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VOORWOORD VOORZITTER 
 
Dat 2020 een bijzonder jaar is geweest 
voor ieder van ons, is wellicht iets te 
voorzichtig uitgedrukt. Covid-19 heeft een 
enorme impact gehad. In de eerste plaats 
hoop ik dat het goed gaat met jou en jouw 
dierbaren en dat je niet – fysiek - getroffen 
bent door deze ziekte. Het coronavirus 
heeft ook impact gehad op onze 
vereniging. Ook nu ligt alles wederom stil 
in de hoop dat we binnenkort weer de 
ruimte krijgen om bezig te zijn met de 
sport waar we allemaal zo van houden. 
Drie leden vertellen in deze nieuwsbrief 
hoe zij het afgelopen jaar hebben beleefd. 
 
De voorkant verklapt het al, dit jaar 
bestaat Archipel 60 (!) jaar. Een mijlpaal 
als je het mij vraagt. De liefde voor het 
spel en de enorme inzet en betrokkenheid 
van onze (oud)leden zorgen ervoor dat de 
continuïteit van deze leuke vereniging 
blijft gewaarborgd. 
 
Mijn speciale dank gaat uit naar het 
jubileum-comité bestaande uit Edwin van 
Dorp, Jeroen Kuipers en Jordi Bonouvrie. 
Zij hebben samen met het bestuur 
gezorgd voor een gevarieerd programma 
door het jaar heen. De officiële aftrap van 
het 60-jarig bestaan is tijdens de SNS 60 
Break op 29 mei. Noteer deze datum dus 
alvast in jouw agenda. 
 
In deze nieuwsbrief lees je verder welke 
activiteiten voor 2021 op de agenda staan. 
Begin januari hangen er allemaal foto’s 
van 60 jaar Archipel-historie in Sporthal 
Interweij en komt er medio 2021 een 
speciaal jubileummagazine. Je kunt zelfs 
speciale jubileumkleding kopen met het 
60-jarige logo erop. Een echt collectors-
item die natuurlijk niet in je kledingkast 
mag ontbreken. Alles over het 
jubileumjaar lees je terug op onze speciale 
jubileumpagina  
(of gebruik de QR-code). 
 
 
Rest mij jou en jouw familie vooral een 
sportief basketbal- en jubileumjaar toe te 
wensen in goede gezondheid en hoop ik 
dat we elkaar snel weer kunnen treffen in 
een van de sporthallen tijdens een van 
onze jubileumactiviteiten. 
 
Martijn van Leeuwen 
Voorzitter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  
 
 
 
 
 

VAN DE SPONSORCOMMISSIE 
 
We hoeven niet uit te leggen dat het 
basketbalseizoen behoorlijk in het water 
is gevallen. Daarom hebben we niet 
zoveel gelegenheid gekregen om onze 
SPONSORS zichtbaar in de sporthal te 
maken en diezelfde sponsors hebben het 
ook niet allemaal even makkelijk gehad dit 
jaar. Daarom willen we bij deze alle 
sponsors ontzettend bedanken voor hun 
steun aan Archipel! 
  
Hou de komende tijd Instagram en 
Facebook in de gaten, want dan gaat 
Archipel hierop extra aandacht geven aan 
onze trouwe sponsors die ook onze 
support goed kunnen gebruiken.  
 
Vanuit de Rabobank is er eind vorig jaar 
een Clubsupport-actie geweest waar 
velen van jullie aan hebben bijgedragen. 
Door jouzelf en wellicht ook jouw familie 
is er goed gestemd op onze vereniging. Bij 
elkaar heeft dat maar liefst €517,67 
opgebracht. Geld dat we hebben 
gereserveerd voor de dure tablets die 
nodig zijn voor het bijhouden van de 
scores tijdens de wedstrijden (iets wat 
echt wel weer gaat komen)! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Hierbij kondigt Archipel de allereerste 
DINERROULETTE aan! Deze vindt plaats 
op zaterdag 16 januari a.s. als afsluiting 
van deze lockdown.  
 
