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SCHOONZIGTNIEUWS IS TERUG!? 
Vijfenzestig jaar ASV Arkel... kan niet zonder Schoonzigtnieuws. Vandaar deze 

extra uitgave van het ooit zo vertrouwde Schoonzigtnieuws. Gevuld met het 

voetbalprogramma, gelukwensen, wetenswaardigheden en informatie over en van 

de diverse  ASV Arkel teams.  ASV Arkel viert zaterdag 14 mei feest.  
 

PROGRAMMA VOOR ZATERDAG 14 MEI 2022 
 

14.30 uur comp  WIELDRECHT 1  - ASV ARKEL 1 
10.30 uur comp  SVS’65 VR1   - ASV ARKEL VR1 

14.30 uur comp  SCHELLUINEN 2  - ASV ARKEL 2 

10.15 uur comp  PEURSUM VR2  - ASV ARKEL VR2 

14.30 uur comp  VUREN 3   - ASV ARKEL 3 

14.30 uur comp  ASV ARKEL 5   - KOZ. BOYS 5 

12.45 uur comp  TEC O23-2   - ARKEL O23-1 

12.15 uur comp  ASV ARKEL JO18-1  - PEURSUM JO18-1  

12.00 uur comp  WADENOIJEN JO15-1  - ARKEL JO15-1 

10.30 uur comp  ASV ARKEL JO13-1JM - VVGZ JO13-2 

09.00 uur comp  ASV ARKEL JO12-1JM - MVV ’58 JO12-1 

10.00 uur comp  KOZAKKEN BOYS JO11-2 - ARKEL JO11-1JM 

09.00 uur comp  ASV ARKEL MO11-1  - GR. AMMERS MO11-1 

08.30 uur comp  LRC JO10-1    - ARKEL JO10-1 

10.30 uur comp  ASV ARKEL JO10-2  - DE ALBLAS JO10-1 

10.30 uur comp  ASV ARKEL JO9-1JM  - AMEIDE JO9-2 

10.15 uur comp  ALTENA JO9-1   - ARKEL MO9-1 

08.45 uur comp  BZC’14 JO7-1JM  - ARKEL JO7-1 

08.55 uur comp  ASV ARKEL JO7-1  - SVW JO7-2 

09.05 uur comp  ALTENA JO7-1   - ARKEL JO7-1 

http://www.asvarkel.nl/sponsors
http://www.asvarkel.nl/
http://www.asvarkel.nl/sponsors
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ASV MET PENSIOEN?  NOOIT! 
Nog niet zo heel lang geleden ging je met 

pensioen als je 65 jaar werd en die leeftijd 

heeft ASV Arkel nu bereikt. Maar met 

pensioen gaat onze vereniging nooit;  

ASV Arkel bruist van de energie. Je bent zo 

oud als je je voelt en dus blijft ASV Arkel altijd een jonge, 

springlevende vereniging. Zo is ASV Arkel  65 jaar geleden 

begonnen en nu 65 jaar later zijn de blauwwitte kleuren gebleven, maar verder is veel veranderd. 

Er ligt nu een prachtig complex, waarin al die jaren heel veel mensen met heel veel plezier hebben 

gevoetbald.  ASV Arkel: ooit gestart met 19 leden en nu meer dan 400 leden en met een grote 

sociale functie binnen ons dorp. ASV Arkel is geworden wat het nu is door de bijdrage van heel 

veel leden, vrijwilligers en sponsoren vanaf het jaar 1956 tot nu.  Het is fijn dat we dit 13de lustrum 

kunnen vieren na twee “coronajaren” waarin niet veel mogelijk was. De feestcommissie heeft een 

mooi feest georganiseerd op 14 mei voor alle leden, sponsoren en vrijwilligers.  

Laten we ons 65-jarig bestaan op die avond uitgebreid vieren.     Bestuur ASV Arkel 
 

 

65 jaar ASV Arkel is ook 65 jaar ASV Arkel 1 
 

Al vanaf de oprichting in oktober 1956 bestaat er al een ASV Arkel 1.  

Dus 65 jaar ASV Arkel is ook  65 jaar ASV Arkel 1. 65 jaar waarin het vlaggenschip 

van de club altijd haar thuiswedstrijden mocht spelen op sportpark Schoonzigt, 

mooi gelegen achter het station Arkel en naast het GEB-gebouw. Wedstrijden 

waarin altijd wel wat gebeurde en waar de vele supporters altijd wel wat van vonden. Want ook bij 

wedstrijden van ‘ons 1e’ stonden er de afgelopen 65 jaar veel coaches achter de afrastering die het 

regelmatig allemaal heel anders zagen en ook nu nog zien. Maar al met al waren het 65 mooie 

jaren voor ASV Arkel 1 op Schoonzigt waarin ook vele mooie, goede en markante voetballers 

voorbij kwamen en nog spelen. Wat te denken van Huib van Driel toen speler met een vlammend 

schot, daarna vele jaren leider van het 1e elftal en vervolgens jaren vaste supporter. Arie Versluis, 

de aanvaller die er geen probleem van maakte of hij met rechts of links moest schieten en in 1979 

mede verantwoordelijk was voor het kampioenschap. Het was ook Arie die 39 jaar later de 

kampioensschaal mocht uitreiken toen het 1e elftal kampioen werd in de 4e klasse. John de Jong, 

onze eigen Arkelse nummer 14. Speelde in totaal 780 wedstrijden in het eerste team, waaronder 

de legendarische wedstrijden tegen vv Strijen in 1988 en maakte de promotie naar de 3e  klasse 

mee via de nacompetitie.  Maar ook de laatste jaren spelen er in het 1e elftal een paar markante 

