
Presentatiegids
Seizoen 2022-2023



meer dan 3000 m² aan wooninspiratie!

Personaliseer
jouw droombank!

bank Catherine

€1999.-

www.vandervlietwonen.nl - vlietskade 7003, arkel - 0183 563 122

€ 11.690,-
233 x 96 + 227 cm

compleet 
met apparatuur 

Compleet met combi-oven met magnetron,  

koelkast met vriesvak, vaatwasser,  

en 5 jaar apparatuurgarantie

 
 

Voor gratis keukenadvies inclusief 3D ontwerp & Virtual Reality presentatie 
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onze nieuwe 
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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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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
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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
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GCC print professionals 
Wij printen en drukken voor regio Gorinchem. 

Al ruim 25 jaar...

Ontwerp Grafische 
afwerking

concept
vormgeving
DTP
tekstschrijven

plastifi ceren
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McDonald’s Meerkerk en Gorinchem

19 Sponsor worden bij 
ASV Arkel

27 Schema competitie
Derde Klasse D

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



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!

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

www.viveen.nl

Marine 

Equipment 

SERVICES

Marine Equipment Services
specializes in the field of 
supply, rental, renovation

and construction of all
occurring deck equipment.

M.E.S OFFERS 
PURCHASE & RENTAL

OPTIONS

At M.E.S we have long history of in-house experience
in every aspect of marine equipment allowing us to 

advise and assist our clients in designing mooring
systems on pontoons and vessels. In a word, anything

you �nd on deck can be supplied by 
Marine Equipment Services.



Voorwoord van de voorzitter
De afgelopen twee seizoenen zullen we niet gauw vergeten. Wel voetballen en dan weer niet 
voetballen, soms voetballen zonder publiek en dan weer met toegangskaarten. Ondanks al deze 
maatregelen bleef de zon over onze velden schijnen met als achtergrond een blauwe hemel met witte 
wolken.

Eindelijk zijn we verlost van al deze maatregelen en gaan we een nieuw seizoen tegemoet. Ons eerste 
team heeft het in een zeer spannende degradatiewedstrijd net niet gered om in de tweede klasse te 
blijven en gaat hopelijk hoge ogen gooien in de derde klasse.

Bij ASV zijn we niet anders gewend dan dat we op zaterdag spelen. Maar vooral in het zuiden 
van ons land wordt er ook op zondag gespeeld. Steeds meer teams willen naar de zaterdag. De 
KNVB heeft besloten dat er een vijfde klasse bij komt. Dit betekent wel dat er meer teams zullen 
degraderen.

ASV begint het seizoen met een tribune, geschonken door de Club van 100. Een fantastisch cadeau. 
Ik denk dat heel ASV de Club van 100 dankbaar mag zijn voor dit mooie gebaar. Er is veel water 
door de Linge gestroomd voor de tribune er was maar het resultaat mag er zijn.

Afgelopen seizoen hebben we ons 65-jarige bestaan gevierd. Het was een heel leuk feest. Heel veel 
vrijwilligers hebben hun schouders eronder gezet om het feest te organiseren. ASV bestaat dankzij 
alle vrijwilligers. Er zijn er teveel om op te noemen maar ik wil jullie allemaal heel erg bedanken 
voor jullie inzet de afgelopen jaren. Door jullie kunnen we op zaterdag allemaal lekker voetballen 
en van de derde helft genieten. Het is voor ons allemaal fijn dat dat weer kan. Zeker voor onze 
jeugdleden, je ziet ze genieten van de trainingen en de wedstrijden en dat is super.

Ook in het nieuwe seizoen verwacht ik nog wel obstakels. Door de oorlog in Oekraïne verandert er 
veel. Alles lijkt duurder te worden maar anders dan in Oekraïne kunnen we hier in vrijheid blijven 
voetballen. Laten we dat met zijn allen koesteren.

Peter de Vries
Voorzitter ASV Arkel
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‘Wat wij hebben is geen vriendschap, 
het is broederschap’
Álles doen ze samen. Van zonvakanties in Albufeira 
en Chersonissos tot skivakantie in Gerlos en van 
winterbarbecues tot heuse Oscar-uitreikingen. IJsbrand 
van Eldik (23), Jordi van Mill (20), Max Ooms (21) en 
Miguel Verbeek (22) zijn elkaars beste vrienden en 
behoren nu ook nog eens tot de selectie van het eerste 
elftal. Een uitgebreid gesprek over hun vriendschap. 

Jordi: ,,Zeg, waar was onze eerste ontmoeting eigenlijk?”
Max: ,,Volgens mij toen we net uit de luiers waren. Je zit 
op dezelfde basisschool, je houdt van voetbal, je woont 
allemaal in hetzelfde dorp: dan gaat dat vanzelf. Ik denk 
dat ik met pijn in het hart kan zeggen dat ik al zo’n zestien 
jaar met jullie omga.”

Want inderdaad: ze wisten amper hoe ze de veters van 
hun voetbalschoenen moesten strikken toen Max, Miguel, 
IJsbrand en Jordi met elkaar bevriend raakten. Inmiddels, 
bijna twintig jaar verder, zijn de mannen onafscheidelijk. 
Het viertal is slechts een deel van een hechte groep met 
veertien Arkelse kameraden.

Max: ,,Bijna de hele groep voetbalt ook bij ASV, maar 
bijvoorbeeld Daan Ruwaard speelt nu bij Unitas. Sommige 
jongens spelen hier in een ander team en weer wat andere 
jongens hebben andere interesses. IJsbrand is ook even 
naar Unitas gegaan en Jordi naar GJS, maar desondanks 
zijn we toch bevriend gebleven.”
Miguel: ,,Eigenlijk was onze vriendengroep jarenlang 
ook ons team. IJsbrand en ik zijn net iets ouder dan Max 
en Jordi dus ik ken IJsbrand nog wat langer. Toen we 
nog klein waren, gaf ik ooit mijn vriendenboekje aan 
hem en toen schreef hij erin of ik bij ASV Arkel wilde 
komen voetballen. Ik ben toen de eerste training met hem 
meegegaan en sindsdien voetballen we samen.”
Max: ,,Ik ben erbij gekomen toen IJsbrands vader, Jasper, 
onze trainer werd. Uiteindelijk zijn we in de B-junioren 
echt met z’n allen een vaste ploeg geworden en in de 
A-junioren schoven er dan weer een paar op.”

