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Echografie
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Revalidatie na Covid-19
Gecombineerde Leefstijf Interventie (GLI)
Dry Needling
Personal training
Voedingsconsulent

Fysiotherapie praktijk Arkel
Gezondheidscentrum Arkel

Raadhuisplein 5, 4241 AA Arkel
Tel: 0183 - 56 24 64 | What’s App: 06 30 59 09 09

E-mail: info@arkelfysiotherapie.nl
Internet: www.parafit.uwpraktijkonline.nl

• Constructiemedewerker / lasser
• Machinist rupskraan 
• Receptionist m/v
• (Hoofd)uitvoerder GWW-infra
• Chauffeur voor de rijplatenauto
• Zelfstandig grondwerker
• Specialistisch trekkerchauffeur
• Shovelmachinist 1000 ltr zwenklader

Heb je interesse in één van onze vacatures en 
ben je benieuwd wat jouw mogelijkheden zijn 
binnen Agterberg? Neem dan contact met 
ons op.                            

   www.agterberg.com/vacature 
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Wij zijn er klaar voor!

Wat zien wij weer uit naar jullie 
prachtig versierde straten!

Kerstliefhebbers en natuurlijk 
deelnemers aan The Christmas 
Challenge van Stichting 
DierenLot zullen weer hun ogen 
uitkijken. Geweldig! Doe mee 
om er wéér een oogverblindend 
spektakel van te maken en 
geniet samen met het dorp van 
de gezelligheid! Het kan dit jaar 
zelfs met The Arkel Christmas 
Village Tour dubbeldekker. 
Leuk voor jong en oud! 

10-31 december 2021
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de voorbereidingen!
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Dan ga je naar Van Houwelingen Tweewielers
Fiets of scooter kopen?

Service en reparatie 
in eigen werkplaats

Advies op maat 
door onze  

specialisten

Grote voorraad  dus snelle 
 levering

Jarenlang rijplezier 
op onze A-merken 
etsen en scooters

Haal- en 
brengservice

Dam 63  Arkel   (0183) 56 19 11    
www.vanhouwelingen.net
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STRATEGIE We helpen je met profileren: wie ben je, waar sta je voor? 
Kortom: wat is je identiteit?

CONTENT We maken video’s, foto’s en teksten om je identiteit 
te communiceren.

MARKETING We richten de juiste kanalen in om je doelgroep
te bereiken en verspreiden van content. 

SOTMEDIA.NL
. . .
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Peter de vries

Voorwoord voorzitter

We gaan weer voetballen!!
De afgelopen twee seizoenen heeft het corona-
virus voetballen bijna onmogelijk gemaakt. De 
kantine dicht,  geen tot weinig contact met 
anderen, soms was er een sprankje hoop dat 
er weer wat  mocht  maar al snel kwamen er 
weer donkere wolken te hangen boven de  
voetbalvelden en werden de competities weer 
gestaakt.

Het zijn ongekende tijden voor ASV Arkel. 
Van jong tot oud maakte iedereen zich zorgen 
hoe het verder moest. De leden van ASV 
Arkel hebben laten zien dat de kreet  “ASV 
is er voor en door leden” geen loze kreet 
is. Het ledenaantal is licht gestegen, de 
virtuele draaimiddag was een fantastische 
belevenis. Alle leden, sponsors en vrienden 
van ASV Arkel hebben de club door deze 
moeilijke tijd heen geholpen.Het bestuur 
voelt zich enorm gesteund door u allen.                                                                                                                                           
Nu gaan we weer voetballen. We kijken 
er reikhalzend naar uit. Als ik rondloop op 
Schoonzigt  en ik zie de kabouters en andere 
jeugdteams met veel plezier trainen dan denk ik: 
“Daar doen we het voor!”. Het is fijn dat de jeugd 
mede door de inzet van de jeugdleiders kon 
doorvoetballen. Het complex ligt er schitterend 
bij. Het is misschien net of er in de afgelopen 
twee jaar niets veranderd is maar dat is niet zo. 
Er is hard gewerkt om het zo  te houden en zelfs 
nog mooier te krijgen. Er is een fraai elektronisch 
reclamebord gekomen en meer reclamedoeken. 

Het prachtig onderhouden complex is gewoon 
een  idyllisch plaatje.                               
                                                                                                          
Alle voetbalverenigingen in het oude 
Giessenlanden zijn een aantal jaren geleden 
verzelfstandigd. Twee jaar geleden schreef ik 
al dat ik warm voorstander ben van opnieuw 
subsidie voor alle verenigingen uit het oude 
Giessenlanden. Er waren heel veel verschillen 
in het sportbeleid tussen de beide oude 
gemeentes. Het leek een onoplosbare puzzel 
maar door veel overleg en met goedkeuring van 
de  gemeenteraad is het dit jaar gelukt om het 
subsidiebeleid voor alle voetbalverenigingen 
in Molenlanden te harmoniseren en dat is goed 
nieuws.                
                                                                
Er wapperen komend seizoen andere vlaggen 
op onze velden. Jumbo is na zes jaar gestopt als 
hoofdsponsor. We hebben Eric Snaterse gelukkig 
nog heel hartelijk kunnen bedanken voor alles wat 
hij met zijn Jumbo voor ASV Arkel heeft gedaan. 
Superkeukens is de nieuwe hoofdsponsor. Geen 
onbekende voor ons. We hopen dat we met 
de steun van onze nieuwe  hoofdsponsor en 
alle andere sponsoren, leden en vrienden van 
ASV Arkel, een goed seizoen tegemoet gaan. 
Een stabiele tweedeklasser zijn was ooit een 
droom maar nu realiteit. De droom is nu lekker 
voetballen, gezellig bijpraten in de kantine en 
geen coronabeperkingen meer. Laat deze droom 
komend seizoen maar uitkomen.  
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Jij maakt ‘m super

