ik een paar jaar geleden echt 
nooit gedaan!”

Dus ook als je niet van voetbal houdt, is het werk hartstikke 
leuk?
Esther: ,,Zeker weten. Kom anders eens één dagje meedraaien, 
net als ik zes jaar geleden. Dan zie je dat het werk reuze meevalt en 
hartstikke leuk is. Misschien verwachten sommigen te veel van het 
werk. Dat je een hele middag in zo’n kantine moet staan. Maar de 
dag vliegt echt om.”
Miranda: ,,En je kunt het zelf inplannen. Het is en blijft vrijwilligers-
werk. Kan je een zaterdag niet, dan kan je niet. Loop eens gezellig 
mee met iemand. Je staat er nooit alleen voor.”
Esther: ,,Ik heb nooit spijt gehad dat ik er mee begonnen ben. De 
eerste keer zie je er misschien tegenop, maar nu is het: ‘Gezellig, 
we gaan weer naar Arkel!’.”

Ook enthousiast geworden? De club is razendblij met alle hulp. Op 
www.asvarkel.nl is altijd te vinden waar er hulp nodig is. Meteen 
aanmelden? Dat kan natuurlijk ook: stuur een mailtje naar vrijwilli-
gers@asvarkel.nl. ,,Want”, zo klinkt het motto. 

,,Samen zijn we de club.”

Presenta t ieg ids  ASV Arkel  2020-2021 | 23

Vrijwilligers



Wij verzorgen al het vloer- en wandtegelwerk
op het gebied van:
• Woningbouw • GWW Infra
• Utiliteitsbouw  • Renovatieprojecten

www.marcelis-tegels.nl

GORKUM TV: NIEUWS, 
ENTERTAINMENT & MEER

Gorinchem is een dynamische stad, 
die groeit aan alle kanten. In de bruisende 
binnenstad is er vrijwel elk weekend iets te 
doen. In deze Stad van Tolerantie brengen 
wij met Gorkum TV zo veel mogelijk in beeld. 
We brengen nieuws, evenementen en 
ontwikkelingen op een leuke manier in beeld, 
maar bedenken ook zelf programma’s. 
Neem snel een kijkje op www.gorkum.tv of 
kom gerust eens langs op onze locatie aan 
het Eind 15.

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!

C
O

LO
FO

N

Dam 63  Arkel   (0183) 56 19 11    
www.vanhouwelingen.net

Dé tweewielerspecialist van Arkel en omstreken, wenst

ASV Arkel
veel succes!
ASV Arkel

veel succes!www.anitareyndersfotografie.nl

 

Sluisweg 1C | 4241 EA  Arkel  | T: 06-23207114

Portretfotografie
Productfotografie
Sportfotografie

Fotografie van bedrijfsuitjes, events en feestjes

www.studio-kern.nl



BACK TO WORK
STAY SAFE

WWW.EMLEERDAM.NL   
WWW.EM-KANTOORINRICHTING.NL

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

1860 - 2019
RUIM 155 JAAR VERTROUWD

 

WIJNHANDEL 
VAN OUWERKERK 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINSES MARGRIETSTRAAT 19 

4241 BA  ARKEL 

www.wijnhandelvanouwerkerk.nl 

1860 - 2020 

AL 160 JAAR VERTROUWD 
 

 

PRINSES MARGRIETSTRAAT 19
4241 BA ARKEL

www.wijnhandelvanouwerkerk.nl

1860 - 2020
AL 160 JAAR VERTROUWD



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!

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

1860 - 2019
RUIM 155 JAAR VERTROUWD

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!

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!

26 | P resenta t ieg ids  ASV Arkel  2020-2021

Vlietskade 8018 • 4241 WS Arkel
Tel. (0183) 562227 • Fax (0183) 561602

www.viveen.nl



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

19 september 2020
Sleeuwijk - Altena  
Tricht - Heukelum  
Arkel - GJS  
De Zwerver - EBOH
Drechtstreek - Roda Boys/B. 
Wieldrecht - Woudrichem 
SVW - Wilhelmina’26

26 september 2020
GJS - Drechtstreek 
Altena - SVW 
Heukelum - Wieldrecht 
EBOH - Arkel 
Roda Boys/B. - Sleeuwijk 
Wilhelmina’26 - De Zwerver 
Woudrichem - Tricht

3 oktober 2020
EBOH - Altena  
Sleeuwijk - Woudrichem  
Tricht - Wieldrecht  
Arkel - Wilhelmina’26 
De Zwerver - GJS  
Drechtstreek - Heukelum 
SVW - Roda Boys/B. 