Eerst even over het voetballen. Hoe is het om met vier 
vrienden bij het eerste elftal te zitten?
Max: ,,Met je vrienden op een mooi niveau voetballen is 
top. Jordi en ik zaten eerst nog in het tweede, maar Jordi 
heeft nu een enorme groeispurt doorgemaakt en staat 
nu vaak in de basis. Dat is hartstikke leuk, dat gunnen 
we elkaar. Zelf ben ik net niet goed genoeg en dat is ook 
prima. Als ze me nodig hebben dan sta ik er en vind ik het 
hartstikke leuk om mee te doen. Want ik vind voetbal heel 
leuk, maar ben er gewoon niet zo goed in.”
Jordi: ,,Je doet jezelf tekort. Je zit niet voor niets ook bij de 
selectie van het eerste.”

Omschrijf elkaar eens als voetballer.
Jordi: ,,Max heeft een heel goede trap en kan ook makkelijk 
goals maken. Al is hij wel vreselijk lui.”
IJsbrand: ,,Max heeft écht een heel goed schot inderdaad, 
maar hij laat z’n mannetje nog wel eens lopen. Gelukkig 
staat Miguel er dan achter om dat te compenseren. 
Miguel is vreselijk snel en sterk en je kunt hem overal 
neerzetten. Je komt echt niet langs Miguel. En als je denkt 
dat je er wel langs bent, kom je hem nog een tweede keer 
tegen. Als back zou hij nog zeker op een hoger niveau 
kunnen voetballen. Dat geldt trouwens ook voor Jordi. 
Hij is echt een heel goede spits, die overloopt van het 
zelfvertrouwen. Hij weet precies hoe hij moet lopen en 
scoort altijd. Wat zeg je ook alweer altijd? ‘Eén goal is 
geen goal’. Hij wil er altijd minstens twee maken. En hij 
is nog jong, enorm groot en kan zeker nog hogerop in de 
toekomst. Hij is pas net begonnen.”
Miguel: ,,IJsbrand heeft bij Unitas ook al laten zien dat 
hij een hoger niveau aan kan, maar ik verwacht dat van 
ons alleen Jordi mogelijk nog eens een stapje maakt en 
dat wij lekker bij ASV Arkel blijven. Dan moet Jordi er de 
komende jaren wel dertig per seizoen gaan maken.”

Zou je dat zien zitten, Jordi?
Jordi: ,,Moeilijk. Dat ligt eraan hoe goed je het doet. Maar 
als je er inderdaad dertig per seizoen inschiet, weet je 
nooit wat er op je pad komt. Aan de andere kant weet je 
hier wat je hebt met je vrienden, dat moet je niet vergeten. 
Dus ja, ik weet het niet hoor.”
Max: ,,Iedereen heeft zijn persoonlijke ambities, maar in 
principe voetballen we allemaal voor ons plezier. Als zij 
hier niet zouden voetballen, zou ik er direct mee kappen. 
Ik zit liever negentig minuten op de bank bij het eerste 
hier met mijn vrienden om me heen dan dat ik bij een 
andere club in de basis zou staan. Het is toch heerlijk 
om dinsdag, donderdag en zaterdag met elkaar te zijn. 
Iedereen gaat nu werken, krijgt een vriendin. Dan is 
het top om eerst met elkaar te voetballen en daarna een 
klein biertje met elkaar te doen en de week met elkaar te 
bespreken.”
En jij IJsbrand? Jij bent al ervaringsdeskundige.
IJsbrand: ,,Ik vond het leuk om bij Unitas te proeven aan 
het hogere niveau, maar nu spelen we hier in de derde 
klasse ook op een prima niveau en qua gezelligheid is dit 
veel leuker. Uiteindelijk voetbal je inderdaad voor je lol.”
Miguel: ,,Toen IJsbrand bij Unitas zat, schoof ik als 
eerste door naar het eerste elftal en heb toen altijd 
onthouden: die jongens komen er straks ook aan. Via dat 
vriendenboekje vroeg IJsbrand mij om bij ASV te komen 
voetballen en nu zei ik tegen hem dat hij terug moest 
komen.”
IJsbrand: ,,Daar kon ik inderdaad geen nee tegen zeggen.”
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Hebben jullie al eens met z’n vieren tegelijk in het veld 
gestaan?
Max: ,,Tegen Schelluinen, toch?”
IJsbrand: ,,Oh ja, klopt. Primeurtje.”
Miguel: ,,Van onze vriendengroep speelde Daan als eerste 
in het eerste elftal. Toen dachten we wel: ‘het zou leuk zijn 
als de rest ook doorschuift’, maar het is niet dat we altijd al 
zeiden dat we allemaal het eerste moesten gaan halen.”
Max: ,,Dat is ook hoe het gaat hier. We zijn maar een 
simpele dorpsclub waar de jeugd vanzelf doorstroomt.”
Miguel: ,,Inderdaad. Dus dat is heel leuk, want nu zijn 
we niet alleen met weekenden en vakanties samen, maar 
ook op dinsdagavond en donderdagavond tijdens de 
trainingen. En op vrijdagavond doen we dan natuurlijk 
niks, omdat we de volgende dag moeten voetballen.”
Gezamenlijk: ,,Hahahaha!”

Genoeg over voetbal. Als jullie elkaar als vriend zouden 
moeten omschrijven. Hoe zouden jullie dat dan doen?
Max: ,,IJsbrand is een lieve zorgzame jongen, heel slim, 
wil niemand kwaad doen, heeft een hart van goud en heeft 
absoluut geen grote mond.”
Jordi: ,,Maar hij is ook vreselijk eigenwijs. Hij is inderdaad 
heel slim, maar daardoor denkt hij ook dat hij altijd gelijk 
heeft.”

En Miguel?
IJsbrand: ,,Miguel is ook heel lief, maar net zo eigenwijs. 
Miguel is echt een detective, hij weet altijd alles van 
iedereen.”
Max: ,,Miguel heeft ooit een nachtkrantje gemaakt met 
het nieuws over die nacht van iedereen. Hij is heel 
creatief. Hij maakt ook filmpjes en vorig jaar heeft hij de 
Oscars bedacht. Kochten we Oscars-beeldjes, trokken we 
allemaal een pak aan en reikten we de Oscars uit binnen 
de vriendengroep. Hadden we bijvoorbeeld categorieën 
zoals ‘Vaakst dronken’, ‘Best gekleed’, ‘Domste uitgave’. 
Dat ging dan over die zomer. Dat soort dingen bedenkt 
Miguel.”
Miguel: ,,Ik vind het leuk om herinneringen te maken van 
de dingen die we met de groep doen.”