Inspiratie nodig?
Download nu het 
inspiratieboek op
www.superkeukens.nl

Kom nu naar Superkeukens Arkel
voor gratis keukenadvies incl. 3D ontwerp & 
Virtual Reality presentatie

Vlietskade 7003
4241 WR Arkel
Tel: 0183-745615
arkel@superkeukens.nl

Franchetti
Compleet met combi oven, vaatwasser, 

inductiekookplaat, inbouw afzuigkap, 
koelkast,Fenix werkblad, spoelbak 

en 5 jaar apparatuurgarantie

Uitgerust met 
apparatuur van                                

Inspiratie nodig?

www.superkeukens.nl

100
pagina’s

€ 8.499,-
390 cm

compleet 
met apparatuur

NIEUW
IN ONZE
COLLECTIE.

bank DOLCE VITA.
In deze opstelling 
verkrijgbaar vanaf  
€1959.-www.vandervlietwonen.nl

Vlietskade 7003 | Arkel
   /vdvliet
   @vandervlietwonen

bank ASSISSi.
In deze opstelling 

verkrijgbaar vanaf  
€1699.-Al onze 

banken zijn 

naar eigen
wens samen 

te stellen!

Al onze 
banken zijn 

naar eigen
wens samen 

te stellen!



Presentatiegids ASV Arkel | Seizoen 2021 - 2022

Wim Bos

Hoofdsponsor
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Onze nieuwe hoofdsponsor:
Superkeukens Arkel
Superkeukens Arkel is de komende 
drie seizoenen de hoofdsponsor van 
ASV Arkel. Het familiebedrijf waaruit 
Superkeukens is voortgekomen is al 
bijna vijftig jaar aan het dorp verbonden. 
Eigenaar Wim Bos was jarenlang actief 
lid en stond zelfs een paar keer als 
keeper onder de lat in Arkel 1.

,,Dat waren niet mijn beste wedstrijden’’, 
kijkt hij lachend terug op die optredens 
in het eerste elftal. ,,Ik mocht een paar 
keer opdraven als de vaste keeper 
ontbrak en was dan zo nerveus dat ik 
nogal eens een blundertje maakte. Ik 
ben in de E2 begonnen en ben tot een 
jaar of 18, 19 lid geweest. Mijn jongere 
broer Hans heeft heel kort gevoetbald. 
Hij is later gaan autoracen. Verder 
hebben we geen voetballers in de 
familie.’’
,,We zijn wel fanatieke voetbalvolgers. 
Mijn vader (Adjan Bos, samen met 
echtgenote Olga eigenaar van Van der 
Vliet Wonen; net als Superkeukens 
gevestigd in het voormalige Koop-
centrum Van der Vliet, waarover 
zo meer) en ik hebben allebei twee 
stoelen in de Johan Cruijff ArenA. Naar 
Champions League-wedstrijden gaan 
we altijd en ik probeer eens in de maand 
naar een thuiswedstrijd in de competitie 
te gaan. In het geweldige Ajax-seizoen 
met de halve finale in de Champions 
League kwamen we de familie De Jong 
er regelmatig tegen, toen Frenkie er nog 
speelde.’’

Gerrit en Hansje van der Vliet, de opa 
en oma van Wim Bos, begon in 1973 
met Koopcentrum Van der Vliet. Het 
was het eerste pand op het huidige 
bedrijventerrein Vlietskade. 

,,Hij kwam uit Gorinchem, mijn oma 
uit Amsterdam. Ik ben wel in Arkel 
geboren en heb er een groot deel 
van mijn leven gewoond, net als mijn 
ouders en mijn opa en oma’’, vertelt 
Wim Bos. Koopcentrum Van der Vliet 
werd later Van der Vliet Wonen en nog 
iets later kreeg ook Superkeukens Arkel 
onderdak in het gebouw.
,,Mijn ouders hebben de voetbalclub 
altijd gesponsord. Van der Vliet Wonen 
is lange tijd de hoofdsponsor geweest. 
Met Superkeukens Arkel zijn we al een 
jaar of tien sponsor. Toen het contract 
met Jumbo afliep werden we benaderd 
voor het hoofdsponsorschap. Dat 
vinden we leuk. We hebben behoorlijk 
wat klanten uit Arkel zelf en vinden het 
belangrijk dat we op deze manier iets 
kunnen terugdoen voor de omgeving.’’
,,Wat mij erg aanspreekt bij Arkel 

momenteel: hoe de ambities flink 
gegroeid zijn in de afgelopen jaren, 
maar dat de cultuur van de vereniging 
blijft zoals hij was: rationeel, toegankelijk 
en gezellig. Dat zie je ook weleens 
anders: dat er businessclubs komen en 
spelers worden betaald en er een hele 
andere vereniging ontstaat. Het is mooi 
dat dat bij Arkel niet zo is. Er hangt 
veel positivisme rond de club en dat is 
inspirerend. De hele organisatie zit goed 
in elkaar.’’

Momenteel volgt Wim Bos de club 
vooral op afstand. ,,Ik kom maar zelden 
op het veld, want de zaterdag is bij 
Superkeukens een belangrijke werkdag. 
Het is de bedoeling dat ik op termijn wat 
meer tijd beschikbaar heb op zaterdag. 
Dan zal ik zeker vaker naar de club 
komen.’’



Anita Reynders Fotografie

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!



www.arkelchristmasstation.nl

Wij zijn er klaar voor!

Wat zien wij weer uit naar jullie 
prachtig versierde straten!