ASV’ers. Maurice Hogendoorn en Sander Antonio maakten jaren deel uit van de hoofdmacht en 

kregen een mooi en passend afscheid op Schoonzigt. Robin Vogel en Remie Schuurman, 

Gorkumse jongens die al sinds de jeugd op Schoonzigt voetballen en daardoor een echt blauwwit 

hart hebben en het mochten meemaken om twee maal achterelkaar kampioen te worden met 

ASV Arkel 1.  Kortom in de afgelopen 65 jaar is ASV Arkel altijd goed geweest 

voor het 1e elftal en hebben de vele spelers, trainers en overige stafleden altijd 

met heel veel trots en plezier hun steentje mogen bijdrage aan deze mooie 

club. Wij, het huidige 1e elftal van ASV Arkel, feliciteren deze mooie club met 

haar 65-jarige verjaardag. 

“…….ASV Arkel is en blijft mijn club vanaf lidmaatschap tot aan de dood. Mijn droom/wens voor 
ASV Arkel is handhaven in de tweede klasse en niet degraderen.  Mijn beste herinnering aan ASV 
Arkel is. Was mijn tijd als leider samen met trainer  Teus Blokland en verzorger Cor van Wijk na de 
derde klasse. We speelden toen op het B-veld en daarna…… feest. Ook het reisje met de bus naar 
Allendorf in Duitsland was om niet te vergeten. De chauffeur was Bas Bos en natuurlijk met 
trainer Jan de Bruin….”.  Huib van Driel, oudste lid ASV Arkel. 
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MEER INFORMATIE OVER ASV ARKEL?  SCAN DEZE CODE     

 

 

ASV Arkel 65 jaar, namens ASV Arkel vrouwen 1 
 

Vrouwen 1 ziet ASV Arkel als 

een warme en gezellige 

dorpsclub. Onze hoogte-

punten zijn toch wel de 

spaarzame punten die wij 

momenteel behalen. Dit vieren wij als een 

kampioenschap.  We genieten iedere week 

weer van het spelletje en vinden het heerlijk 

om ‘thuiswedstrijden’ te spelen op ons 

prachtige sportpark. Vooral de derde helft is 

voor ons een feestje. Tegen een hapje en 

drankje zeggen wij nooit nee. Daarnaast vinden 

we het erg fijn dat de meisjes inmiddels 

Vrouwen 2 zijn geworden. Zo kunnen we elkaar 

helpen waar nodig, wat ook voor een goed 

fundament voor het vrouwenvoetbal zorgt.  

Dit seizoen zijn we super blij met de 

sponsoring door SKG (Stichting Kindercentra 

Gorinchem) van onze nieuwe tenues, polo’s en 

de aanschaf van de 

prachtige truien. Wij 

lopen er weer kek bij. 

 

“……Arkel is en blijft m’n club. 
Van kleins af aan nam mijn vader 

me mee naar het veld, later nam ik 
Frenkie en Youri al in de 

kinderwagen mee. Mijn wens is 
dat we altijd een gezonde, sociale 

club blijven. Af en toe een 
kampioenschap zoals in 2018 en 

2019 is natuurlijk geweldig. Mooie 
herinneringen heb ik vele. De 

promotie bij m’n laatste wedstrijd 
in het eerste was prachtig evenals 

m’n afscheidswedstrijd……”. 
John de Jong (Mister ASV.) 
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Vrouwen 1 is een hechte groep met veel 

diversiteit qua leeftijd en karakters. Dat maakt 

ons team zo leuk en speciaal.  Vooral tijdens de 

feestjes op de club hebben wij het erg leuk met 

elkaar.  Zonder Vrouwen 1 is het feest zeker 

niet compleet. ;-)  Helaas kent ons 

vrouwenelftal ook een dieptepunt en hiervoor 

gaan we terug naar 18 juli 2020.  

 Jeroen Seegers, onze zeer geliefde trainer en 

vriend, overlijdt plotseling. De hele vereniging 

en vooral onze dames waren hierdoor in rouw. 

We missen hem nog steeds en vergeten doen 

we hem nooit meer. Hij zit voor altijd in ons 

hart. Natuurlijk is corona ook een groot 

dieptepunt geweest. Het hele voetbal heeft 

hierdoor meermaals stilgelegen. Hierdoor 

konden we niet 

trainen en zagen we 

elkaar helaas erg 

weinig. 

 

 

ASV Arkel 65 jaar, namens ASV Arkel vrouwen 2 
 

Beste mede ASV leden, 

Namens de vrouwen 2 willen 

wij jullie een kijkje geven 

binnen ons team.  

Waar zouden we toch moeten beginnen. Om 

eerlijk te zijn weten wij dat zelf ook niet precies. 

Want wat hebben we veel meegemaakt met 

zijn allen op ASV Arkel. Vooral hele mooie maar 

ook zeker minder leuke momenten.  