Hoe omschrijven jullie Max?
IJsbrand: ,,Max is heel extrovert, de wildste van de groep. 
Hij staat altijd voortaan, vindt alles leuk en wil overal 
naartoe. Hij komt met de plannen en brengt iedereen bij 
elkaar.”
Max: ,,Ik mis een beetje de term ‘lieve jongen’.”
Miguel: ,,Max is zoals heel zijn familie: heel erg open en 
verwelkomend. We zijn altijd welkom bij hem.”
IJsbrand: ,,Hij is altijd de eerste die vraagt of alles goed 
met je gaat. Alleen met zijn eigen emoties heeft hij soms 
wat moeite.”
Max: ,,Als iemand ergens mee zit, help ik graag, maar zelf 
wil ik niemand tot last zijn.”
Miguel: ,,Max denkt minder aan zichzelf en is vooral bezig 
met het ontzorgen van anderen.”

Tot slot Jordi.
IJsbrand: ,,Heb je even…”
Max: ,,Jordi was, zeker vroeger, een enorme kwal. Maar 
wel op een goede manier. Hij is eigenwijs en echt het 
mannetje van de groep. Hij staat graag vooraan, maar doet 
dat eigenlijk onbewust. Jordi is ook de jongste dus we 
namen hem altijd met ons mee. Er gebeuren altijd leuke 
dingen als Jordi er is, echt geniaal. Het is gewoon altijd 
lachen met hem.”

Nog even over die Oscars… Iedereen in de prijzen 
gevallen?
Max: ,,Als je niet in de prijzen valt, heb je die zomer niet 
goed genoeg je best gedaan.”
IJsbrand: ,,Ik viel niet in de prijzen, maar dat was 
schandalig. Er was een categorie ‘Beste foto’. Dus ik had 
een schitterende vakantiefoto van Jesse Hoogewoning, die 
ook in het eerste elftal zit, gemaakt. Wat denk je? Krijgt 
Jesse de prijs! Zoiets heb ik nooit meegemaakt.”

Wanneer staat de volgende vakantie op de planning?
Max: ,,Tsja, iedereen heeft ineens een vriendin…”
IJsbrand: ,,We gaan wel op skivakantie, al moeten we dat 
inmiddels wel echt af gaan stemmen op het voetbal. Vorig 
seizoen verloren we met 5-0 van SVW, waren wij aan het 
skiën. Als we nu samen op vakantie gaan, is het halve elftal 
weg. Daar zal de trainer vast niet heel blij van worden.”
Miguel: ,,Ik weet ook nog dat wij in Gerlos zaten voor 
skivakantie en dat we tegen Tricht speelden. Kregen we 
eerst door dat we met 2-0 achter stonden. Kwamen we in 
de Cin-Cin, die après-skitent, en toen zagen we dat met 3-2 
gewonnen hadden. Wij juichen en via FaceTime proosten 
met Corné van Horik op de winst. Toen werden we wel 
gek aangekeken. Ook al zijn we er niet, we zijn wel altijd 
met het voetbal bezig.”

Praten jullie ook veel over voetbal?
Jordi: ,,Och man, René van der Gijp en Johan Derksen zijn 
er niets bij. Iedereen heeft wel zijn eigen mening.” 

Dus er is ook wel eens onenigheid?
Jordi: ,,Nee, dat niet, eigenlijk hebben we nooit gezeik met 
elkaar.”
Miguel: ,,Alleen om lullige dingen. Dan kunnen we 
elkaar flink uitschelden, maar als er twee gezeur hebben 
met elkaar zijn er altijd weer anderen bij die er even 
tussenkomen.”
IJsbrand: ,,Een potje 30 Seconds is ook altijd heftig.”
Jordi: ,,Haha ja, best knap dat we met zo’n grote groep 
nauwelijks ruzie hebben.”
Miguel: ,,Uiteindelijk zijn we er altijd voor elkaar en we 
kunnen alles met elkaar bespreken. Onze vriendschap gaat 
verder dan alleen lol maken.”
Max: ,,Wij zijn een vriendengroep geworden die je 
om je heen maar weinig ziet. Wat wij hebben is geen 
vriendschap, het is broederschap.”
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van Daalen Bouw B.V. 
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Waardhuizen 57
4287 LR Waardhuizen 
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Eftelingmuziekje, een shot van de ingang, een neppe glimlach… Boring! Wil jij in deze lastige Eftelingmuziekje, een shot van de ingang, een neppe glimlach… Boring! Wil jij in deze lastige 

tijd nieuw personeel overtuigen om contact op te nemen? Of je merk versterken? Je bereik 

verbreden? Laat ons creatief met je meedenken om het net even wat anders te doen. Wij zijn 

Fraimworks, een creative branding agency gespecialiseerd in video. We denken mee over je 

strategieën en maken en verspreiden content zoals video’s, foto’s of designs. We ontzorgen 

je op het gebied van je socials, maken websites, lanceren campagnes of verbeteren je online 

vindbaarheid. Ben je enthousiast of heb je niet zo’n zin om zelf met je online kanalen aan de 

slag te gaan, maar besef je stiekem wel dat het tegenwoordig heel handig kan zijn? Wij gaan 

heel graag met je in gesprek!
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   Team van Muijlwijk feliciteerd
vv Schelluinen met hun jubileum!

service van de hoogste graad
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Maurice Hogendoorn draagt 
zijn ervaring over aan de volgende
generatie
Met achttien seizoenen in Arkel 1 staat Maurice 
Hogendoorn hoog op de ranglijst van Arkel-spelers met 
de meeste ‘caps’, zeker in de recente clubgeschiedenis. 
Met evenveel plezier speelt hij sinds zijn afscheid zijn 
wedstrijdjes op een bescheidener niveau én begeleidt hij 
tegenwoordig de talenten van de toekomst, als een van de 
leiders van de JO11.

Het is een mooi ‘teampie’, zoals Maurice Hogendoorn 
het regelmatig beschrijft. Een selectie van jonge Arkelse 
ijzervretertjes die het seizoen in de eerste klasse – met 
sterkere tegenstanders dan ze gewend waren – goed 
begonnen zijn. ,,Als het moeilijker gaat moeten ze de 
mouwen opstropen op dit niveau en dat kunnen ze wel’’, 
zo vertelt hij met gepaste trots op zijn pupillen. ,,Het is een 
leuke leeftijd. Ze moeten meer leren vanuit een systeem te 
voetballen en niet meer alleen maar naar voren rennen met 
z’n allen. Dat proberen we er nu in te krijgen.’’
Het is natuurlijk geen toeval dat hij juist aan dit team 
verbonden is. Zoontje Milan Hogendoorn is immers één 
van zijn spelers, minstens zo fanatiek als zijn vader vroeger 
was. ,,Hij is opgegroeid op het veld hè’’, lacht Maurice. 
,,Net als zijn zus Luna en ikzelf vroeger. Milan begon al 
toen hij vier jaar en acht maanden was. Ik ben er als leider 
bij gekomen toen ze in de JO8 twee teams kregen. Nu ze op 
de leeftijd zijn om met achttallen te spelen is het weer één 
selectie geworden met ruim voldoende spelers.’’
,,Ik ben geen trainer’’, corrigeert hij de vraagsteller. ,,Ik 
werk tot half zes in Vianen en dat is net te krap om te 
garanderen dat ik op tijd op de trainingen kan zijn. Dus 
ben ik leider geworden tijdens de wedstrijden. Dat doe 
ik samen met Patrick Pannekoek. Hij verzorgt ook de 
trainingen met Xander Verschoor en Damian Meijdam. 
De jongens zijn ook al een paar keer getraind door spelers 
van het huidige eerste. Dat is voortgekomen uit de centrale 
training in de zomer, hartstikke leuk.’’