Kerstliefhebbers en natuurlijk 
deelnemers aan The Christmas 
Challenge van Stichting 
DierenLot zullen weer hun ogen 
uitkijken. Geweldig! Doe mee 
om er wéér een oogverblindend 
spektakel van te maken en 
geniet samen met het dorp van 
de gezelligheid! Het kan dit jaar 
zelfs met The Arkel Christmas 
Village Tour dubbeldekker. 
Leuk voor jong en oud! 

10-31 december 2021

Heel veel plezier met
de voorbereidingen!

DIE-0449_Ad_ASVGids_2021_02.indd   1 14-09-21   16:07





Presentatiegids ASV Arkel | Seizoen 2021 - 2022

Wesley sWets

Speler ASV Arkel 1
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Wesley Swets: terug naar
waar het allemaal begon
Hij was nog het enige missende 
stukje in de vriendenpuzzel bij ASV 
Arkel. Al zijn maatjes met wie hij in 
de jeugd voetbalde, keerden terug 
op Sportpark Schoonzigt om met 
elkaar in het eerste te spelen en 
dit jaar ging ook Wesley Swets (27) 
overstag. Hij is terug bij de club waar 
hij zijn eerste voetbalstapjes zette.

Sander Dekkers, Nick van der Stam, 
Corné van Horik, Lorenzo Agnoli, Björn 
van Hoogdalem en Dylan Verschoor 
keerden de afgelopen jaren allemaal 
terug van hun avonturen buiten de 
Arkelse dorpsgrenzen. Alleen Wesley 
droeg vorig seizoen nog een rood 
broekje van Unitas in plaats van het 
blauwe broekje van Arkel. Na een lange 
periode zonder competitiewedstrijden 
ging hij dit jaar tóch overstag.

Vorig seizoen zei je nog dat je het te 
vroeg vond om terug naar Arkel te 
gaan. Wat is er veranderd?
,,Ik maakte bewust de keuze om van 
LRC naar Unitas een stapje hogerop te 
gaan. We stonden twee seizoenen terug 
met Unitas bovenaan in de Hoofdklasse 
en hoewel de competitie niet werd 
afgemaakt promoveerden we toch naar 
de Derde Divisie. Bovendien had ik een 
contract voor twee jaar bij Unitas en ik 
vind dat je jezelf daaraan moet houden. 
Tenzij je het natuurlijk helemaal niet naar 
je zin hebt, maar we hadden een leuke 
groep en de Derde Divisie trok mij ook 
wel. Er waren dus genoeg redenen om 
nog te blijven. Ik wilde er het maximale 
uithalen.”
,,Wat er veranderd is? Door corona ga 
je wel nadenken. Wat wil ik? Wat vind 

ik leuk? De afgelopen seizoenen kwam 
ik vaak half 8 thuis van werk, dan snel 
even eten en dan weer trainen. Dat 
gehaast begon me een beetje tegen 
te staan. Toen kreeg ik steeds meer 
het gevoel: ik wil gewoon weer met de 
boys voetballen. Ik wilde ook niet pas 
op mijn dertigste terug naar Arkel. Voor 
hetzelfde geld is de helft dan al gestopt 
en dat zou zonde zijn, want het is 
uitzonderlijk dat je met zo veel vrienden 
in een eerste elftal kan voetballen. 
Nu kunnen we meer voor de club 
betekenen dan wanneer we tien kilo 
zwaarder zijn en aan het einde van onze 
carrière zijn. Je weet nooit wanneer het 
juiste moment is, maar nu voelde het 
goed. Het geeft meer rust.”

Voelt het nu weer alsof je acht jaar 
bent met elkaar?
,,Dat valt wel mee eigenlijk. Het is heel 
mooi dat je met je vrienden speelt, maar 
ik moet zeggen dat ik niet héél veel 
herinneringen heb aan mijn jeugdtijd. 
Ik weet nog wel dat we gingen skiën 
met het team en dat we het met 
deze jongens altijd goed deden bij 
schoolvoetbal. We zijn ook nog een keer 
Nederlands kampioen strandvoetbal 
geworden. Dat zijn leuke dingen. We 
werden ook zes of zeven keer kampioen 
hier in de jeugd. Dat weet ik nog wel.”

Was het al snel duidelijk dat jullie 
lichting het eerste elftal zou halen?
,,Misschien dat mensen daar wel ideeën 
over hadden, maar zo voelde ik dat niet. 
Natuurlijk is het leuk om veel jongens 
uit de jeugd naar het eerste door te 
laten stromen, daar is een club als Arkel 
ook van afhankelijk. Uiteindelijk zijn we 

allemaal buiten de deur gaan kijken. 
Dat is ook goed, daar leer je veel van 
en je doet op een hoger niveau veel 
ervaringen op die goud waard zijn.”

Kijkend naar jullie groepje heb jij 
uiteindelijk op het hoogste niveau 
in een eerste elftal gespeeld. Had 
de rest ook de Derde Divisie kunnen 
halen?
,,Je moet mazzel hebben en keuzes 
durven maken. Die andere jongens 
hadden inderdaad ook wel een stapje 
hogerop gekund. Vooral als je jong bent 
vind je het hartstikke belangrijk op welk 
niveau je speelt, maar uiteindelijk wordt 
iedereen ouder en zijn er andere dingen 
die ook belangrijk zijn. Lorenzo is nu 
gestopt omdat hij het druk heeft met 
andere dingen. Dat is natuurlijk jammer, 
zeker omdat we nu compleet waren, 
maar dat moet je respecteren. Er zijn 
belangrijkere dingen in het leven dan 
voetbal.”

