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VAN DE VOORZITTER... 

Toen ik 10 jaar geleden werd gekozen als voorzitter van VV 
DUNO en als mij toen gezegd zou hebben dat wij in 2018 in 
de hoofdklasse zouden spelen,  dan had ik hem voor gek 
verklaard en direct laten behandelen door een psychiater. 

Maar zie hier; niets is onmogelijk en het is tóch waarheid 
geworden: VV DUNO speelt in de hoofdklasse B van de 
zaterdag. DUNO is met de komst van sponsor DunoAir 
sportief als een komeet omhoog geklommen. Met de komst 
van goede spelers en trainers staan wij nu waar wij nu staan; 
in de hoofdklasse B. 

Uiteraard zijn deze voetballers niet bij VV DUNO komen 
voetballen vanwege de mooie blauwe ogen van de dames 
achter de bar. En om direct ook maar meteen alle 
cowboyverhalen de kop in te drukken omtrent de 
vergoeding van de spelers: Ja zij krijgen allemaal een 
redelijke vergoeding en ze staan - zoals het hoort - op de 
payroll. 

DUNO bestaat 65 jaar en is altijd een kleine dorpsclub 
geweest, waar hardwerkende inwoners van Doorwerth en 
Heveadorp vanaf het allereerste seizoen zaterdags lekker 
ontspannen een potje kunnen voetballen en waarbij 
uiteraard de gezellige 3e helft niet mocht ontbreken. Ons 
clubhuis staat er nu ook al bijna 60 jaar en is inmiddels 
aardig aangetast door de tand des tijds.Misschien zijn wij 
dan ook als nieuwkomer in de hoofdklasse, meteen het 
lelijkste eendje in de vijver. Maar pas op! Dit lelijke eendje 
zal zich niet zonder slag of stoot naar de slachtbank laten 
leiden. 

Ik weet dat er in de hoofdklasse B veel goede voetbalclubs 
zitten met een geweldige historie en zeer goede voetballers. 
DUNO is daarom ook erg blij en trots dat wij tegen deze 
voetbalclubs mogen voetballen, maar wij zullen zeker 
proberen hier en daar een succesje mee te nemen naar 
Doorwerth. 

Ik wens alle clubs en bestuurders, maar - zeker niet 
onbelangrijk – ook de supporters een sportief en spannend 
seizoen 2018/2019 toe met goed en mooi voetbal toe. 

Richard Vacquier Droop 

Voorzitter VV DUNO 
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Niet alleen in de selectie van Duno 1 zijn afgelopen zomer wat transfers uitgevoerd, ook in het 

bestuur van DUNO is het één en ander gewijzigd. Mark Vijzelman, Peter de Kinder en Marleen 

Bal hebben het bestuur verlaten.   

Het nieuwe bestuur van de Doorwerthse hoofdklasser bestaat nu uit: 

 

Richard Vacquier Droop, voorzitter Henk Peuijn, vice-voorzitter Carin Gidding, secretaris 

 

 Jolande Stel, penningmeester Jeroen van Zanten, wedstrijdzaken 

NIEUW BESTUUR 
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Voetbalvereniging DUNO 

Sportpark De Waaijenberg 

W.A. Scholtenlaan 138 

6865 NA Doorwerth 

026 – 3336570  www.vvduno.nl 

Correspondentie-adres 
info@vvduno.nl 

Bestuur 

Voorzitter: Richard Vacquier Droop (06-

47759121) 

Vicevoorzitter: Henk Peuijn (06-44205545) 

Secretaris: Carin Gidding (06-20144263) 

Penningmeester: Jolande Stel (06-40474049) 

Wedstrijdzaken: Jeroen van Zanten (06-

29541027) 

Jeugdbestuur 

Voorzitter: Hans van Langen (06-43851510) 

Paddy van Rijswijk (06-11325055) 

Activiteitencommissie 

Jannie Verhoef 

Grada Vacquier Droop 

Carin Gidding 

Anika van Zanten 

Sponsorzaken 

Carin Gidding (06-20144263) 