Als voetbalvader houdt Maurice Hogendoorn alles bij. 
,,Leuk voor later, toch?’’, stelt hij als hij de uitgebreide 
wedstrijdverslagen van de JO11 laat zien. Zijn eigen 
voetballeven heeft hij minder scherp gedocumenteerd. 

,,Ik ben drie keer gepromoveerd met Arkel, dat weet ik 
wel. Onder Teus Blokland en Teus Jakobs. Was Arie Schep 
dan de derde?’’ Na even zoeken volgt de bevestiging, dat 
was inderdaad onder Schep. ,,En we hebben natuurlijk 
het seizoen gehad waarin we twee kansen hadden om 
kampioen te worden, maar we de twee laatste wedstrijden 
verloren. Dat is jammer, maar ik ben blij dat ik zo veel heb 
meegemaakt in het eerste.’’
,,Samen met Jeroen Verwolf en Sander Antonio heb ik in de 
jeugd een poosje bij RKC gespeeld. Leuke jaren hoor. Toen 
ik in de A1 weer bij Arkel zat, had het eerste na een half 
jaar spelers nodig. Ik kwam erbij, op mijn zestiende, en ben 
er nooit meer uit gegaan tot mijn vierendertigste.’’
,,Daarna ben ik naar Arkel 5 gegaan. Nee, het is voor mij 
nooit een probleem geweest om een stapje terug te doen. 
Ik speelde altijd al mee als er toernooitjes waren en die 
werden meestal vanuit dat elftal georganiseerd. Dus ik 
heb al snel tegen Humphrey Prins, Justin Vlietstra en de 
anderen gezegd: als ik lager ga spelen, dan kom ik naar 
jullie toe. Als je het voetbal nog heel belangrijk vindt, kun 
je in het tweede gaan spelen, maar ik vond de gezelligheid 
van dit elftal het belangrijkst. Iedereen doet er wel iets voor 
de club, het is echt een tof team.’’

,,Sinds twee jaar draai ik ook bardiensten. Ik ben toch altijd 
als laatste weg, dan kan ik net zo goed achter de bar blijven 
staan, haha! Ik sta samen met Humphrey. Dat is ook beter, 
om het met z’n tweeën te doen, want er is zó veel te doen 
achter de bar.’’

,,Veel tijd? Nee joh, dat valt wel mee. De bardienst is eens 
in de zoveel tijd en voor het seizoen van de JO11 nemen 
we met de ouders even alle regels door. Dan is het voor 
de wedstrijd nog een kwestie van een appie sturen naar 
iedereen. En het is hartstikke leuk om te doen. We hebben 
een mooi ploegje bij elkaar. Je hoopt natuurlijk dat er ooit 
een paar jongens van dit teampie het eerste halen. Milan? 
Hij doet het goed hoor, maar we zien wel hoe het loopt. 
Wat gaat er gebeuren als hij gaat puberen en het drukker 
wordt op school? Dat weet je nooit. Maar voorlopig vindt 
hij het erg leuk, hij is altijd met voetbal bezig. Net als ik 
vroeger.’’
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ASV Arkel seizoen 2022-2023
Derde klasse D Zuid 1



Voorste rij v.l.n.r.: Corné van Horik, Max Ooms, Han Dubbeldam, Leon Elands (hoofdtrainer), Harold van ’t Hart
(assistent-trainer), Miguel Verbeek, Siep Meerbach, Stefan van Hulst.
Middelste rij v.l.n.r.: Michel de Bruin (assistent-scheidsrechter), Sander Dekkers, Robin Vogel, Jari van Baalen, Rocco Ooms 
(teammanager/verzorger), Tomas Viset, Remie Schuurman, Nick van der Stam, Aad Sijnke (ontvangst/scheidsrechter begeleiding).
Achterste rij v.l.n.r.: Dennie Kleijn, Bram de Gans, Dajo van Gelderen, Sem Rozendaal, Jordi van Mill, Wesley Swets, Robert 
Scheurwater, Jesse Hoogewoning, IJsbrand van Eldik, Jelte den Hertog.

Niet op de foto; Youri de Jong, Dylan Verschoor, Claudia Meerkamp (fysiotherapeut) & Walter Gremmen (keeperstrainer).

ASV Arkel seizoen 2022-2023
Derde klasse D Zuid 1
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www.arkelchristmasstation.nl

Zijn jullie er klaar voor...

We kijken uit naar een prachtig
verlicht Arkel én de lichtjesparade
op vrijdagavond 9 december!

Kerstliefhebbers uit heel Nederland
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 in de 
straten, op Plein 983 en tijdens 
de lichtjesparade. En vergeet niet 
naar The Christmas Station te gaan, 
het wordt weer geweldig versierd 
en we verwachten honderden 
vrolijk uitgedoste deelnemers aan 
The Christmas Challenge!

9 t/m 26 december 2022

Heel veel plezier met
de voorbereidingen!

DIE-0499_Ad_ASVGids_2022_01.indd   1 21-07-22   09:58
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Spaar voor de 
clubkas!

Boodschappen gedaan bij ons? Uw kassabon is 
geld waard! Vanaf 1 september 2022 t/m 30 juni 
2023 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

BHV / EHBO opleidingen
Jeannette Hessels

06 - 21 26 23 74

www.prompts-secours.nl

Leren helpen in noodgevallen



Club van 100 van ASV ARKEL 
schenkt nieuwe tribune aan de club!

Zaterdag 10 september jl., bij de eerste 
thuiswedstrijd van ASV Arkel 1, werd de 
nieuwe tribune vanuit de Club van 100 officieel 
aan de club overgedragen. Voorzitter Pierre 
van der Stam overhandigde de schaar aan Club 
van 100 leden van het eerste uur Huib van 
Driel en het echtpaar Nel en Jan Brandwijk. 
Zij knipten de lijnen door voor de onthulling 
van de tribune ondersteund met vuurwerk 
en blauwwitte rook. Op de tribune waren de 
spelers van ASV Arkel 1 en twee kampioen 
jeugdelftallen de eerste bezoekers van de 
tribune.