Dat is voor jouzelf wel duidelijk 
geworden deze zomer met het 
overlijden van je goede vriend 
Reno Dame.
,,Inderdaad. Dat heeft er mentaal enorm 
ingehakt. Het gaat nu wel ietsje beter, 
maar ik kan me soms nog moeilijk 
ergens toe zetten. Aan het begin van 
het seizoen merkte ik dat ik tijdens 
het voetballen er nog niet helemaal bij 
was met mijn hoofd. Vooral die eerste 
weken denk je: Pff, voetbal, waar gaat 
het over? Maar uiteindelijk wordt voetbal 
een afleiding. Reno voetbalde ook bij 
ons in de pupillen en hij heeft ook nog 
het eerste gehaald. Toen was ik al weg 
helaas.”



Dames- en Herensalon 
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Teammassarroni.nl 
Thai-kickboksen voor alle niveaus
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Je bent zeven jaar weggeweest. 
Hoe heeft de vereniging zich in de 
tussentijd ontwikkeld?
,,Toen ik wegging waren we 
vierdeklassers. Je kunt wel zien dat 
het team en de club stappen hebben 
gemaakt. Altijd als de club naar de 
derde klasse promoveerde, gingen 
ze meteen weer terug naar de vierde 
klasse. Het is mooi voor een club als 
Arkel om nu tweede klasse te spelen.”

Wat is er nu anders dan zeven jaar 
geleden?
,,Uiteindelijk denk ik dat het gewoon om 
de kwaliteit van de spelers draait. Zeven 
jaar geleden hadden we een jonge 
groep zonder ervaring. We konden leuk 
voetballen, maar in de vierde klasse 
gelden andere wetten. Nu hebben we 
jongens met ervaring en daarnaast zijn 
ook alle randzaken veel beter geregeld.”

Vond je het jammer dat je de 
kampioenschappen van Arkel niet als 
speler meemaakte?
,,Ja en nee. Enerzijds zijn het de 
mooiste dingen als voetballer om 
mee te maken. Daar doe je het voor. 
Maar aan de andere kant: als je 
Hoofdklasse en Derde Divisie speelt, 
kom je ook op mooie plekken en 
sportcomplexen met veel supporters 
en een geweldige ambiance. Dat is 
ook wat waard. Met z’n allen in de 
bus naar clubs zoals Sparta Nijkerk, 
DOVO en OSS’20. Je merkt aan alles 
dat dat bijna professionele organisaties 
zijn en de druk staat er dan flink op. 
Elk foutje wordt meteen afgestraft. 
Dat merkte ik al toen ik bij LRC begon 
in de Hoofdklasse. Scoorde m’n 
tegenstander meteen drie keer op 
dezelfde manier. Dan word je wel even 
met je neus op de feiten gedrukt. Dus 
wat ik zeg: dat hoge niveau is ook 
wat waard, al ben ik nu dus nog nooit 
kampioen geworden in een eerste 
elftal.”

Bij Arkel dan maar…
,,Haha, we hebben veel kwaliteit, maar 
dat soort dingen zou ik nooit zeggen. 
Daar heb je nooit iets aan. We gaan 
gewoon lekker met elkaar voetballen 
en wie weet kunnen we iets moois 
neerzetten.”

Wordt er nu bij Arkel anders naar jou 
gekeken?
,,Ongetwijfeld. De mensen mogen ook 
wel wat meer verwachten, maar of je 
nu in de vierde klasse speelt of in de 
Tweede Divisie: je bent zo goed als je 
laatste wedstrijd. Het is niet zo zwartwit 
dat jongens die van een hoger niveau 
komen automatisch de uitblinkers zijn 
en de jongens die nog nooit hogerop 
hebben gespeeld er niet aan te pas 
komen. Maar natuurlijk snap ik dat 
mensen meer van me verwachten.”

Wat mogen ze precies van jou 
verwachten?
,,Tricky question. Maar ze mogen in 

elk geval verwachten dat ik het team 
verder kan brengen qua coaching 
en organisatie, zeker als centrale 
verdediger. Als je de organisatie goed 
neer kan zetten, kan je het achterin 
dichthouden. Voetbaltechnisch zijn de 
verschillen tussen de klassen niet zo 
groot, maar het grote verschil zit vooral 
in hoe je het neerzet. Bij Arkel is het nog 
vaak wat stil op de training terwijl we 
bij Unitas elkaar continu coachten. Dat 
moet ook, want je moet elkaar helpen.”

Wat is je doel met Arkel?
,,Het publiek vermaken, dat is op elk 
niveau het doel. Regionale wedstrijden 
hebben zeker hun charme. Je speelt 
ineens tegen jongens die je kent. Ik 
heb met Sjors Hendriks (GJS) en Tim 
Schwebke (Heukelum) op school 
gezeten en ik heb met Mounir El Ouazizi 
(SVW) bij LRC gespeeld. Het doel is 
dus vooral om lekker met elkaar te 
voetballen. Er komt veel publiek op de 
derby’s af dus daar heb ik veel zin in.”
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ASV Arkel seizoen 2021-2022
Tweede klasse F Zuid 1



Achterste rij v.l.n.r.; Michel de Bruin (assistent scheidsrechter), Aad Sijnke (ontvangst), Robin Vogel, Robert Scheurwater, 
Remie Schuurman, Wesley Swets, Björn van Hoogdalem, Nick van der Stam, Sergio Thijs, Yoesef Pyla, Dennie Kleijn,
Miguel Verbeek, Jesse Hoogewoning, Rocco Ooms (teammanager).
Voorste rij v.l.n.r.; Stefan van Hulst, Dylan Verschoor, Sander Dekkers, Jari van Baalen, Leon Elands (trainer-coach), 
Tomas Viset, Youri de Jong, IJsbrand van Eldik, Corné van Horik.