Vacatures voor sponsorcommissie 

Wedstrijdsecretariaat en 

scheidsrechterszaken 

Jeugd: Anika van Zanten (06-37453552) 

Senioren: Jeroen van Zanten (06-

29541027) 

Ledenadministratie 

Carin Gidding (06-20144263) 

CONTACTGEGEVENS 

Teams seizoen 2018/2019: 

  



 

9  

Duno 1 

Hoofdtrainer: Lodewijk de Kruif 

Trainer: Jacob van Zanten (06-22478360) 

Teammanager: Eddy Schoeman (06-14641951) 

Duno 2 

Trainer: Zhurney Margarita (06-55805497) 

Leider: Susan Beets (06-22516027) 

Duno 3 

Leider: Freek Beekhuizen (06-54723711) 

Duno 4 

Leider: Peter de Kinder (06-48251168) 

Duno 5 

Leider Mark Huibers (06-15358920) 

Duno Zondag 2 

Leider: Erkan Akmaner (06-41508353) 

J09 

Leider: Kim de Keijzer 

Coach: Sebastiaan Barlagen 

Trainer(s): Frank Boelé / Tarek Abbas 

J010 

Leider: Kim de Keijzer 

Coach: Ruud de Keijzer / Cas Horst 

Trainer(s): Mario Verhoef 

J011 

Leider: Jacqueline van der Pol 
Coach: Jacqueline van der Pol 
Trainer(s): Roy van Poederoyen 

J013 

Leider: Erik Meeuwig 

Coach: Erik Meeuwig 

Trainer(s): Erik Meeuwig/Patrick Hoek 

J015 

Leider: Maria van Hattum 

Coach: nog niet bekend 

Trainer: Zhurney Margarita 

Keeperstrainer 
Mark Huibers 

Club-agenda 

29 september:  Herfstbingo 

24 november:  Schoentje zetten 

28 november:  Schoentje ophalen 

22 december:  Kerstbingo 

6 april:    Voorjaarsbingo 

12 april:    Sponsorloop 

15 juni:  Zomerbingo Juni/juli:  Eindfeest 

Dagje pretpark voor DUNO-

jeugd 

DUNO-leden die uitkomen in de diverse 
jeugdteams hebben afgelopen zomer een 
bezoek gebracht aan Wunderland Kalkar. Per 
luxe touringcar van DUNOsponsor Taxi 
Linsen uit Driel werden de kinderen vervoerd 
naar het Duitse pretpark.  

Het ‘dagje uit’ werd bekostigd uit een donatie 
van het Eerste Elftal van DUNO. Aanvoerder 
Purrel Fränkel had het door zijn teamgenoten 
bijeengebrachte geld eind vorig seizoen 
overhandigd aan jeugdcoördinator Patricia 
van de Brink, die vervolgens het uitje kon 
organiseren. 

Verjaardagen 
DUNO 1 

4 januari:    Jochem Jansen 

5 januari:    Kevin Sissing 27 
januari:     Giovanni Scharrenberg    

11 februari:    Anass Aamri    
17 februari    Patrick ter Mate   

25 februari    Ryan Bouwmeester   

2 maart:    Joey Godee        

18 maart:     Carlos dos Santos     

5 april:    Bart van Brakel  

10 mei:    Civard Sprockel     

29 juni:     Hans Cooke      

1 juli:     Christian Gandu   

10 juli:     Jesse Korn     

16 juli:     Shapoul Ali     

23 juli      Sam van der Veer     

31 augustus:   Roy Talsma       



 

 

16 september:  Dominique Kivuvu     

8 oktober:     Purrel Fränkel    

24 november:   Ted Heijckmann     

Duoshop voortaan op maandag 

dicht 
De Duoshop in winkelcentrum Doorwerth is voortaan op 
maandag gesloten. Na de afgelopen elf jaar zes dagen per 
week te hebben gewerkt , zijn ze sinds deze zomer 
overgeschakeld naar een vijfdaagse werkweek. 