Laten we beginnen met onze leuke trainers 

Humphrey en Ron. Die altijd door weer en 

wind voor ons klaarstaan. We kunnen altijd bij 

ze terecht en we weten ook dat we alles tegen 

de mannen kunnen zeggen. Of dat nou iets 

persoonlijks is of te maken heeft met voetbal. 

We weten dat ze altijd voor ons klaar zullen 

staan. En wij natuurlijk ook voor hun. Van 

gezelligheid daar houden wij wel van.  

Met zijn allen in de kleedkamer een feestje 

bouwen, dansen en zingen in de kantine,      

ons kampioenschap vieren of met zijn allen in 

de feesttent staan.  Dat zijn zeker mooie 

herinneringen met zijn allen. Onze bijnaam 

“kippenhok” van Ron is er niet voor niets ;) 

Helaas hebben we ook een groot diepte punt 

meegemaakt met het team.  Het overlijden van 

onze aanstaande trainer Jeroen kwam voor      

iedereen als een grote shock binnen. Een 

verdrietig, pijnlijk maar ook een steunende tijd 

met zijn allen. We zagen namelijk in: wat er ook 

gebeurt of dat nu een gezellige of verdrietige 

tijd is, we zullen er altijd voor elkaar zijn. Wij 

kunnen namelijk met heel ons hart zeggen dat 

ASV voor ons vertrouwd voelt. En dat zal voor 

altijd zo blijven. Wij zijn er voor elkaar in voor- 

en tegenspoed.   

MEER INFORMATIE OVER ASV ARKEL?   SCAN DEZE CODE     

“……ASV Arkel is de club waar ik met mijn team graag tijd doorbreng. Trainen, 
wedstrijden spelen en deze afsluiten met een hapje en een drankje en niet te vergeten, de 
kantinefeestjes en het Kliekentoernooi. 
Mijn droom/wens voor ASV Arkel is, dat er nog veel nieuwe leden zich zullen aanmelden, 
bij de jeugd maar zeker ook bij de vrouwen/senioren. Het zou fijn zijn als er één of twee 
damesteam zijn, die op volle kracht functioneren. Tevens wens ik ASV Arkel voor nu en de 
toekomst vele kampioenschappen en sportieve successen toe. Daarnaast zou het een 
wens zijn om mooie, nieuwe kleedkamers te krijgen, die van alle gemakken voorzien zijn. 
Een goede warme douche, vooral voor in de wintermaanden, zouden zeker van 
toegevoegde waarde voor de club zijn. Als laatste zou het fijn zijn voor de senioren 
mannen als er weer teams bij komen in plaats van teams die worden opgeheven of samen 
gevoegd.  Mijn beste herinnering aan ASV Arkel is, allereerst de tijd dat Jeroen Seegers 
mijn/onze trainer was. Helaas is hij niet meer onder ons, maar wat mis ik hem als vriend 
en trainer. Daarnaast blijven de gezellige sfeer tijdens de kantinefeestjes mij altijd bij. 
Toch ook de warme en gemoedelijke sfeer waardoor je je snel thuis voelt op de club. 
Absoluut ASV Arkel Dames 1 kampioen... Het zou een unieke ervaring zijn om met mijn 
team het kampioenschap te kunnen vieren. Dit gun ik de mannen ook wel en zou zeker 
mee feesten als zij kampioen zouden worden, maar dit zou met mijn eigen team toch nog 
wel een groter feest zijn. Esmodee de Jong, aanvoerder ASV Arkel VR1 
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ASV Arkel 65 jaar, namens ASV Arkel 2 
 

Of wij van ASV 2 eventjes een stukje willen schrijven voor het 65 jarige bestaan? 

Natuurlijk, met alle liefde. Alleen is dat nog niet zo makkelijk, 65 jaar ASV, 65 

miljoen herinneringen en mooie momenten mochten wij al meemaken bij deze 

bijzondere club. Gefeliciteerd ASV, dat er nog veel mooie momenten mogen 

volgen, op naar de 130.  Er zijn alleen teveel anekdotes en mooie momenten om 

een half A4’tje te vullen, daarom doen wij het even anders.  

Dit seizoen voor ASV 2 staat overduidelijk in het teken van de sfeergroep die recent is opgepakt 

binnen ons team: Sfeergroep AJK, (Arkel Jongeren Kern.) Deze sfeergroep is ontstaan natuurlijk 

voor de liefde voor de club. Momenteel zijn wij via Instagram hard aan de weg aan het timmeren 

om deze sfeergroep goed te promoten in de regio. Uiteindelijk zijn er plannen om verschillende 

dingen te organiseren voor de club, de jeugd en ASV 1, denk hierbij bijvoorbeeld aan sfeeracties 

en spandoeken. Houd hierbij dus de Instagram pagina: asvarkel2_sfeergroepajk in 

de gaten, want er komen hele mooie dingen aan. Via daar ook onze mooiste 

anekdotes en momenten te volgen gedurende het seizoen.  Verder willen wij 

gebruik maken van deze gelegenheid om nog iemand in het zonnetje zetten, het 

seizoen is natuurlijk nog niet afgelopen maar:………. Michael Boon, onze trainer, 

kind van de club die er in september een kind bij krijgt.  Natuurlijk is dat geweldig nieuws en zijn 

wij superblij voor de familie.  Alleen zal Michael daardoor een stapje terug doen en stoppen als 

trainer bij ons team aankomend seizoen, om de focus lekker thuis bij de familie te houden. 