Maar wat is een dinerroulette nou 
precies?! Het idee is als volgt: je meldt je 
aan via onze website vóór 9 januari 2021. 
Na 9 januari ontvang je van de organisatie 
een e-mail met daarin de gegevens van de 
persoon waar jij een heerlijke 
avondmaaltijd voor maakt. Op 16 januari 
is het dan eindelijk zover. Tussen 18.00-
19.00 uur krijg je de gelegenheid om jouw 
hapje /gerecht naar de juiste bestemming 
te brengen. Om 20.00 uur is er dan een 
Teams-call waarin we een toffe quiz doen 
en jij de gelegenheid krijgt om elkaar te 
zien en gezellig bij te kletsen. Daar wil jij 
toch ook bij zijn? Ga snel naar onze 
website om je aan te melden. 
 
De organisatie is in handen van Eva, 
Lieke, Stefano en Albert. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Getriggerd? Lees dan vooral verder. Wij 
organiseren namelijk op korte termijn een 
avond waarop wij jullie (leden maar vooral 
ook jullie ouders) kennis resp. enthousiast 
willen maken voor diverse functies van 
vrijwilligers binnen Archipel. Zo zoeken 
we bijv. trainers en  coaches voor 
verschillende teams. Dit lijkt op het eerste 
gezicht best spannend maar is het echt 
niet hoor. Wij laten jullie zien wat hierbij 
komt kijken en hoe je zoiets eenvoudig 
kunt oppakken. Wij laten jullie verder zien 
dat het echt niet veel tijd hoeft te kosten 
om aan de slag te gaan als vrijwilliger. Het 
is daarnaast ook nog eens ontzettend leuk 
om te doen zeker met elkaar. Uiteraard 
moeten we op dit moment nog even de 
lockdown afwachten maar zodra de 
richtlijnen versoepelen horen jullie meer 
van ons. Dus hopelijk tot snel! 
 
De organisatie is in handen van Eva & 
Timo! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

GROTE CLUBACTIE 
 
De Grote Clubactie heeft eind 2020 
wederom veel geld opgeleverd. En net als 
voorgaande jaren zijn vooral de jongere 
teams heel goed in het verkopen van 
loten. In totaal zijn 251 loten (= €597,60) 
verkocht. Dat is een heel mooi resultaat 
als je bedenkt dat dit in een periode is 
gedaan waarin we steeds minder 
mochten en misschien ook het basketbal 
wel even minder belangrijk was. 
 
De drie beste verkopers verdienen een T-
shirt van Archipel. De winnaars zijn: 
• Bent Zondag (U10) 
• Marnex Hagreis (U12) 
• Melissa Haasdijk (U12) 
Samen hebben deze drie KANJERS 87 
loten verkocht. Echt super goed gedaan! 
 
Het team dat met elkaar de meeste loten 
heeft verkocht is team U10. Zij ontvangen 
als team een taart zodra er weer getraind 
mag worden. Smakelijk eten alvast! 
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Rynke Bartholomeus, 17 jaar en spelend 
voor het enige meidenteam van Archipel 
(V18), maakt veruit de lekkerste koffie in 
Culemborg bij Lekkers aan de Lek. 
Tenminste als ze zich niet met school (Lek 
& Linge, 5 VWO) bemoeit.  Rynke: “ In de 
ochtend ga ik meestal naar school en in de 
middag moet ik dan leren voor komende 
toetsen of doe ik wat leuks met vrienden. 
In de avond heb ik basketbaltraining en zie 
ik mijn vrienden gelukkig weer”. Rynke is 
nu ongeveer 6 jaar lid van Archipel. Het 
meidenteam is vanaf groep 8 nog steeds 
een hecht team. Soms regelde ze 
spelletjesavond of andere activiteiten. 
“Dat vond ik super leuk om te doen. Ook 
geef ik training aan jongere leden samen 
met Felien En Lieke” voegt Rynke toe. 
 