Niet op de foto; Siep Meerbach, Claudia Leerkamp (fysiotherapeut), Joop Viveen (keeperstrainer)

ASV Arkel seizoen 2021-2022
Tweede klasse F Zuid 1
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Oud eerste elftal spelers

17

Trio uit de ASV Arkel-werkploeg kwam 
veertig jaar geleden in het eerste elftal uit
Nu steken Anton, Henny en Arie de handen uit de mouwen

Op een mooie woensdagmorgen 
heeft Anton Hol zijn werkploeg 
bij ASV Arkel weer compleet. Met 
Hol, Henny Hogendoorn en Arie 
Versluis, drie oud-spelers die ooit 
deel uitmaakten van het eerste elftal, 
praten wij bij over hun liefde voor de 
club.

In totaal bestaat de werkploeg 
uit een man of twaalf. Naast het 
eerdergenoemde drietal ook nog Hans 
de Bliek, Dik Lakerveld, Joop Dirks, 
Thijs Schreuders, Dirk van de Berg, 
Huib van Driel, Paul Schram en Rien de 
Jong. Thijs houdt er niet van om te lang 
koffie te drinken. Hij is alweer bezig op 
het C-veld als de rest de laatste slok 
nog neemt.

Anton Hol pakte het vrijwilligerswerk al 
meteen in 1975 op. “Ik stond toen al de 
lichtmasten te lassen voor de club. Dat 
zit nu eenmaal in mij. Bij SVW had ik in 
de nieuwe kantine op Mollenburg de 
vloerplaten gelegd.”
De velden op sportpark Schoonzigt 
liggen er perfect bij. Henny en Arie 
zitten in de ‘groenploeg’. Arie: “In onze 
tijd liep je het hoofveld gaandeweg het 
seizoen van doel tot doel kaal. Dat was 
normaal. Onze terreinman Joop van 
Geffen was trots op zijn velden. Maar dat 
wordt nu niet meer geaccepteerd. Het 
zijn nu biljartlakens. Ook achterop bij het 
C-veld ligt het er netjes bij. Dat vinden 
wij belangrijk.” Coördinator Anton Hol is 
verliefd op de velden van ASV Arkel. “In 
De Kuip ligt al jaren de beste grasmat 
van Nederland, maar het hoofdveld op 
Schoonzigt benadert die kwaliteit.” 

Henny Hogendoorn (70) is geboren en 
getogen Leerdammer. Hij voetbalde 
bij Leerdam Sport op zondag en later 
op zaterdag. Hij kon heel behoorlijk 
voetballen, want hij werd uitgenodigd 
voor het Leerdamse elftal. Meteen 
gaat het over de rol van Hogendoorn 
bij ASV Arkel.  Henny: “Ik heb maar 
heel even met die mannen in het veld 
gestaan hoor.” Anton Hol (76) reageert 
meteen. “Maar je stond er wel bij toen 
wij na het kampioenschap in 1979 op 
een platte kar door het dorp werden 
gereden.” Henny was toen rechtsback, 
Arie (70) was de vaste spits en Anton 
was middenvelder. Hol was talentvol. Hij 
speelde nog honderd wedstrijden voor 
het destijds veel hoger spelende SVW 
in Gorinchem, dat toen op het hoogste 
niveau van Nederland uitkwam. In 1975 
koos Hol voor het zaterdagvoetbal en 
keerde terug naar zijn eigen Arkel. Arie 
Versluis kwam vanaf zijn zestiende jaar 
ruim zestien jaar uit in het eerste elftal. 
“Ik begon in de jeugd als keeper maar 
werd naar het eerste elftal gehaald als 
rechtsback. Kort daarna moest ik naar 
de spits en heb daar heel mijn verdere 
voetballeven gespeeld. Lang in de 
hoofdklasse van de afdeling Dordrecht. 
Dat mag je niet onderschatten, want 
ik vergelijk dat niveau met de huidige 
tweede klasse waar ons eerste elftal nu 
speelt.”

Arie Versluis geeft hoog op over de 
saamhorigheid. “Wij waren een heel 
hecht team. Ook buiten het voetbalveld 
trokken wij met elkaar op. Met zijn allen 
naar het café of op zaterdagavond met 
zijn allen bowlen.” 

Op de maandag lopen Henny en Thijs 
eerst de velden dicht. Al die gaten van 
de slidings, de ‘zotsen’ eruit halen. Rien 
begint met de kleedruimten. Henny 
en Hans zijn er, evenals Anton, vrijwel 
elke dag. Iedereen kent zijn taak. Paul 
verzorgt altijd het schilderwerk. Hans 
is de techneut. Als er wat te lassen is 
pakt Hans het op. Vandaag worden de 
reclameborden schoongemaakt. Dat is 
geen wekelijks werk. “De vrijdag is voor 
mijn kleinkinderen”, voegt Anton toe 
“Maar op zondag fiets ik ook nog wel 
eens naar Schoonzigt. Dan is het mooi stil 
en zie ik de konijnen lopen.”
Op vrijdag worden de velden in orde 
gebracht voor het pupillenvoetbal 
op zaterdag. De verschillende 
leeftijdsgroepen spelen op diverse 
afmetingen. “Wij zetten voor die kinderen 
mooie lijnen uit met cornervlaggen. Dan 
lijkt het toch een beetje echt”, stelt Henny.

Henny Hoogendoorn was achttien jaar 
vaste grensrechter bij het eerste elftal. 
Hij fluit nog steeds wedstrijden bij de 
jeugd. “Ik sta nu in het veld bij mijn 
kleinkinderen. Hartstikke leuk om die 
wedstrijdjes te leiden. Vaak doe ik er 
twee achter elkaar” Ook Arie Versluis 
was nog jaren scheidsrechter. Op het 
laatst bij de allerkleinsten. 