In de zomerstop is de tribune geplaatst met hulp 
van de vaste onderhoudsploeg van ASV Arkel. 
ASV Arkel voorzitter Peter de Vries nam de 
tribune bijzonder trots in ontvangst. 

De tribune biedt plaats aan 66 toeschouwers. 
Enthousiaste leden leverden een extra bijdrage 
door alle stoeltjes en zelfs meer dan dat te 
sponsoren. De tribune werd direct in gebruik 
genomen.  Toeschouwers genoten vanaf de 
tribune van ASV Arkel dat de 2e bekerwedstrijd 
speelde tegen Hardinxveld 2 en deze wedstrijd 
won met 6-2. 

De Club van 100 is sinds een aantal jaren erg 
actief. Leden doneren € 50,-. 

Dit levert uiteraard een mooie jaarbijdrage op 
waarover de leden in de jaarvergadering ideeën 
in kunnen brengen waaraan het bedrag wordt 
uitgegeven.  Tijdens de jaarvergadering van de 
Cv100 is er altijd een bijzondere gast. Dit jaar 
was topscheidsrechter Danny Makkelie te gast 
die tot in de late uurtjes doorging om ons de 
kneepjes van het scheidsrechtersvak te laten 
ervaren. Het uitzwaaimoment van Frenkie de 
Jong werd, voordat hij naar Barcelona vertrok, 
bijgewoond door niemand minder dan Willem 
van Hanegem, die Frenkie een speciale ring 
uitreikte vanuit het bestuur van ASV Arkel. 

Het ledenaantal van de Club van 100 stond 
jarenlang  op 50. Onder bezielende leiding van 
Club van 100 voorzitter Pierre van de Stam, is 
het ledenaantal van de Club van 100 opgelopen 
naar 150 leden. 

Uiteraard kan eenieder lid worden van de Club 
van 100. Graag zelfs. Uw bijdrage wordt één op 
één besteed in én voor onze vereniging.

Voor informatie over de Club van 100,  kijk ook 
op de website van ASV Arkel: CLUB VAN 100 - 
Arkel (asvarkel.nl)

Wil je lid worden of heb je een vraag, 
opmerking of suggestie aan de Club van 100?  
Stuur een mailtje naar: clubvan100@asvarkel.nl 

SPONSOR WORDEN VAN ASV ARKEL?
Wij gaan altijd graag met in u in gesprek!

ASV Arkel kan al jaren vertrouwen op een groot aantal trouwe sponsoren.

In totaal zijn er op dit moment circa 130 sponsoren die allemaal op hun eigen manier een bijdrage 
leveren aan het voortbestaan van onze club. Een aantal waar we erg trots op zijn.

De verschillende mogelijkheden waarop gesponsord kan worden zijn:
- Sponsoring reclameborden langs het hoofdveld
- Sponsoring reclamedoeken langs het hoofdveld
- Sponsoring wedstrijdtenue van een van de teams
- Adverteren in jaarlijkse presentatiegids
- Sponsoren van wedstrijdbal tijdens thuiswedstrijden van 1e eftal
- Sponsoring op elektronische reclamebord (greenbording) langs het hoofdveld
- Sponsoring van diensten en materialen

Voor tarieven van de diverse sponsoropties kunt op contact opnemen met iemand van 
de sponsorcommissie of de digitale sponsorbrochure bekijken op onze website.

Als er ideëen zijn over het anders invullen van sponsoring dan één van de bovenstaande
opties, dan gaan we daar natuurlijk graag  met u over in gesprek!

Sponsorcommissie ASV Arkel
Diderik van Beusekom, Natasja de Heus
en Pieter Kros sponsor@asvarkel.nl Samen zijn we de club!



Meidenvoetbal bij ASV:
vol energie en enthousiasme 



Lekker voetballen op Sportpark Schoonzigt? De laatste jaren vertonen ook steeds meer meisjes hun kunsten in het 
witblauwe tenue van ASV Arkel. Waar er voorheen alleen een eerste vrouwenelftal was, zijn er inmiddels al vier 
teams vol enthousiaste meiden. Maar natuurlijk zijn er altijd meer meiden welkom.

Meisjes vanaf de jonge jeugd tot aan de senioren in een 
meidenelftal laten spelen. Dat is het grote doel bij ASV 
Arkel. Met een Dames 1, Dames 2, MO13-1 en een MO11-
1 zijn er inmiddels vier teams. De MO13-1 staat onder de 
bezielende leiding van Humphrey Prins en Harry Viveen 
terwijl de meiden van MO11-1 worden aangestuurd door 
Sebastiaan Antonio en Stefan de Ruiter. Het viertal zet zich 
vol enthousiasme in voor het vrouwenvoetbal in Arkel en 
ze hopen dan ook dat het enthousiasme aanstekelijk werkt 
zodat er nóg meer damesteams komen. 

,,We zijn al heel blij met vier teams”, vertelt Humphrey. 
,,Lang hadden we alleen een Dames 1. Toen mijn dochter 
zeven jaar geleden wilde voetballen, was er nog helemaal 
geen meisjesteam. De meiden voetbalden gewoon met 
de jongens mee. We hebben toen een oproepje gedaan op 
Facebook en uiteindelijk zijn we met negen meiden gestart 
en de laatste jaren is die groep steeds een beetje uitgebreid.”

Inmiddels is er bij ASV Arkel het beleid dat meiden 
de eerste jaren mogen kiezen of ze in een jongens- of 
meidenteam willen spelen, waarna ze vanaf de JO13/
MO13 in meidenelftallen gaan spelen. ,,We willen 
meer meidenteams”, legt Humphrey uit. ,,Je ziet bij de 
allerkleinsten ook weer meisjes lopen dus een MO9-1 erbij 
zou heel mooi zijn.” 

Enthousiast
Meiden die niet bij een voetbalclub terecht kunnen omdat 
er geen meidenelftal in een bepaalde leeftijdscategorie is: 
het is een herkenbaar fenomeen. ,,Mijn dochter wilde graag 
voetballen, maar is uiteindelijk gaan dansen omdat ze 
geen aansluiting kon vinden”, vertelt Harry. ,,Toen kwam 
Humphrey met het idee om een meidenteam op te richten 
en die meiden zijn nu zo enthousiast dat je nu ook ziet 
dat bijvoorbeeld vriendinnen uit Gorinchem hier komen 
spelen. Via via horen steeds meer meiden dat het bij Arkel 
hartstikke leuk voetballen is.”