Natuurlijk snappen wij dat. Alleen zit Michael nog tot begin juni vast aan die vervelende, bier 

drinkende, niet altijd goed luisterende ettertjes van ASV 2.   Michael, namens ASV 2 en Sfeergroep 

AJK willen wij jou alvast bedanken voor de mooie tijd, de vele hoogtepunten en de sfeer die jij 

bracht in het team. De laatste weken/maanden gaan we nog even knallen met z’n allen. En 

hopelijk zien wij in de toekomst de twee kleine Boontjes op Schoonzigt lopen met een bal aan de 

voet.  

ASV Arkel 65 jaar, namens ASV Arkel 3 
ASV Arkel 3 is een team dat twee jaar geleden ontstaan is. Een aantal wat oudere 

spelers van ASV Arkel 2 wilde graag wat recreatiever gaan voetballen. Dit werd 

aangevuld met spelers die voetbalden bij andere teams en buiten het voetbal 

ook veel met elkaar omgaan. Helaas hebben we door corona nog geen seizoen 

uitgespeeld maar dit seizoen doen we mee om het kampioenschap in de  

5de klasse. Het is een redelijk jong en hecht team waarbij vooral gezelligheid hoog in het vaandel 

staat.  Deze gezelligheid slaat nog wel eens door, waardoor we op zaterdag tot laat te vinden zijn 

in onze huiskroeg ‘’De Muizeval’’. Overigens is het niet alleen maar gezelligheid, iedere donderdag 

zorgen we voor een fanatieke training onder leiding van onze trainer Mo. Van alleen maar partijen 

word je immers niet beter. ASV Arkel betekent veel voor ons, veel jongens voetballen hier al heel 

hun leven en iedere week wordt er uitgekeken naar het moment dat we weer naar Schoonzigt 

mogen.  

“…….ASV Arkel is de afspiegeling van ons dorp.  ASV is Arkel. Arkel is ASV. 
Mijn wens voor Arkel is dat het die brede vereniging is en blijft. Met een gezonde ambitie 

voor de eerste elftallen.  Mijn beste herinnering aan ASV Arkel is natuurlijk het eerste 
kampioenschap na 40 jaar, maar ook het doorpromoveren. En misschien ook nog wel de 

crisisvergadering van het bestuur op de dag na Kerst 2015. Never a dull-moment bij  
ASV Arkel…….”  Samen zijn we de club!             Berend Buddingh’ (ex-voorzitter ASV Arkel) 
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Daarnaast blijft het ook de verbinder met het dorp waar we opgegroeid zijn en vormt het een 

belangrijke schakel binnen ons sociale leven.  Veel sportieve hoogtepunten hebben we nog niet 

gekend, maar andere hoogtepunten zijn er genoeg. Zo hebben we het zelf voor elkaar gekregen 

dat een aantal sponsors ons volledig in het nieuw heeft gestoken. Ook een heerlijk biertje drinken 

tijdens de derde helft blijft een hoogtepunt. Het liefst onder een stralend zonnetje op het terras 

van onze mooie kantine.   Captain derde helft Roar zorgt er dan voor dat we in ieder geval niet 

droog komen te staan. Mocht er interesse zijn om onze toekomstige hoogtepunten te 

volgen raden wij aan ons Instagram account @asv_arkel3 te volgen.   

Helaas kan een dieptepunt niet onbenoemd gelaten worden. Afgelopen zomer kwam 

onze teamgenoot Reno Dame te overlijden, een groot verlies dat wij nooit zullen vergeten. Het 

was daarom prachtig om te zien hoe ontzettend veel steunberichten er vanuit de club kwamen. 

Dit toont nog maar eens hoe ontzettend 

hecht deze club is. Als laatste willen wij nog 

zeggen dat wij als team ontzettend veel 

respect hebben voor al die vrijwilligers die 

ervoor zorgen dat wij iedere zaterdag kunnen 

voetballen. We moeten als Arkel ontzettend 

trots zijn dat we 

kunnen steunen op 

zo grote groep 

vrijwilligers.  

Op naar de 100. 

 

 

 

ASV Arkel 65 jaar, namens ASV Arkel 4 
ASV Arkel is een vereniging waar iedereen elkaar eigenlijk wel kent. Of dat nog is 

vanuit de jeugdelftallen waar vroeger samen is gespeeld of gewoon vanuit het 

dorp zelf. Een blik van herkenbaarheid is zo gevonden op “Schoonzigt”. Daar 

komt bij dat spelers die buitenaf (Gorinchem en omstreken) naar ASV Arkel zijn 

gekomen (via bijvoorbeeld, familie, vrienden of kennissen) al snel worden aangezien als ASV’ers. 

Het fijne hiervan is dat het voor spelers van de elftallen uit de  

B-categorie eigenlijk niet uitmaakt in welke elftal je speelt. Natuurlijk zijn er vaste kernen bij ieder 

team, maar het merendeel van deze teams ken je en kunnen prima samenspelen. 