Op zaterdagmiddag volgt een deel 
van de werkploeg het eerste elftal. Bij 
uitwedstrijden stappen ze bij Henny in 
de auto. Arie lachend: “Hij heeft een 
tweedeurs daarom zijn wij er vrij vroeg 
want het valt niet mee om achterin zijn 
auto te komen.” Zegt dan: “Wij hebben 
een mooi Arkels elftal, alleen is het zo 
jammer dat er nu zo veel blessures zijn.”
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Opleiden jeugdspelers en kaboutervoetbal 
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Nieuw jeugdbeleidsplan:

‘We willen jongens en meisjes 
echt iets kunnen bieden’
De jeugd heeft de toekomst en dus is 
er de laatste jaren bij ASV Arkel hard 
gewerkt aan een jeugdbeleidsplan. 
Cees Poppelaars, technisch jeugd-
coördinator, kwam zes jaar geleden 
naar Arkel om te werken aan het 
plan dat nu klaar is om uitgevoerd te 
worden.

Als jeugdtrainer én maker van jeugd-
beleidsplannen bij verschillende clubs in 
de regio ademt Cees jeugdvoetbal en zijn 
handen jeukten dan ook om in Arkel aan 
de slag te gaan met het jeugdvoetbal. ,,Ik 
vind het altijd mooi om iets op te bouwen 
binnen een vereniging”, vertelt hij.

Wat was uw grootste uitdaging toen u 
zes jaar geleden bij Arkel kwam?
,,De jeugd moest naar een hoger plan, 
dat was de uitdaging. Er liep een goede 
lichting van vijftien- en zestienjarigen, 
maar we wilden graag dat de gehele 
jeugd structureel op een hoger niveau 
zou gaan voetballen.”

Waar begin je?
,,Zorgen dat de voorzieningen goed zijn 
en ook de doelstellingen moeten op 
elkaar afgestemd worden. Want zo hoog 
mogelijk spelen: wat is dat dan? Kan je 
in de jeugd eerste klasse spelen of toch 
tweede klasse? Bij de pupillen beginnen 
ze altijd voorzichtig met het spelen van 
vierde en vijfde klasse, maar ik vind: 
als je op een hoger niveau kunt spelen, 
moet je dat doen. Twijfel je tussen de 
derde en tweede klasse? Ga lekker 
tweede klasse spelen. Daarvoor steken 
we veel tijd en aandacht in de spelers, 
maar ook in de trainers.”

,,Eigenlijk”, vervolgt Poppelaars. 
,,Vind ik dat je met teams standaard 
tweede klasse moet spelen met soms 
uitschieters naar boven. We zien het in 
de jeugd ook: er zijn teams die derde 
klasse spelen, maar alles met 10-0 
winnen. Je moet het gewoon aandurven 
om op een hoger niveau te spelen. 
Die omslag moet binnen de vereniging 
gemaakt worden. We hebben liever dat 
teams met 2-1 verliezen dan dat ze elke 
week met 10-0 winnen. Dan leren ze 
tenminste iets.”

Hoe lastig is dat bij een dorpsclub 
zoals Arkel? Er is minder te 
selecteren dan bij grotere 
verenigingen.
,,Het mooie van een kleine vereniging 
is dat iedereen erbij hoort. Bij grotere 
verenigingen is er toch minder aandacht 
voor de spelers buiten selectie-elftallen. 
Hier deden we voorheen niet echt 
aan selectie-elftallen in de jeugd. We 
maakten gelijkwaardige teams, maar 
langzaam maar zeker is de club klaar 
voor een beetje selectievoetbal in de 
jeugd. We willen de ontwikkeling van de 
goede spelers namelijk niet in de weg 
staan. Kan een jonge jongen of meisje 
een stap maken naar een hoger elftal? 
Dan gaan we die stap gewoon maken, 
zodat we meer uitdaging kunnen 
bieden. Daarnaast blijven we ervoor 
zorgen dat de randvoorwaarden voor 
elk team goed zijn.”

Wat is het grote doel van dit 
beleidsplan?
,,Het doel is dat we hier de jongens 
en meisjes iets kunnen bieden. We 

proberen door het plan uit te voeren 
de jeugd hier te houden en op een 
zo hoog mogelijk niveau te laten 
voetballen. Daarom zijn we ook 
begonnen met kaboutervoetbal, dat 
hier zwaantjesvoetbal heet, voor 
kinderen vanaf vier jaar. Daar zijn we 
in maart mee gestart en we begonnen 
meteen met twintig kinderen. Zonder 
zwaantjesvoetbal hadden die kinderen 
misschien wel voor een andere 
vereniging gekozen. Ze worden getraind 
door jongens van de JO13. Dat is 
ook weer onderdeel van het plan: we 
laten zien aan jeugdleden dat bij een 
vereniging niet alleen gevoetbald 
wordt, maar ook vrijwilligerswerk heel 
belangrijk is.”