Op de vraag hoe Rynke het afgelopen jaar 
heeft beleefd antwoord ze: “Ik vond 
vooral de zomer heel mooi, konden we 
lekker zonder alle maatregelen helemaal 
los na de lange lockdown. Helaas daarna 
weer in lockdown en soms vond ik het dan 
wel moeilijk om hiermee om te gaan 
omdat je dan in veel opzichten beperkt 
wordt. Mijn dagelijkse leven veranderde 
vooral in de weekenden want wanneer ik 
normaal een feestje zou hebben heb ik 
het nu rustiger aan moeten doen.  
 
 
 
 
 
 
Basketbal is voor Rynke echt een 
uitlaatklep. “Na een lange en drukke dag 
op school kan ik mijn hoofd echt “leeg” 
rennen met alle sprintjes die haar trainers 
Appie (Albert) en Milan opleggen” zegt  
Rynke met een enorme glmlach.  
 
Haar grootste basketbalvoorbeeld is Paige 
Bueckers. Rynke: “Zij is een vrouwelijke 
speler en ze is zoooo goed. Echt super 
goeie acties en ze komt eingelijk overal 
wel langs”. Basketbal betekent ook veel 
voor haar omdat ze er veel vrienden aan 
over heeft gehouden. “Het zijn allemaal 
schatjes waar ik ontzettend van hou”. De 
sport zelf is ook super leuk omdat je 
zoveel verschillende mogelijkheden hebt 
en ook nog allemaal andere posities kan 
zijn.  
 
Rynke’s grootste passie: Koffie maken en 
later barista worden! 

 
 
 
 
 
 
Samuel de Waal, 12 jaar oud, is nu 1,5 jaar 
lid van Archipel en speelt sinds dit seizoen 
in X14-2. Dat hij nu basketbalt komt 
eigenlijk door zijn verhuizing van 
Amsterdam naar Culemborg. In 
Amsterdam deed Samuel nog aan BMX én 
scouting en was een 3e sport net iets te 
veel van het goede. Nu hij in Culemborg 
woont heeft Samuel voor basketbal 
gekozen. Samuel is ontzettend goed in 
verdedigen, zit er echt bovenop en is ook 
nog eens goed in de rebound als je het zijn 
vader vraagt. Zelfs buiten de trainingen en 
competitie om is Samuel regelmatig op 
het veldje vlakbij zijn huis te vinden. Met 
zijn vader houdt hij dan onderlinge 
wedstrijdjes en krijgt de winnaar (wie het 
eerste 10 punten scoort) een oliebol. Tot 
nu toe zijn alle oliebollen naar Samuel 
gegaan en dat bevalt hem natuurlijk goed 
J.  Als Samuel niet met basketbal bezig is, 
tekent hij graag. En dan tekent hij het 
liefste Super Mario. 
 
 
 
Hoe verliep het afgelopen jaar met Corona 
voor jou? Samuel: “Voor school, ik zit in de 
1e klas van de Vrijeleerschoolroute op Lek 
& Linge betekende dit dat ik dagelijks 
vanuit huis online een planning van 
huiswerk voor de betreffende dag moest 
maken en was dan al vaak rond 13u klaar.  
Daarna ging ik dan regelmatig wandelen 
en hield ik het aantal stappen bij met mijn 
stappen-teller. Mijn record staat 
trouwens op 18.000 stappen. Of ik ging 
skeeleren met mijn vader”.  Samuel 
vervolgt: “Bij basketbal vind ik het wel 
jammer dat de competitie niet door kon 
gaan maar is dat ook weer niet het einde 
van de wereld hoor”. 
 