10 oktober 2020
GJS - SVW 
Altena - De Zwerver 
Heukelum - Sleeuwijk 
Roda Boys/B. - Tricht 
Wilhelmina’26 - EBOH 
Woudrichem - Arkel 
Wieldrecht - Drechtstreek

17 oktober 2020
GJS - Altena  
EBOH - Heukelum  
Wilhelmina’26 - Woudrichem  
Arkel - Wieldrecht  
De Zwerver - Roda Boys/B.  
Drechtstreek - Sleeuwijk  
SVW - Tricht

24 oktober 2020
Altena - Drechtstreek 
Heukelum - Arkel 
Roda Boys/B. - Wilhelmina’26 
Sleeuwijk - SVW 
Tricht - De Zwerver 
Woudrichem - GJS 
Wieldrecht - EBOH

31 oktober 2020
GJS - Wieldrecht  
EBOH - Woudrichem  
Wilhelmina’26 - Altena 
Arkel - Roda Boys/B.
De Zwerver - Sleeuwijk  
Drechtstreek - Tricht  
SVW - Heukelum

7 november 2020
Altena - Arkel 
Heukelum - De Zwerver 
Roda Boys/B. - GJS 
Sleeuwijk - EBOH 
Tricht - Wilhelmina’26 
Woudrichem - Drechtstreek 
Wieldrecht - SVW

21 november 2020
GJS - Heukelum  
Altena - Tricht  
EBOH - Roda Boys/B.  
Wilhelmina’26 - Sleeuwijk  
Arkel - Drechtstreek  
Woudrichem - SVW  
De Zwerver - Wieldrecht  

28 november 2020
Heukelum - Wilhelmina’26 
Roda Boys/B. - Woudrichem  
Sleeuwijk - Arkel  
Tricht - GJS  
Drechtstreek - EBOH  
Wieldrecht - Altena  
SVW - De Zwerver

5 december 2020
Altena - Roda Boys/B.  
EBOH - SVW  
Sleeuwijk - GJS  
Wilhelmina’26 - Wieldrecht  
Arkel - Tricht  
Woudrichem - Heukelum  
De Zwerver - Drechtstreek 

12 december 2020
GJS - EBOH  
Heukelum - Altena  
Tricht - Sleeuwijk  
De Zwerver - Woudrichem  
Drechtstreek - Wilhelmina’26 
Wieldrecht - Roda Boys/B.  
SVW - Arkel 

16 januari 2020
Altena - Woudrichem 
EBOH - Tricht 
Roda Boys/B. - Heukelum 
Sleeuwijk - Wieldrecht 
Wilhelmina’26 - GJS 
Arkel - De Zwerver 
Drechtstreek - SVW

23 januari 2020
GJS - Roda Boys/B. 
Heukelum - EBOH  
Tricht - Drechtstreek  
Woudrichem - Wilhelmina’26 
De Zwerver - Altena  
Wieldrecht - Arkel  
SVW - Sleeuwijk

30 januari 2020
Altena - GJS 
EBOH - De Zwerver 
Roda Boys/B. - SVW 
Sleeuwijk - Heukelum 
Wilhelmina’26 - Tricht 
Arkel - Woudrichem 
Drechtstreek - Wieldrecht

6 februari 2020
GJS - Arkel  
Heukelum - Drechtstreek  
EBOH - Sleeuwijk  
Tricht - Roda Boys/B.  
Woudrichem - Wieldrecht  
De Zwerver - Wilhelmina’26
SVW - Altena

27 februari 2020
Altena - EBOH 
Heukelum - Tricht 
Roda Boys/B. - Arkel 
Sleeuwijk - De Zwerver 
Wilhelmina’26 - SVW 
Drechtstreek - Woudrichem 
Wieldrecht - GJS

6 maart 2020
GJS - Wilhelmina’26 
EBOH - Drechtstreek  
Tricht - Altena  
Arkel - Sleeuwijk  
Woudrichem - Roda Boys/.  
De Zwerver - Heukelum  
SVW - Wieldrecht

13 maart 2020
Heukelum - GJS 
Roda Boys/B. - EBOH 
Sleeuwijk - Tricht 
Wilhelmina’26 - Arkel 
Drechtstreek - Altena 
Wieldrecht - De Zwerver 
SVW - Woudrichem

20 maart 2020
GJS - De Zwerver 
Altena - Heukelum 
Roda Boys/B. - Drechtstreek 
Tricht - EBOH 
Arkel - SVW 
Woudrichem - Sleeuwijk 
Wieldrecht - Wilhelmina’26 

27 maart 2020
Altena - Wieldrecht  
Heukelum - Roda Boys/B.  
EBOH - GJS  
Sleeuwijk - Wilhelmina’26 
Tricht - Woudrichem  
De Zwerver - SVW  
Drechtstreek - Arkel

10 april 2020
GJS - Tricht 
Roda Boys/B. - De Zwerver 
Arkel - Altena 
Woudrichem - EBOH 
Wieldrecht - Sleeuwijk 
SVW - Drechtstreek
Wilhelmina’26 - Heukelum

17 april 2020
Altena - Wilhelmina’26 
Heukelum - Woudrichem  
EBOH - Wieldrecht  
Sleeuwijk - Roda Boys/B.  
Tricht - SVW  
De Zwerver - Arkel  
Drechtstreek - GJS

24 april 2020
GJS - Sleeuwijk 
Roda Boys/B. - Altena 
Wilhelmina’26 - Drechtstreek 
Arkel - Heukelum 
Woudrichem - De Zwerver 
Wieldrecht - Tricht 
SVW - EBOH 

8 mei 2020
GJS - Woudrichem 
Altena - Sleeuwijk 
Heukelum - SVW 
EBOH - Wilhelmina’26 
Roda Boys/B. - Wieldrecht 
Tricht - Arkel 
Drechtstreek - De Zwerver

15 mei 2020
Sleeuwijk - Drechtstreek 
Wilhelmina’26 - Roda Boys/B. 
Arkel - EBOH 
Woudrichem - Altena 
De Zwerver - Tricht 
Wieldrecht - Heukelum 
SVW - GJS 
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