En uiteindelijk is het de bedoeling dat 
de zwaantjes worden afgeleverd aan 
het eerste elftal?
,,Precies. Dat is ook al gelukt de laatste 
jaren, met jongens die vroeger in de 
pupillen hier zijn begonnen. Destijds was 
er namelijk nog geen zwaantjesvoetbal. 
Jongens als Daan Ruwaard en Jesse 
Hoogewoning zijn hier als pupil 
begonnen. Daar moet je als jeugdafdeling 
trots op zijn. Jongens zelf opleiden tot 
en met het eerste elftal: dan sta je toch 
als club met een heerlijk gevoel naar die 
jongens te kijken? Er komt nu ook een 
commissie die het beleidsplan bewaakt 
met mensen vanuit alle geledingen: jonge 
jeugd, oudere jeugd, keepers, meisjes, 
bestuur: samen bewaken we dit plan. 
En dan wachten we met veel vertrouwen 
af hoe het de komende jaren uitpakt. 
Hebben ouders vragen over het plan? 
Dan kunnen ze altijd bij ons terecht.”
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greenBoArding 

Duurzaam

23

ASV Arkel & Soft World
Greenboarding, samen duurzaam

ASV Arkel is de eerste voetbalvereniging in de gemeente Molenlanden met een Greenboarding langs het hoofdveld.
Het plaatsen van een Greenboarding past in het duurzaamheidsbeleid van ASV Arkel met als doel “nul op de meter”.

Greenboarding is een project van Softs World. Initiatiefnemer van Softs is Albert de Joode, die zelf jarenlang in het 
eerste elftal van Arkel speelde. De Intentie is om de Greenboardingen te plaatsen bij 100 à 150 Nederlandse amateur 
sportclubs. Momenteel staan er 35 in Nederland. In Molenlanden is ASV Arkel de eerste sportvereniging met een 
Greenboarding.

Een Greenboarding is een nieuw digitaal outdoor reclamemedium. De Greenboarding heeft drie roterende zijden.
Elke zijde kent zijn eigen toepassing; communicatie, luchtzuivering en zonne-energie.
De LED-schermen in de Greenboardingen worden onderling op een online-platform met elkaar verbonden.
Hierdoor is het een reclamenetwerk voor zowel lokale als nationale adverteerders.
Voor de sportclubs snijdt het mes aan twee kanten: er wordt bespaard op de energierekening en er worden tegelijkertijd 
reclame-inkomsten gegenereerd. 

Geïnteresseerd? Adverteren kan al vanaf € 250,- voor een periode van 2 maanden!

Voor meer informatie over adverteren via Greenboarding op sportpark Schoonzigt kunt u contact opnemen met de 
sponsorcommissie (sponsor@asvarkel.nl)



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
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CluB vAn 100

Pierre van der Stam
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Club van 100
Wat is dit eigenlijk voor een club?

Om kort te gaan bestaat deze uit een groep mensen, die met elkaar hebben afgesproken om de vereniging 
financieel te ondersteunen.

Per jaar stort ieder lid bij de penningmeester van de Club van 100 vijftig euro en van dat verzamelde bedrag 
gaat een zo groot mogelijk deel naar de vereniging. Het bestuur van ASV Arkel mag niet zo maar bepalen wat 
er met dat geld gebeurt; ze mag echter wel wensen bij de secretaris van de Club van 100 indienen.

Het bestuur van de club roept in mei/juni de leden bijeen in een vergadering. Tijdens deze vergadering 
wordt een agenda afgewerkt en een van de punten is het bepalen van de bestemming van het van tevoren 
vastgestelde bedrag. Hiervoor is een stembiljet gemaakt, waarop ieder lid haar/zijn keuze kan bepalen uit de 
voor dat jaar geldende punten.

Zo heeft de club al vanaf 1991 haar bijdragen geleverd aan de realisatie van diverse grote werken, zowel aan 
gebouwen als de accommodatie.

Het was ooit de bedoeling dat de club zou bestaan uit 100 leden. Momenteel is dat aantal leden van de Club 
van 100 al ruimschoots bereikt. Sterker nog, ons bord biedt ruimte voor 170 leden en op dit moment staat de 
teller reeds op 149 leden. Wij zijn hier als bestuur van de Club van 100 best wel trots op dat we dit met zijn 
allen voor elkaar hebben gekregen. Er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar en we zouden daarom nieuwe 
leden altijd graag verwelkomen bij de Club van 100.
 
Wilt u nog meer weten van de club dan kunt u informeren bij het bestuur van de Club van 100.
* Ben Kennedie, Onderweg 13 , 4241 XD Arkel. Telefoon 0183-561585.
* Arean Steenis, Bessendreef 7, 4241 DG Arkel. Telefoon 0183-564154
* Pierre van der Stam, Bessendreef 9, 4241 DG Arkel. Telefoon 0183-567280.

Mocht u interesse hebben in het reglement van de Club van 100, geef dat dan even op aan bij de secretaris.
Deze is ook nog te bereiken onder het e-mailadres: benkennedie@ziggo.nl

Mocht u de club een goed hart toedragen en een donatie willen doen dan kunt dat bedrag storten op
bankrekeningnr. NL70 RABO 0397 2350 38
van de Rabobank te Arkel, t.n.v. Club van 100.

Het liefst zouden wij u echter als officieel lid begroeten!!!
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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

25 september 2021
Sleeuwijk - Arkel   
EBOH -  Altena  
De Zwerver  -  Roda Boys/  
Drechtstreek  - SVW  
Heukelum -  Tricht  
Wilhelmina’26 - Wieldrecht  
Woudrichem -  GJS 1

2 oktober 2021
GJS -  Sleeuwijk 
Arkel -  De Zwerver 
Altena - Wilhelmina’26 
Roda Boys - EBOH
SVW   - Heukelum 
Tricht - Woudrichem 
Wieldrecht - Drechtstreek 

9 oktober 2021
EBOH - Arkel 
De Zwerver  - Sleeuwijk 
Drechtstreek -  Woudrichem
Heukelum  - GJS
SVW -  Roda Boys
Wieldrecht - Altena
Wilhelmina’26 - Tricht

16 oktober 2021
GJS - De Zwerver 
Sleeuwijk - Heukelum 
Arkel - Wieldrecht 
Altena - SVW
Roda Boys - Wilhelmina’26  
Tricht - Drechtstreek 
Woudrichem - EBOH 