Samuel heeft trouwens weer ontzettend 
genoten van afgelopen kerst. Van kinds af 
aan houdt hij, nu ook samen met zijn zusje 
en ouders, een kerstpicknick bij de 
kerstboom met allemaal lekkere hapjes. 
Met natuurlijk ook zijn favoriete eten 
daarbij op het picknickkleed: burritos! 
 
Samuels lievelingskleur: Zwart (komt dat 
even goed uit met ons Archipel tenue)! 
 

Joris Truijens is 30 jaar geleden op zijn 15e 
lid geworden van Archipel en daarmee 
behoort Joris inmiddels tot de 
oudgedienden van Archipel. Hij traint op 
vrijdagavond bij de recreanten. 
 
In het dagelijkse leven is Joris technisch 
adviseur op het gebied van windenergie 
bij DNV GL, een internationaal bedrijf uit 
Noorwegen. In zijn “vrije tijd” is Joris 
tevens bestuurslid binnen Windwinning 
Culemborg, die zich inzet om Culemborg 
energieneutraal te maken. 
 
Hoe heb jij 2020 beleefd kijkend naar 
Corona? Joris: “In mijn directe omgeving 
merk je het direct, vrienden en familie 
bezoek je veel minder dan anders. Voor 
mijn werk maakte het gelukkig niet veel 
uit doordat ik al veel op afstand locaties 
kan bezoeken. Dat zorgt ervoor dat ik veel 
minder hoef te reizen en zelfs meer tijd 
over heb voor andere zaken”. 
 
In basketbal kan Joris zijn ziel en zaligheid 
kwijt. Eerst natuurlijk als speler, daarna als 
speler/coach. Het werken in een team 
spreekt hem enorm aan en lukt het hem 
goed om het team sterker te maken. Ook 
binnen het bestuur van Archipel heeft 
Joris een belangrijke bijdrage kunnen 
leveren. Eerst als ledenadministrateur, 
daarna als secretaris in het bestuur. Joris 
vertelt trots nog dat hij als speler was 
genomineerd om selectiewedstrijden te 
spelen om in aanmerking te komen voor 
het regio-team. Joris viel helaas pas in de 
allerlaatste fase af.  
Gelukkig kan Joris sinds 2019 op een 
goede manier zijn kennis en kunde 
overbengen aan de spelers van U12 
(waaronder zijn eigen zoon Xavi) waar hij, 
samen met Finn van der Weg, 
trainer/coach van is. Zijn doel is deze 
enthousiaste spelers op een enthousiaste 
manier beter te laten basketballen.  
 
Joris kijkt uit naar het komende jaar 
waarin Archipel 60 jaar bestaat. Joris: “Het 
bestuur vroeg ons team bij het 35-jarig 
jublieum een activiteit te organiseren. 
Thema werd “casino” met alles erop en 
eraan. Het was een dag om nooit te 
vergeten”. Joris: “ Ik ben dus wel 
benieuwd wat de  
organisatie dit jaar in  
petto heeft! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DINERROULETTE 
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Ook dit jaar mag het Break toernooi niet 
missen, zeker niet nu Archipel 60 jaar 
bestaat! We zijn niet meer dan blij dat ook 
dit jaar de SNS Bank onze Archipel Break 
ondersteunt. Dit jaar komen we met een 
speciale editie in verband met het 60-
jarige bestaan, de: SNS 60 Break! Een vol 
programma met diverse onderdelen: een 
clinic gegeven door Heroes Den Bosch, 
basketbal challenges, leuke activiteiten en 
de mooiste basketbal foto’s van jezelf kun 
je laten maken. We hopen dat we 
iedereen kunnen zien op deze speciale 
editie van de Break, zet 29 mei dus alvast 
met grote letters in je agenda! 
 
Hulp om deze dag te laten slagen is nog 
hard nodig. Wil jij helpen in de 
organisatie? Meld je dan bij Jordi via 
60jaar@archipelbasketbal.nl. 