Ook de dochters van Sebastiaan en Stefan waren de reden 
dat zij zich nu voor het meidenvoetbal bij Arkel inzetten. 
,,Mijn dochter werd lid en niet lang daarna werd een meisje 
van haar school ook lid. Zo gaat dat. Ze vertellen op school 
dat ze bij Arkel voetballen en dat het hartstikke leuk is 
hier. Dat werkt aanstekelijk”, aldus Stefan, die samen met 
Sebastiaan coach is van de MO11-1.

,,We hebben een mix van talenten en beginners in ons 
team”, zegt Sebastiaan. ,,We hebben vorig jaar al een 
heel leuk seizoen gedraaid. De meiden die al wat langer 
voetballen nemen de beginners er echt in mee. Het is 
hartstikke leuk om te zien dat er elke week verbetering in 
zit.”

Waarom is het belangrijk dat er nog meer teams komen? 
,,Mijn dochter is nu zestien jaar, maar ze speelt al in Dames 
2 omdat ze te oud is voor de MO13-1. Meiden moeten al 
heel vroeg naar de senioren omdat er anders geen team 
voor ze is”, legt Humphrey uit. ,,Datzelfde zien we ook 
bij de nog jongere meiden. We hebben bijvoorbeeld in de 
MO13-1 meiden van elf die tegen oudere meiden moeten 
spelen.”
Harry: ,,We willen dat meiden op elke leeftijd tegen meiden 
kunnen spelen van een vergelijkbaar niveau, vooral qua 
lichamelijke kracht. Er zitten op die leeftijden gigantische 
verschillen tussen de meiden. Daarom is het belangrijk om 
nog meer aanwas te krijgen.”

Hoe moet dat gerealiseerd worden?
Harry: ,,Door zeer enthousiast bezig te zijn met z’n allen, 
daar begint het mee.”
Humphrey: ,,ASV Arkel heeft naar buiten toe een positieve 
uitstraling. Je wordt hier als vriend of vriendin ontvangen 
en je hoort er gelijk bij. Dat is leuk aan deze club. Daarnaast 
wordt alles goed geregeld. Iedereen krijgt een mooi 
tenuetje en de trainers gooien er volop energie en passie 
in. We maken het hier leuk om te voetballen met bevlogen 
trainers. Sinds kort zijn we ook een erkend leerbedrijf 
waardoor de meiden van de MO13-1 nu ook training 
krijgen van een dame die dat voor haar stage doet. Dat is 
hartstikke leuk.”

Plezier staat voorop, maar uiteraard bestaat er altijd 
de kans dat de nieuwe Lieke Martens op Sportpark 
Schoonzigt wordt opgeleid. ,,Het is mooi voor die meiden 
dat ze nu voorbeelden zoals Lieke Martens hebben. En de 
meiden van de MO13-1 zijn ook weer voorbeelden voor de 
meiden van de MO11-1”, stelt Stefan.

Een keertje meetrainen met de meiden van ASV Arkel? Dat 
kan altijd! Op maandag en woensdag wordt er getraind 
van 18.30 uur tot 19.30 uur.
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Voor Grip op je Dip en Grip op je Geluk

Als je het gevoel hebt in de knoop te zitten en je je 
weer snel goed wil voelen. Kijk op renergetica.nl

Maak een afspraak 06-10571031 of renergetica@live.nl en voor meer informatie kijk op renergetica.nl

ALLES VOOR 
DE VERBOUWING 

VAN JOUW WONING

BULLERARKEL.NL
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Onze Poortwachters heten u
van harte welkom! 



Hartelijk welkom op sportpark Schoonzigt! Het is bijna 
onmogelijk om op wedstrijddagen van Arkel 1 iedereen 
die er is te zien en te spreken, maar deze dames zie je 
gegarandeerd. Het zijn de ‘Poortwachters’ die iedereen 
ontvangen op het terrein bij binnenkomst, als het begin 
van een hopelijk heerlijke voetbalmiddag.

Alle trouwe bezoekers kennen de gezichten van Magda 
Jongejan, Natasja de Heus, Marjan van Vliet en Inez van 
der Vorst al jaren. Voor dit seizoen werd het team van de 
Poortwachters versterkt met Ingrid van Dongen en Carola 
van den Berg. ,,Dat is heel prettig’’, zo vertellen Magda, 
Natasja en Marjan op een donderdagavond (weer eens wat 
anders dan zaterdagmiddag) in de kantine. In koor: ,,Het 
is heel leuk om te doen en we hebben een gezellig ploegje 
samen, maar het is fijn dat er een paar dames bij gekomen 
zijn zodat je kunt afwisselen als het eens niet uitkomt.’’

Verdelen jullie de wedstrijden en/of het werk aan de poort?
,,Nee, we hebben geen rolverdeling op zaterdag. We 
doen alles samen. Aan het begin van de week hebben 
we contact in de groepsapp. Alleen is het eigenlijk geen 
doen om iedereen welkom te heten, het entreegeld in te 
nemen en de loten mee te geven. Je moet met z’n tweeën 
of liever nog met z’n drieën zijn. Dat is voor de huidige 
bezoekersaantallen prima, maar als je een keer SVW of 
Unitas op bezoek hebt, zoals vorig seizoen, dan zijn we met 
z’n vieren.’’

Hoe ziet jullie zaterdag eruit?
,,Om kwart over één gaan we van huis, zodat we om half 
twee op de club zijn. Daar drinken we nog even iets met 
z’n allen, pakken we de loten en het pinapparaat mee en 
lopen we naar de poort. We hebben gelukkig ook weer een 
kistje met wisselgeld, want alleen pinnen was een crime. 
Veel bezoekers betalen nog altijd liever contant voor een 
kaartje. Het overgrote deel van de opbrengst bestaat ook 
uit contant geld. Als de wedstrijd een klein half uurtje 
bezig is gaan we naar het glazen huis. Daar tellen we het 
geld en krijgen we altijd koffie of thee met iets lekkers 
erbij. Iedereen die een kaartje koopt, krijgt een lot mee. 
Leden en vrijwilligers mogen natuurlijk gratis naar binnen, 
maar veel van hen kopen wel een lot. In de rust wordt de 
winnaar van de taart of boodschappentas getrokken door 
de pupil van de week.’’

Er is wel verschil tussen de tweede en derde klasse hè…?
Ze lachen: ,,We hebben de tarieven verlaagd. Ja, dat hebben 
we zelf besloten tijdens een vergadering voor het seizoen. 
We kregen vorig jaar best eens commentaar dat mensen 
vier euro veel geld vonden, dus we hebben er nu drie euro 

van gemaakt. Dat vonden we in deze tijd niet meer dan 
redelijk. En je krijgt er dus een lot bij.’’