Een mooi voorbeeld hiervan is de samensmelting van het vroegere Arkel 3 met Arkel 4 een paar 

seizoenen geleden. Door verschillende redenen konden beide elftallen los van elkaar 

onvoldoende man op de been brengen om competitie te spelen. Door het team samen te voegen 

was dat gelukkig wel weer mogelijk. Het merendeel van de spelers van beide teams had in het 

verleden al met elkaar gevoetbald (in de jeugd of het 2e). Ondanks de verschillende 

leeftijdscategorieën (van midden 20 tot midden 40), ontstond het “nieuwe 4” eigenlijk heel 

natuurlijk. En dan maakt het niet uit dat inmiddels een groot deel van de spelers uit het oude 3e 

inmiddels in Gorinchem is gaan wonen.  

Die spelers zijn “gewoon” lid en trouw gebleven aan “ons cluppie”.  

Eens een ASV’er, altijd een ASV’er 

Ook als er door welke reden dan ook, een wedstrijd van een team uit de B-categorie niet doorgaat 

is er altijd wel een plekje in één van de andere elftallen om aan te sluiten op zaterdagen.  

Dit kenmerkt de echte dorpsvereniging die ASV Arkel is, een wereldclub voor dorpsvoetballers. 

“……..ASV Arkel is een gezellige dorpsclub. Zoals het hoort 
binnen een vereniging is er een enorme saamhorigheid en 
is het leuk om te zien dat mensen van alle leeftijden en met 
verschillende achtergronden samen hetzelfde doel hebben. 
Het is een warme club waar iedereen hartelijk wordt 
ontvangen.  
Mijn droom/wens voor ASV Arkel is dat ASV Arkel nog vele 
sportieve successen mag behalen. Mijn beste herinnering 
aan ASV Arkel is een jeugdtoernooi bij Heist op den Berg in 
België met overnachting. Ik sliep samen met René van den 
Berg en Martien van de Zon bij mensen thuis van de 
ontvangende club. Daarnaast natuurlijk onvergetelijk de  
3 wedstrijden tegen Strijen om hét kampioenschap…...”.  
Mark Cornelissen (dé vrijwilliger…webmaster 
www.asvarkel.nl …en vele andere taken) 

 
 

http://www.asvarkel.nl/
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MEER INFORMATIE OVER ASV ARKEL?   

SCAN DEZE CODE     

“……ASV Arkel is: mijn hobby waar wel veel tijd in gaat zitten maar wat 
ik met plezier doe. Mijn droom/wens voor ASV Arkel is: een nieuwe 
grasmat op het hoofdveld en een kunstgrasveld…. zodat er altijd 
getraind kan worden. Mijn beste herinnering aan ASV Arkel is: 
kampioenschap Arkel 1 in 1979 
Anton Hol, erelid ASV Arkel, tevens hoofd onderhoud. 

“……ASV Arkel is een voetbalclub waar je altijd op kan 
terugvallen en een rustpunt is ook al staat de wereld of 
je eigen leven in brand.  Mijn droom/wens voor ASV 
Arkel is dat het nog maar lang mag blijven bestaan en 
dat we met name voor de jeugd ons blijven inspannen.  
Mijn beste herinnering aan ASV Arkel is de tijd dat het 
ASV Magazine bestond, was een leuke dynamische tijd.  
Jasper van Eldik, oud speler ASV Arkel 1, trainer, Man, 
Vader, Links, Hekel aan 'plucheklevers', Duidelijk, 
Consultant, Feijenoord, Voetbaldier en volger van  
ASV Arkel met een mening en geen ja-knikker ......  
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ASV Arkel 65 jaar, namens ASV Arkel 5 
Arkel 5, sinds 1996 al bij elkaar.  

Eerst begonnen als 3e elftal, waarna in 

2007 de stap naar Arkel 5 werd gezet. Een 

zet uit duizenden, die direct resulteerde 

in een kampioenschap. Arkel 5 is ook een 

team, waarin veel vrijwilligers actief zijn. Veel trainers, 

leiders, kantinemedewerkers en organisatoren spelen in 

deze vriendenploeg. Het zou natuurlijk fantastisch zijn, als 

ook in de overige senioren teams meer vrijwilligers zouden 

opstaan. Want zoals de slogan van Berend Buddingh’ (ex 

voorzitter ASV Arkel)  altijd klonk “Samen zijn wij de club”.  

Iedere week is het streven, 3 punten na 2 x 45 minuten. 

Lukt dit niet dan moet kosten wat het kost de derde helft 

wel winnend afgesloten worden, iets wat normaal 

gesproken probleemloos wordt 

uitgevoerd.  Arkel 5 is ook buiten het 

veld een hechte vriendengroep, waar 

plezier hoog in het vaandel staat. Op 

18 juli 2020 kregen wij verschrikkelijk 

nieuws dat insloeg als een bom. 

Onze snelle rechtsbuiten Jeroen 

Seegers was op 36 jarige leeftijd in 

zijn slaap overleden. Een gebeurtenis 

die tot op de dag van vandaag een 

grote impact heeft op ons.  
 

We hebben als team zijn ouders en broer zo goed mogelijk proberen te steunen en zijn dankbaar 

dat met name Ron weer geregeld te vinden is langs ons veld.  Vorig jaar kwam daarbij ook nog 

eens het overlijden van onze hoofdsponsor en vriend Eric Snaterse, wat wederom een enorme 

schok veroorzaakte binnen de gehele club. Eric was in zijn jonge jaren zelfs nog werkgever van 

een aantal Arkel 5 spelers. Met 6 jaar Jumbo op het shirt werd er door  Arkel 1, zoals iedereen wel 

weet, zelfs 2 keer gepromoveerd.  