Aanmelden 
Meld je aan via onze website of gebruik de 
QR-code. Vragen? Mail dan naar 
60jaar@archipelbasketbal.nl of spreek 
een van ons aan in de sporthal. 
 

 

 
 
SNS-60-Break-commissie, 
Eva Woudenberg, Thomas Broekema en 
Jonathan Vandevoorde, Edwin van Dorp 
en Jordi Bonouvrié 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het recreantenteam, bestaande uit 
Archipellers van bijna alle generaties van 
de afgelopen 60 jaar, wil graag iedereen, 
die in onze rijke historie lid is geweest van 
Archipel uitnodigen op deze dag. Om te 
praten over die goede oude tijd, maar 
natuurlijk ook om zelf weer eens een 
balletje te gooien.  

Einde middag starten we met “pick up” 
wedstrijdjes, waar je nog één keer die 
move van weleer kan laten zien. Om 
daarna, onder het genot van een hapje en 
een drankje, daar nog lang over na te 
praten. De blessuregevoelige onder ons, 
kunnen natuurlijk ook alleen voor het 
laatste gedeelte gaan. 

Deel dit bericht zoveel mogelijk met oud-
Archipellers, waar je nu nog contact mee 
hebt. Facebook, WhatsApp, zelf de 
ouderwetse PTT, alles is toegestaan. En 
wordt het weer net zo gezellig als het 
jubileum van 10 jaar geleden.  
 
Aanmelden 
Meld je aan via onze website of gebruik de 
QR-code. Vragen? Mail dan naar 
60jaar@archipelbasketbal.nl of spreek 
een van ons aan in de sporthal. 

 

 
 
Reünie-commissie, 
Jeroen Kuipers en Edwin van Dorp 

 

 

 
 
 
 
Het is wel even genoeg geweest met 
Corona, niet? Afgelopen december kon de 
X-MAS Break helaas niet doorgaan maar 
komend december gaan we er echt alles 
aan doen om dat recht te zetten. In dit 
jubileumjaar organiseren we een groot 
feest! Georganiseerd door Lieke, Felien, 
Isa en oud lid Suze, dus het wordt sowieso 
een leuk feest J. Iedereen is welkom! Er 
is de kans om los te gaan op de dansvloer, 
worden er spelletjes gespeeld, zorgen we 
voor goeie muziek met lekkere hapjes en 
drankjes en is er nog véél meer leuks. Om 
met zijn allen in feestsfeer te komen en 
het teamgevoel te creëren hebben we 
bedacht om allemaal in een bepaald 
thema te gaan: GLITTER & GLAMOUR. 
Wees niet beschaamd, het mag lekker 
over de top.  
 
Het feest start vanaf 19 uur. Kijk alvast in 
je garderobe voor je meest glitter & 
glamour-outfit. Kijk op de website voor 
onze outfit-tips! Tot dan! 
 
Aanmelden 
Meld je aan via onze website of gebruik de 
QR-code. Vragen? Mail dan naar 
60jaar@archipelbasketbal.nl of spreek 
een van ons aan in de sporthal. 
 
Feest-commissie, 
Lieke Muysert, Felien Vermeulen, Isa van 
den Oever en Suze van Herk (V18) 

18-12-2021 
  

11-09-2021 
  

29-05-2021 
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JUBILEUM KLEDING 
 
Dit jubileumjaar introduceren we speciale jubileum kleding. Het aanbod bestaat uit reguliere kleding (T-shirt en hoodie) en sportkleding 
(Sport T-shirt en Jersey). De kleding is voorzien van het 60-jarig jubileum logo en is daarmee een mooi aandenken aan het 60-jarig bestaan 
van onze vereniging. De prijzen die hier worden vermeld zijn inclusief €9 korting die we vanuit het bestuur aanbieden. Je kunt overigens 
over maximaal 2 kledingitems deze korting krijgen. Wil jij deze kleding ook bestellen? Ga dan snel naar onze speciale jubileum website of 
gebruik de QR-code. LET OP: Uiterste besteldatum is 28 februari 2021! 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