Waarom doen jullie dit eigenlijk? Wat is jullie band met 
ASV Arkel?
Magda, lachend: ,,Wil je weten wat ik allemaal heb 
gedaan bij de club? Ik ben begonnen als leider van het 
elftal van mijn zoon Stefan, van de E tot de A1. Daarna 
ben ik materiaalvrouw geweest voor alle elftallen, ik 
heb achter de bar en in de keuken gestaan, ik heb in 
de sponsorcommissie gezeten en heb de kleedkamers 
schoongemaakt. De Poortwachters vind ik voor nu genoeg, 
ik zou er geen andere functie meer bij willen. Het zou mooi 
zijn als iedereen binnen de club ‘iets’ zou doen.’’
Natasja: ,,Mijn vader voetbalde hier en stond regelmatig 
achter de bar. Zo kwam ik ook over de vloer. Toen 
mijn oudste zoon ook ging voetballen werd ik voor de 
sponsorcommissie gevraagd. Dat doe ik nog steeds. 
Daarnaast heb ik een paar jaar in de Sinterklaascommissie 
gezeten, maar daar ben ik nu mee gestopt. Mijn kinderen 
zijn er te oud voor. Tijdens de draaimiddag help ik ook 
altijd mee met de lotenverkoop.’’

Marjan: ,,Ik ben ook via mijn kinderen bij de club 
terechtgekomen. Ik heb toen bestuurskamerdiensten 
gedraaid; dus scheidsrechters ontvangen, wedstrijd-
formulieren klaarleggen, drinken verzorgen voor de 
jeugdelftallen, noem maar op. Ik heb ook meegeholpen 
met de Sintfeesten en tentenkampen en ik sta achter de bar, 
ook tijdens het klaverjassen. De lotto in de kantine doe ik 
en ik tel de bonnetjes van de bakker. Niet vergeten: als je 
bonnetjes van bakker De Jager inlevert in de blauwe bus 
in de kantine – of bij mij thuis, dat mag ook – dan krijgt de 
club twee procent van het totaalbedrag ervan.’’

Is het leuk om Poortwachter te zijn, ook in weer en wind?
,,Ja hoor, ook dan’’, klinkt het monter. ,,Als het erg nat is 
schuilen we wel een beetje in het hok.’’ En met een lach: 
,,Misschien krijgen we nog weleens een overkappinkje. 
Maar we hebben het hartstikke gezellig onder elkaar. Daar 
krijg je ook energie van. En voor de club is het natuurlijk 
een welkome opbrengst op wedstrijddagen. Dat is in een 
uurtje snel verdiend! Voor onszelf is het jammer dat we 
niet bij clubs als Unitas, SVW of GJS in de competitie zitten. 
Het is leuk als we veel bekenden zien bij de poort. Dat is 
dit seizoen iets minder dan vorig seizoen.’’

,,We zouden trouwens nog bijna iemand vergeten. Lars, de 
zoon van Natasja, helpt ons ook al vaak mee. Die zit in het 
hok en weet al hoe alles werkt. Hij is acht, waarschijnlijk de 
jongste vrijwilliger van Arkel!’’
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Specialisaties
Algemeen fysiotherapie
Manuele therapie
Sportfysiotherapie
Echografie
Fitness

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

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!

hét instituut voor innerlijke én uiterlijke verzorging!

SCHOONHEIDSINSTITUUT

KAPSALON

ZONNESTUDIO

BEAUTY ARRANGEMENTEN

BED & BREAKFAST

WELKOM BIJ 

HET HUIS VAN 

DE SCHOONHEID

Poldershoek 2
4241 XT Arkel
(0183) 56 53 00
www.hethuisvandeschoonheid.nl



Nr. Team
1 VV Hardinxveld
2 SV Meerkerk
3 VV Haastrecht
4 VV Schoonhoven
5 VV De Alblas
6 VV Lekkerkerk
7 VV Bergambacht
8 HSSC ‘61
9 ASV Arkel
10 VV Ameide 
11 VVAC
12 VV Drechtstreek
13 SC Everstein 
14 Dilettant

24 september 2022
VV De Alblas -  VVAC
VV Drechtstreek -  SC Everstein
VV Haastrecht -  Dilettant
VV Hardinxveld -  VV Lekkerkerk
HSSC ‘61 -  ASV Arkel
VV Schoonhoven -  VV Ameide
VV Bergambacht -  SV Meerkerk

1 oktober 2022
VV Lekkerkerk -  VV Bergambacht
VVAC -  VV Haastrecht
SV Meerkerk -  VV Drechtstreek
SC Everstein -  VV De Alblas
Dilettant -  VV Schoonhoven
ASV Arkel -  VV Hardinxveld
VV Ameide -  HSSC ‘61

8 oktober 2022
VV Bergambacht -  ASV Arkel
VV Drechtstreek -  VV Lekkerkerk
VV Haastrecht -  VV De Alblas
VV Hardinxveld -  VV Ameide
HSSC ‘61 -  Dilettant
SV Meerkerk -  SC Everstein
VV Schoonhoven -  VVAC

15 oktober 2022
 SC Everstein -  VV Haastrecht
 VVAC -  HSSC ‘61
 VV Lekkerkerk -  SV Meerkerk
 VV Ameide -  VV Bergambacht
 Dilettant -  VV Hardinxveld
 VV De Alblas -  VV Schoonhoven
 ASV Arkel -  VV Drechtstreek

29 oktober 2022
 VV Lekkerkerk -  SC Everstein
 SV Meerkerk -  ASV Arkel
 VV Schoonhoven -  VV Haastrecht
 HSSC ‘61 -  VV De Alblas
 VV Hardinxveld -  VVAC
 VV Drechtstreek -  VV Ameide
 VV Bergambacht -  Dilettant

5 november 2022
 VV De Alblas -  VV Hardinxveld
 VV Ameide -  SV Meerkerk
 ASV Arkel -  VV Lekkerkerk
 Dilettant -  VV Drechtstreek
 SC Everstein -  VV Schoonhoven
 VV Haastrecht -  HSSC ‘61
 VVAC -  VV Bergambacht

12 november 2022
 HSSC ‘61 -  VV Schoonhoven
 SV Meerkerk -  Dilettant
 VV Lekkerkerk -  VV Ameide
 VV Hardinxveld -  VV Haastrecht
 ASV Arkel -  SC Everstein
 VV Bergambacht -  VV De Alblas
 VV Drechtstreek -  VVAC