Arkel 65 jaar wat betekent dat nou eigenlijk voor het team? Tijdens de voetbal loze zaterdagen 

i.v.m. corona, was er echt het gemis van onze prachtige accommodatie en de gezelligheid onder 

elkaar in de kantine. Je kan dus zeggen dat Arkel 5 echt niet zonder ASV kan.  

Over die prachtige accommodatie gesproken, hier zijn de heren van de onderhoudsploeg voor 

verantwoordelijk. Bijna 7 dagen per week is deze gezellige ploeg aan het werk, waarvoor ze in 

koffie en koeken worden “uitbetaald”. Echt geweldig heren, laten we hopen dat Arkel 5 (het duurt 

nog even) over een poosje mag aansluiten.  

Namens Arkel 5 wil ik ook het bestuur eens een compliment geven; zij hebben het met het huidige 

team erg goed voor elkaar. Met Peter als voorzitter en onze financiële man Ivan, staat de club er 

volgens ons bijzonder goed voor. Nu over naar het feest: Arkel 5 heeft er enorm veel zin in. 

Geweldig toch een grote tent, licht, geluid, gezellige mensen, een top DJ en een aantal fantastische 

artiesten. Wij hopen u allemaal te zien. Tot zaterdag 14 mei.  

O ja een laatste opmerking die we haast nog vergeten hadden….  

Er wordt op zondagmorgen vanaf 

10:00 uur opgeruimd, waarvoor u 

allen uitgenodigd bent. 

 

“…..ASV Arkel is voor mij de club waar ik 
als speler en vrijwilliger minimaal 5 x in de 
week te vinden ben. Een dorpsclub, 
waarbij gezelligheid, voetbalsucces en de 
derde helft allemaal even belangrijk zijn. 
Mijn droom/wens voor ASV Arkel is 
allereerst veel geluk en gezondheid voor 
alle leden. Daarnaast hoop ik dat wij nog 
vele jaren als ASV Arkel kunnen blijven 
bestaan, zonder samen te gaan met een 
andere regio club. Ook hoop ik dat ieder 
lid en of ouder van jeugdleden ook gaan 
beseffen, dat zonder vrijwilligers een club 
niet kan bestaan. “Samen zijn wij de 
club”. En natuurlijk hoop ik ook dat Arkel 
1 zich zal handhaven dit seizoen. 
Mijn beste herinnering aan ASV Arkel is 
 eigenlijk te veel om op te noemen. 
Misschien het kampioenschap van Arkel 5 
en de MO13. Het eerste doelpunt van 
mijn beide voetballende dochters. Eén van 
de fantastische laatste trainingen in 
december? Laten we het Kliekjes & 
Kliekentoernooi en derde helften ook niet 
vergeten. Of die legendarische online 
draaiavond, wat een hoogtepunt in 
Coronatijd.  Ik hoop dat er nog vele 
“beste” herinneringen zullen volgen…..”  
Humphrey Prins, dé vrijwilliger. 
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ASV Arkel 65 jaar, namens ASV Arkel O23-1 
Voor het 65 jarig bestaan van dorpsclub ASV Arkel kwam de vraag om een stukje 

vanuit het nieuwe senioren team O23-1 aan te leveren.  

WAT BETEKENT ASV ARKEL VOOR JOUW TEAM? 

 Ga er maar aanstaan om uit een team wat input te krijgen,  waarvan de 

gemiddelde leeftijd nog geen 19 jaar is.  Aan de vooravond van het opstarten van 

O23-1 (voorjaar 2020 in coronatijd) kwam telkens weer ter sprake dat de kans van slagen aan één 

voorwaarde moest voldoen. Alleen het bouwen van een prestatief team zou een 

kans van slagen hebben. De harde kern had namelijk succesvolle jaren als  

JO19-1 in de 2e en 1e klasse achter de rug. Corona ontnam de ploeg zelfs een 

vrijwel zeker kampioenschap in de 1e klasse.  

Zou in die leeftijdscategorie uniek zijn geweest voor ASV Arkel.  

De volgorde van belangrijkheid werd vastgesteld: 
  

  1.  Prestatief voetbal en vriendschap moet samen gaan. 

  2.  De eerste en tweede helft moet gewonnen worden, voordat er over de      

       derde helft nagedacht kan worden. 
  

Als we het over aantal dieptepunten hebben passeerden er zeker wat zaken. 

Zware blessures hielden en houden een 

aantal spelers heel lang aan de kant. 

Ook  droevige privéomstandigheden 

kwamen voorbij. Dit had een enorme 

impact op het team. Hoogtepunten 

kwamen er toch onverwacht. Al snel 

voerde het team in 2021 de ranglijst aan 

die tegen Kerst en oud en nieuw eindigde 

met een nummer 1 ranking. Met soms 

een hele goede partij afgewisseld met een wat mindere wedstrijd werd altijd een bepaald niveau 

behaald. Het lijkt wat makkelijk/plichtmatig gezegd, maar ook als er matige potjes gespeeld 

werden was er altijd de inzet, passie en beleving die je moet hebben om wat te bereiken. Dat is 

typerend voor deze ploeg. Helaas heeft het team door de vele blessures 

bij seniorenteams veel spelers moeten afstaan, waardoor het team zelf 

deze jaargang nog niet veel wedstrijden heeft gespeeld, maar we hopen 

dit in april en mei als het lekker weer wordt, weer in te halen.  