JUBILEUMPAGINA WEBSITE ARCHIPEL 
 
Speciaal voor het jubileumjaar hebben we een aparte jubileumpagina op onze website gemaakt. Hierin vind  
je informatie terug over de planning, welke activiteiten we dit jaar gaan organiseren en kun je allemaal foto’s door de jaren heen bekijken 
(heb je trouwens zelf nog leuke foto’s, mail deze dan naar 60jaar@archipelbasketbal.nl). Verder kun je jubileum kleding  
bestellen, bekijken wie allemaal lid zijn van de club van 60 (of zelf lid worden J) behoren maar kun je je ook opgeven  
als vrijwilliger.  En ook als je contact zoekt met het jubileum-comité, kun je hier terecht. Kortom heel veel informatie 
waarvan wij hopen dat jullie hier heel veel plezier aan beleven. 
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SPONSORS BEDANKT DAT JULLIE ARCHIPEL OOK IN DIT  
JUBILEUMJAAR EEN WARM HART TOE DRAGEN! 

 

CLUB VAN 60 
 
Omdat Archipel volgend jaar 60 jaar 
bestaat, willen we leuke evenementen 
gaan organiseren. 
Zo’n feestjaar is natuurlijk superleuk, 
maar kost ook geld. Vanuit Archipel 
hebben we hier wel geld voor opzij gezet 
maar zoeken we met de Club van 60 
eigenlijk nog wat extra middelen om deze 
jubileumactiviteiten nog leuker te maken. 
 
Iedereen die Archipel dus een warm hart 
toe draagt, of je nu particulier of een 
bedrijf bent, kan zich als eenmalige 
sponsor in 2021 verbinden aan dit 
jubileumjaar. Naast een vermelding op 
onze website ontvangen deze “sponsors” 
ook een gratis jubileum T-shirt. 
 
Wil jij voor slechts € 60,- ook lid worden 
van deze Club van 60, meld je dan bij: 
sponsoring@archipelbasketbal.nl of bel 
Henko Blaauwendraad: 06 – 26 86 23 41. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PRIJSVRAAG - WIN 

 
Wil je ook kans maken op bovenstaande 
jubileum kleding?  
 
Geef dan antwoord op onderstaande 
vraag via onze website (of gebruik 
onderstaande QR-code) en wie weet ben 
jij de wel gelukkige winnaar van een 
jubileum shirt/hoodie. 
 
Niet gewonnen, niet getreurd. Je kunt 
deze jubileumkleding natuurlijk ook zelf 
aanschaffen.  
 
Prijsvraag 
Als je de leeftijd van alle Archipel-leden 
(inclusief de bestuursleden) bij elkaar 
optelt, op hoeveel jaar kom je dan uit? 
(peildatum 20-12-2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

HULP GEVRAAGD 
 
In 2021 gaan we met Archipel een 
jubileumjaar in, we bestaan dan als 
vereniging 60 jaar! Dit willen we graag 
met elkaar organiseren. We zoeken 
daarom jouw hulp (en/of van jouw 
ouders) bij het organiseren van 
verschillende activiteiten. Voor met name 
de SNS 60 Break-activiteit zoekt Archipel 
nog een aantal vrijwilligers. Met een leuk 
en divers team organiseer je de 
voorbereidingen op zo’n dag en zorg je er 
met elkaar voor dat op de dag zelf alles 
lekker loopt. Als je dit met elkaar doet is 
het heel goed te doen en kost het echt 
relatief weinig tijd. Daarnaast zoeken we 
ook nog enkele vrijwilligers voor het feest 
in december van dit jaar.   
 
Draag jij Archipel ook een warm hart toe? 
Meld je dan aan bij het bestuur en/of bij 
de organisatie van een van de activiteiten 
of stuur een e-mail naar 
60jaar@archipelbasketbal.nl! 
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