2 december:   Ahmed Lak     De Duoshop is de al jaren de uiterst vakkundige 15 december:  Stefan 
Reijnders  huisdrukker van Voetbalvereniging Duno. Niet alleen   het programmablaadje Duno Thuis 
wordt daar gedrukt,  

Staf  ook de presentatiegids - die u nu in handen heeft - is bij  

18 juni:  Oury Shem-Tov  de Duoshop van de persen gerold en ingebonden. Voor 22 juli    Eddy Schoeman   

meer informatie: zie de achterzijde van dit magazine. 
6 augustus:    Edwin Venema     

12 augustus:    Damei Andringa     
13 augustus:    Adrie Broxks      

24 augustus:    Jan van Veldhuizen   

30 september:   Jan Oosterhuis   
7 oktober:     Lodewijk de Kruif    

30 december:   Jacob van Zanten 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA DUNO 1 

DUNO DOORWERTH begint in Friesland 
De KNVB heeft DUNO Doorwerth – na het kampioenschap vorig seizoen – nu ingedeeld in de landelijke 
Hoofdklasse B. Na de seizoensopening op 1 september in het Friese Buitenpost, speelt DUNO 1 
zaterdag 8 september thuis tegen ACV (Assen).   
  

1 september      Buitenpost       -     DUNO Doorwerth 

8 september     DUNO Doorwerth    -     Flevo Boys  

16 september     WHC       -     DUNO Doorwerth 

22 september      DUNO Doorwerth    -     CSV Apeldoorn 

29 september     Sparta Nijkerk     -     DUNO Doorwerth 

6 oktober      DUNO Doorwerth    -     Urk 

13 oktober       DUNO Doorwerth    -     ACV 

20 oktober       Berkum       -     DUNO Doorwerth 

27 oktober      DUNO Doorwerth    -    SC Genemuiden 

3 november      AZSV       -     DUNO Doorwerth 

17 november      DUNO Doorwerth    -    Excelsior’31 
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24 november   Staphorst     -   DUNO Doorwerth 1 december    DUNO Doorwerth  -   DETO  

8 december      SDC Putten       -     DUNO Doorwerth 15 

december      SVZW        -     DUNO Doorwerth 

 WINTERSTOP  

19 januari       DUNO Doorwerth    -    WHC 

26 januari       Urk        -     DUNO Doorwerth 

2 februari      DUNO Doorwerth    -     Sparta Nijkerk 

9 februari       DUNO Doorwerth    -    Berkum 

16 februari      ACV        -     DUNO Doorwerth 

9 maart       DUNO Doorwerth    -     AZSV 

16 maart   SC Genemuiden  -   DUNO Doorwerth 23 maart    DUNO Doorwerth  -   Staphorst 

6 april    Excelsior’31   -   DUNO Doorwerth 13 april    DUNO Doorwerth  -   SDC Putten 

20 april    DETO     -   DUNO Doorwerth 4 mei     Flevo Boys   -   DUNO Doorwerth 11 mei    DUNO 

Doorwerth  -   Buitenpost 

18 mei       CSV Apeldoorn     -     DUNO Doorwerth 

25 mei       DUNO Doorwerth    -     SVZW 
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DUNO-trainer Lodewijk de Kruif 

“Niet te hoog van de 
toren blazen” 
Zijn vierde seizoen bij DUNO is nog maar net begonnen, of 
trainer Lodewijk de Kruif blaakt van enthousiasme en 
energie om nu in de Hoofdklasse aan de gang te gaan. 

“We hebben vier nieuwe spelers. En dat zijn allemaal directe 
versterkingen voor het team. Spelers die zich in het verleden 
ook al bij diverse clubs hebben bewezen”, aldus De Kruif bij 
de start van het nieuwe seizoen. “We hebben spelers kunnen 
aantrekken, die nodig zijn. Na het succes van de afgelopen 
jaren, moeten we nu niet in slaap sukkelen.”  