Jeugdvoetbal bij ASV Arkel 

Om alle kinderen beter te leren voetballen investeert 

ASV Arkel veel in de kwaliteit van haar trainers. Om hier 

de komende jaren nog meer aandacht aan te besteden 

werkt ASV Arkel met een Jeugdbeleidsplan. Ook is er 

een Jeugdcommissie om de jeugdteams goed te 

ondersteunen.  Voor de keepers zijn er wekelijks  trainingen op 

dinsdagavond door een enthousiaste 

keeperstrainer. Voor de jeugdteams 

worden trainers aangesteld en wordt er 

op het juiste niveau trainingen gegeven.  

Dit alles kan alleen mogelijk worden 

gemaakt door een grote groep van 

vrijwilligers die zich met veel 

enthousiasme inzetten voor de club.  

“….ASV Arkel is de leukste/gezelligste club van Nederland ... 
Mijn droom/wens voor ASV Arkel is dat Arkel 1 nog een 
kampioenschap behaalt. Mijn beste herinnering aan ASV Arkel 
is het kampioenschap van Arkel 1 op SVW.  
Ik zou het liefst gaan spelen in ASV Arkel 1….” 
Sophie van Kouwenhoven, jeugdspeelster ASV Arkel 

“…….De jeugd O23 is een echt “vriendenteam” waarin resultaat 
veruit  voorop staat en dit af en toe samengaat met veel 
gezelligheid. Met natuurlijk als hoogtepunt dat we ongeslagen 
kampioen zijn geworden in de eerste klasse met 023 afgelopen 
seizoen. ASV betekent veel voor de 023, omdat velen hier al van 
jongs af aan voetballen en veel spelers dus ook niet anders 
gewend zijn dan op zaterdag eerst zelf de 3 punten op Arkel te 
willen houden om  vervolgens in de middag het eerste aan  
te moedigen om hetzelfde te doen…...” Tomas Viset, dé keeper 
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Dit betekent dat er een beroep gedaan wordt op alle ouders om een steentje bij te dragen binnen 

de organisatie van ASV Arkel, met als doel te zorgen dat de kinderen het leuk vinden om te 

voetballen. Dit kan op elk niveau in diverse teams, waarbij het belang van het individuele kind 

centraal staat. Naast voetbal voor jongens kent ASV Arkel ook meisjes- voetbal. In het huidige 

seizoen komen er in alle leeftijdsgroepen maar liefst 14 jeugdteams uit voor Arkel. Waaronder een 

meisjes team Mo9 – Mo11 en Mo19. Ook het Zwaantjesvoetbal bij ASV Arkel heeft veel aandacht. 

Dit zijn kinderen van 4-5-6 jaar, die later doorstromen naar ASV Arkel JO-7. 

Voor iedere amateurclub is het belangrijk om te weten wat je met je jeugdafdeling wil nastreven 

en bereiken. Het doel is om zo hoog mogelijk te spelen met de jeugdelftallen en dat ieder kind zijn 

weg vindt bij ASV Arkel. 
 

Zwaantjes voetbal bij ASV ARKEL 
Sinds het seizoen 2020-2021 is het bij ASV Arkel voor de jongste jeugd mogelijk 

om kennis te maken met voetbalsport. De trainingen staan onder leiding van 

ervaren trainers.  Tijdens een ongeveer 45 minuten durende training, proberen 

wij uw kind enthousiast te maken voor het voetbalspel en de voetbalsport.   

Er zullen afwisselend individuele oefeningen, maar ook oefeningen in 

teamverband worden gegeven. De training wordt uiteraard afgesloten met een 

partijvorm. De training is op donderdag en begint om 16.30 uur en zal om  

± 17.30 uur afgelopen zijn.  Tijdens schoolvakanties zijn er geen trainingen.  

De trainingen zijn vrijblijvend en kosteloos.  Is uw kind tussen de 4 en 7 jaar oud 

en wil hij/zij kennis maken met voetbal, kom dan op de donderdagen naar 

sportpark Schoonzigt ASV Arkel. Aanmelden is niet noodzakelijk. Wilt u verder 

nog informatie dan kunt u altijd contact opnemen met Cees Poppelaars.   

Tel:  06 29030263  of email ceesvoetbal@kpnmail.nl 
 
 

Als zeer actieve vereniging, met ruim 400 leden, neemt ASV Arkel als grootste vereniging van 

Arkel een heel belangrijke plaats in het dorp Arkel in.  Los van de leden die de club maken, zijn 

onze sponsoren een belangrijk en onmisbaar onderdeel van de club en maken zij 100% deel uit 

van de club. Kies je voor het sponsoren van ASV Arkel, dan kies je voor een relatie met een 

sfeervolle en stabiele vereniging, waar plezier, onderlinge contacten en sportiviteit 100% centraal 

staan. Ook sponsor van ASV worden en meebouwen aan de toekomst van de club? 