19 november 2022
 VV Haastrecht -  VV Bergambacht
 VV Schoonhoven -  VV Hardinxveld
 VVAC -  SV Meerkerk
 SC Everstein -  HSSC ‘61
 Dilettant -  VV Lekkerkerk
 VV Ameide -  ASV Arkel
 VV De Alblas -  VV Drechtstreek

26 november 2022
 VV Ameide -  SC Everstein
 ASV Arkel -  Dilettant
 VV Bergambacht -  VV Schoonhoven
 VV Drechtstreek -  VV Haastrecht
 VV Hardinxveld -  HSSC ‘61
 VV Lekkerkerk -  VVAC
 SV Meerkerk -  VV De Alblas

3 december 2022
 HSSC ‘61 -  VV Bergambacht
 VV Schoonhoven -  VV Drechtstreek
 VVAC -  ASV Arkel
 VV Haastrecht -  SV Meerkerk
 SC Everstein -  VV Hardinxveld
 Dilettant -  VV Ameide
 VV De Alblas -  VV Lekkerkerk

10 december 2022
 VV Ameide -  VVAC
 ASV Arkel -  VV De Alblas
 VV Bergambacht -  VV Hardinxveld
 Dilettant -  SC Everstein
 VV Drechtstreek -  HSSC ‘61
 VV Lekkerkerk -  VV Haastrecht
 SV Meerkerk -  VV Schoonhoven

21 januari 2023
 SV Meerkerk -  VV Hardinxveld
 VV Lekkerkerk -  HSSC ‘61
 SC Everstein -  VVAC
 VV Drechtstreek -  VV Bergambacht
 Dilettant -  VV De Alblas
 ASV Arkel -  VV Schoonhoven
 VV Ameide -  VV Haastrecht

28 januari 2023
 VV De Alblas -  VV Ameide
 VV Bergambacht -  SC Everstein
 VV Haastrecht -  ASV Arkel
 VV Hardinxveld -  VV Drechtstreek
 HSSC ‘61 -  SV Meerkerk
 VV Schoonhoven -  VV Lekkerkerk
 VVAC -  Dilettant

4 februari 2023
 VV Lekkerkerk -  VV Hardinxveld
 VVAC -  VV De Alblas
 SV Meerkerk -  VV Bergambacht
 VV Ameide -  VV Schoonhoven
 SC Everstein -  VV Drechtstreek
 Dilettant -  VV Haastrecht
 ASV Arkel -  HSSC ‘61

11 februari 2023
 VV Bergambacht -  VV Lekkerkerk
 VV Drechtstreek -  SV Meerkerk
 VV Haastrecht -  VVAC
 VV Hardinxveld -  ASV Arkel
 HSSC ‘61 -  VV Ameide
 VV Schoonhoven -  Dilettant
 VV De Alblas -  SC Everstein

4 maart 2023
 SC Everstein -  SV Meerkerk
 VVAC -  VV Schoonhoven
 VV Lekkerkerk -  VV Drechtstreek
 VV De Alblas -  VV Haastrecht
 Dilettant -  HSSC ‘61
 ASV Arkel -  VV Bergambacht
 VV Ameide -  VV Hardinxveld

11 maart 2023
 VV Schoonhoven -  VV De Alblas
 SV Meerkerk -  VV Lekkerkerk
 HSSC ‘61 -  VVAC
 VV Hardinxveld -  Dilettant
 VV Drechtstreek -  ASV Arkel
 VV Bergambacht -  VV Ameide
 VV Haastrecht -  SC Everstein

18 maart 2023
 SC Everstein -  VV Lekkerkerk
 VV Haastrecht -  VV Schoonhoven
 VVAC -  VV Hardinxveld
 Dilettant -  VV Bergambacht
 ASV Arkel -  SV Meerkerk
 VV Ameide -  VV Drechtstreek
 VV De Alblas -  HSSC ‘61

25 maart 2023
 VV Bergambacht -  VVAC
 VV Drechtstreek -  Dilettant
 VV Hardinxveld -  VV De Alblas
 HSSC ‘61 -  VV Haastrecht
 VV Lekkerkerk -  ASV Arkel
 SV Meerkerk -  VV Ameide
 VV Schoonhoven -  SC Everstein

1 april 2023
 VVAC -  VV Drechtstreek
 VV Haastrecht -  VV Hardinxveld
 VV Schoonhoven -  HSSC ‘61
 SC Everstein -  ASV Arkel
 VV De Alblas -  VV Bergambacht
 Dilettant -  SV Meerkerk
 VV Ameide -  VV Lekkerkerk

15 april 2023
 HSSC ‘61 -  SC Everstein
 ASV Arkel -  VV Ameide
 VV Lekkerkerk -  Dilettant
 SV Meerkerk -  VVAC
 VV Hardinxveld -  VV Schoonhoven
 VV Drechtstreek -  VV De Alblas
 VV Bergambacht -  VV Haastrecht

22 april 2023
 Dilettant -  ASV Arkel
 SC Everstein -  VV Ameide
 VV Haastrecht -  VV Drechtstreek
 HSSC ‘61 -  VV Hardinxveld
 VV Schoonhoven -  VV Bergambacht
 VVAC -  VV Lekkerkerk
 VV De Alblas -  SV Meerkerk

29 april 2023
 VV Hardinxveld -  SC Everstein
 SV Meerkerk -  VV Haastrecht
 VV Lekkerkerk -  VV De Alblas
 VV Drechtstreek -  VV Schoonhoven
 ASV Arkel -  VVAC
 VV Ameide -  Dilettant
 VV Bergambacht -  HSSC ‘61

13 mei 2023
 VV De Alblas -  ASV Arkel
 SC Everstein -  Dilettant
 VV Haastrecht -  VV Lekkerkerk
 VV Hardinxveld -  VV Bergambacht
 HSSC ‘61 -  VV Drechtstreek
 VV Schoonhoven -  SV Meerkerk
 VVAC -  VV Ameide

20 mei 2023
 SC Everstein -  VV Bergambacht
 SV Meerkerk -  HSSC ‘61
 VV Lekkerkerk -  VV Schoonhoven
 ASV Arkel -  VV Haastrecht
 VV Drechtstreek -  VV Hardinxveld
 Dilettant -  VVAC
 VV Ameide -  VV De Alblas

27 mei 2023
 VV De Alblas -  Dilettant
 VV Bergambacht -  VV Drechtstreek
 VV Haastrecht -  VV Ameide
 VV Hardinxveld -  SV Meerkerk
 HSSC ‘61 -  VV Lekkerkerk
 VV Schoonhoven -  ASV Arkel
 VVAC -  SC Everstein

Speelschema 2022-2023 Derde klasse D
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