23 oktober 2021
Altena - Roda Boys 
Drechtstreek - Sleeuwijk 
Heukelum -  De Zwerver 
SVW - Woudrichem 
Wieldrecht - Tricht 
Wilhelmina’26 - Arkel 
EBOH - GJS  

30 oktober 2021
De Zwerver - Drechtstreek 
GJS - Altena
Roda Boys - Wieldrecht 
Tricht - SVW
Wilhelmina’26  - Heukelum
Woudrichem - Arkel
Sleeuwijk  - EBOH 

6 november 2021
Arkel  - Heukelum  
Altena - Tricht
Drechtstreek - Wilhelmina’26 
Roda Boys - GJS 
SVW - Sleeuwij
Wieldrecht - Woudrichem 
EBOH - De Zwerver   

20 november 2021
Arkel - Altena
De Zwerver - Wieldrecht
Heukelum - Drechtstreek
Tricht - EBOH 1 
Woudrichem - Roda Boys  
Sleeuwijk - Wilhelmina’26 
GJS - SVW  

27 november 2021
Altena - Heukelum 
Roda Boys - Arkel 
SVW - De Zwerver
Tricht - Sleeuwijk 
Wieldrecht - GJS
Wilhelmina’26 - Woudrichem

4 december 2021
Arkel - Tricht  
De Zwerver - Wilhelmina’26 
EBOH - SVW 
GJS - Drechtstreek
Sleeuwijk - Roda Boys
Woudrichem - Altena 
Heukelum - Wieldrecht

11 december 2021 14.00 uur
Altena - Sleeuwijk
Drechtstreek - Roda Boys
SVW  - Arkel 
Tricht - De Zwerver 
Wieldrecht  - EBOH
Wilhelmina’26  - GJS
Heukelum - Woudrichem

22 januari 2022
Arkel - Drechtstreek
De Zwerver - Altena
Roda Boys - Heukelum
SVW  - Wieldrecht
EBOH - Wilhelmina’26 
Sleeuwijk - Woudrichem  
GJS  - Tricht  

29 januari 2022
Altena - Drechtstreek
Heukelum - EBOH
Tricht 1 - Roda Boys  
Wilhelmina’26 - SVW
Woudrichem - De Zwerver
Sleeuwijk - Wieldrecht
GJS - Arkel

5 februari 2022
Arkel - Sleeuwijk
De Zwerver - Heukelum
Drechtstreek - Tricht 
Roda Boys - Altena 
SVW - GJS
Wieldrecht - Wilhelmina’26 
EBOH - Woudrichem

12 februari 2022
De Zwerver - EBOH 
Heukelum - Arkel 
Tricht  - Wieldrecht 
Wilhelmina’26 - Altena
Woudrichem - Drechtstreek
Sleeuwijk - SVW 
GJS - Roda Boys
Arkel 1 - Wilhelmina’26  
 
19 februari 2022
Altena  - GJS
Drechtstreek - Heukelum
Roda Boys - Woudrichem
SVW - Tricht 
Wieldrecht - De Zwerve
EBOH - Sleeuwijk

12 maart 2022
De Zwerver - Arkel
Heukelum - SVW
Tricht - Altena
Wilhelmina’26 - Roda Boys 
Woudrichem  - Wieldrecht
Sleeuwijk  - Drechtstreek
GJS - EBOH  

19 maart 2022
Arkel  - Woudrichem
Altena - EBOH
Drechtstreek - De Zwerver
Roda Boys - Sleeuwijk
SVW - Wilhelmina’26 
Tricht - GJS
Wieldrecht - Heukelum

26 maart 2022
Altena - Arkel
Roda Boys - SVW 
Wilhelmina’26 - Drechtstreek
Woudrichem - Heukelum
EBOH  - Tricht
Sleeuwijk  - De Zwerver
GJS  - Wieldrecht  

2 april 2022
Arkel - EBOH
De Zwerver - Woudrichem
Drechtstreek - GJS
Heukelum - Sleeuwijk
SVW - Altena
Tricht - Wilhelmina’26
Wieldrecht - Roda Boys

9 april 2022
Altena - Wieldrecht  
Drechtstreek - Arkel 
Roda Boys - Tricht
Wilhelmina’26 - De Zwerver
Woudrichem - SVW
EBOH - Heukelum
Sleeuwijk - GJS  

23 april 2022
Arkel - Roda Boys
De Zwerver - Tricht
Heukelum - Altena
Wieldrecht - SVW 
Woudrichem - Sleeuwijk 
EBOH - Drechtstreek
GJS - Wilhelmina’26  
 
30 april 2022
Altena - De Zwerver 
Roda Boys - Drechtstreek
SVW - EBOH 
Tricht - Heukelum
Wieldrecht - Arkel 
Wilhelmina’26 - Sleeuwijk
GJS - Woudrichem  

14 mei 2022
Arkel  - SVW
De Zwerver - GJS
Drechtstreek - Altena
Heukelum - Roda Boys
Woudrichem - Wilhelmina’26 
EBOH - Wieldrecht
Sleeuwijk - Tricht

21 mei 2022
Altena  - Woudrichem
GJS - Heukelum 
Roda Boys - De Zwerver
SVW - Drechtstreek
Tricht  - Arkel
Wieldrecht  - Sleeuwijk
Wilhelmina’26 - EBOH

28 mei 2022
Arkel - GJS
De Zwerver - SVW
Drechtstreek - Wieldrecht
EBOH - Roda Boys
Heukelum - Wilhelmina’26 
Sleeuwijk - Altena 
Woudrichem - Tricht

Speelschema 2021-2022 Tweede klasse F
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