Er zijn vele mogelijkheden. 

Neem  contact op met de sponsorcommissie  sponsor@asvarkel.nl / bel:  06 13191929  

(Pieter Kros) of bekijk onze sponsorinfo op onze website www.asvarkel.nl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

“……ASV Arkel is de mooiste voetbal amateurvereniging van Nederland. Mijn droom/wens voor 
ASV Arkel is een accommodatie vergelijkbaar met die van  SC Woerden, een clubgebouw met 
kleedkamers en aansluitend een mooie tribune .  Mijn beste en mooiste herinneringen aan  
ASV Arkel zijn; mijn debuut als veteranenvoetballer op de velden van Arkel samen met de oud 
1ste elftal voetballers, natuurlijk onder leiding van de beste veteranen trainer Hans de Bliek. Ook de 
KNVB jeugdvoetbaldagen, eind jaren '90, op de velden van ASV Arkel zijn goede herinneringen….”.   
Leo van Meerkerk, de man achter de vele PUB quizzen. Volgende: OKTOBER 2022 

mailto:ceesvoetbal@kpnmail.nl
mailto:sponsor@asvarkel.nl
http://www.asvarkel.nl/
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PROGRAMMA VOOR VRIJDAG 20 MEI 2022 
 

19.45 uur  ASV Arkel – Club van 100 VERGADERING 

 

Het Bestuur van de Club van 100 presenteert deze avond het voorstel voor het schenken van een 

tribune namens de Cv100 aan ASV Arkel.  

21.00 uur  ASV Arkel – Club van 100 TACKELT DANNY MAKKELIE 
Met enige trots kunnen wij als bestuur van de Club van 100 meedelen dat 

het ons gelukt is om  Danny Makkelie te strikken voor deze Cv100 avond.  

Om 21.00 uur zal Danny ons 90 minuten lang, alle ins en outs mee laten 

beleven van hetgeen hij ook meemaakt tijdens de wedstrijden. Uiteraard 

is het na 45 minuten rust. Tijdens de rust kunt u genieten van een lekker 

bakkie thee of koffie, of toch maar een drankje ... Na de rust beginnen we 

aan de tweede helft met de mogelijkheid tot een verlenging. Na het einde 

van “de wedstrijd” klinkt er het eindsignaal. Dan kan er met een rap 

tempo worden begonnen aan de welbekende derde helft ...  

Het scheidsrechterkorps van ASV-Arkel is hierbij als speciale gast 

uitgenodigd. De SCHEIDSRECHTERS van ASV Arkel zijn van harte welkom. 

CLUBLIED ASV ARKEL  

Hier is A.S.V. uit Arkel 

Trots zijn wij op onze naam 

Op de groene velden strijden 

wij voor Arkels voetbalfaam. 

Laat de tegenstander komen. 

Hij vindt ons altijd paraat 

en in A.S.V. uit Arkel 

een sportieve kameraad. 

Onbesmet zijn onze kleuren 

en wij blijven ’t wit en blauw 

wat er ook moge gebeuren 

voor ons hele leven trouw. 

Als de A.S.V. gaat spelen 

dan weerklinkt het wijd en zijd: 

ook in Arkel aan de Linge 

zegeviert sportiviteit. 
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FRENKIE DE JONG AFWEZIG 
Helaas kan Frenkie wegens competitieverplichtingen niet aanwezig zijn bij 

het ASV Arkel Feest op 14 mei a.s.. Via de telefoon sprak hij onderstaande 

woorden gericht aan ASV Arkel. Weet jij wat hij zegt? Mail het antwoord 

naar: webredactie@asvarkel.nl  Onder inzenders wordt een  leuke prijs 

verloot.  Uiterlijke inzendtermijn: 19 mei 2022  
 
 

1 2 3 4 5 6 
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1. Basisspeler ASV Arkel 1   1e letter voornaam  

2. Ex trainer ASV Arkel 1    3e letter voornaam 

3. Oud voorzitter ASV Arkel   2e letter voornaam 

4. Consul / materiaalman ASV Arkel  1e letter voornaam  

5. Meedogenloze verdediger ASV Arkel 5  4e letter voornaam 

6. Slangenmens …. dé kantinebaas ..  4e letter voornaam 

7. Speelster ASV Arkel VR 2    1e letter voornaam 

8. Zoon van scheidsrechter   2e letter voornaam 

9. ASV fotograaf    3e letter achternaam 

10.  Ex spits ASV Arkel 1 / lid onderhoudsgroep 7e letter achternaam 

11.  Zoon van de webmaster  ASV Arkel  1e letter achternaam 

12.  Toekomstig vaste spits ASV Arkel 1  2e letter achternaam  

13. Scheidsrechterbegeleider ASV Arkel 1 3e letter voornaam 

14. Dé man achter SCHOONZIGTNIEUWS 1e letter voornaam 

15. Speler ASV Arkel 1    1e letter voornaam 

16. Coach, leider  ASV Arkel Vrouwenvoetbal 2e letter achternaam 

17. Jeugdspeelster ASV Arkel    5e letter achternaam 

Frenkie zegt: 
 

“………………………………….. 

 

……..……………………………” 
 

os deseo una fiesta 

grandisima. 
 
 

mailto:webredactie@asvarkel.nl