Over de oefenpartijtjes in de voorbereiding is hij tevreden. 
De Kruif: “Van de zes, hebben we er vier gewonnen, één 
verloren en één gelijk gespeeld. Het waren vooral 
wedstrijdjes om weer fit te worden na de zomermaanden. Ik 
ben ervan overtuigd dat er zeker nog rek zit in deze nieuwe 
selectie. ” 

De DUNO-trainer gaat er logischerwijs van uit dat de lat in de 
hoofdklasse een stuk hoger zal liggen. “Ik denk dan ook niet 
dat we meteen titelkandidaat zijn. Onze selectie is ondanks 
de fikse versterking nog wel aan de krappe kant. De balans is 
goed, maar we moeten niet te hoog van de toren blazen. De 
competitie is lang en zwaar: deze selectie moet dit seizoen 
wel een wedstrijdje of dertig spelen.” 

De Kruif toont zich uitermate tevreden met de steun en 
betrokkenheid van hoofdsponsor DunoAir. “Er zijn altijd 
fijne gesprekken gevoerd. Het eerste elftal heeft de afgelopen 
jaren vooral ook dankzij die steun van de sponsor 
buitengewoon goed gepresteerd. We zijn immers 
opgeklommen van de vierde klasse naar de hoofdklasse. 
Maar we moeten er nu voor waken dat we niet te hoog van 
de toren blazen”, waarschuwt de trainer, die in het verleden 
o.a. bondscoach van Bangladesh was.  

Lodewijk de Kruif is ook erg blij met de sfeer in het team. “Die 
jongens gaan erg goed met elkaar om. Ze hebben plezier en 
vinden het leuk om er gezamenlijk de schouders onder te 
zetten. Onderling worden buiten de lijnen dolletjes gemaakt, 
maar zodra ze in het veld staan, pakken ze de zaken serieus 
aan en staan ze hun mannetje. Het feit dat sommige spelers 
helemaal uit Amsterdam naar Doorwerth komen om 



 

 

wekelijks te trainen en een wedstrijd te spelen, getuigt van 
die tevredenheid.” 
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De nieuwkomers bij DUNO 1 
De Hoofdklasse-selectie van DUNO gaat het seizoen 2018/2019 in met een paar nieuwkomers. 
Nieuwkomers, waarvan een aantal in binnen- en buitenland op het hoogste hun sporen 
ruimschoots hebben verdiend. Hieronder een nadere kennismaking met Dominique Kivuvu, 
Christian Gandu, Joey Godee en Stefan Reijnders. 

Dominique Kivuvu: 

Ervaring in Champions League 



 

 

Met de komst van Domique Kivuvu haalt DUNO een dosis Champions League-ervaring in huis. De bere-
sterke verdedigende middenvelder – geboren in Amsterdam en van Angolese komaf - speelde in 
Nederland bij o.a. Telstar, NEC en FC Oss, maar hij kwam met de Roemeense kampioen CFR Cluj óók uit 
in de Champions League, waarin hij tegenover grote clubs stond, waaronder Bayern München, FC Basel 
en AS Roma.  

Kivuvu: “Ik heb toen gespeeld tegen wereldsterren zoals Toni Kroos, Franck Ribéry, Sebastian 
Schweinsteiger en Phillipp Lahm. Die wedstrijden in het miljardenbal waren echt geweldig. Een 
ervaring die ik nooit zal vergeten.” 

Niet alleen aan zijn club-verleden bewaarwt de middenvelder mooie herinneringen, ook de elf interlands 
die hij tussen 2009 en 2012 speelde in de nationale selectie van Angola hebben indruk op hem gemaakt.  

Kivuvu heeft in zijn carrière talloze omzwervingen gemaakt bij clubs in binnen- en buitenland, totdat 
hij vorig seizoen deel uitmaakte van de selectie van het Veenendaalse DOVO. De Amsterdammer werd 
kort voor de zomer vastgelegd bij DUNO en was daarmee 
een grote versterking in de selectie van trainer 
Lodewijk de 
Kruif. Bij zijn 
overstap naar DUNO zei hij “heel veel zin en vertrouwen 
te hebben in dit nieuwe avontuur....”. 

Ook DUNO-nieuwkomer Christian Gandu brengt de 
nodige ervaring mee naar Doorwerth. In mijn eerste 
jaren in Nederland voetbalde ik met jongens als Jeffrey 
Bruma, Virgil van Dijk en Daley Blind. “Zij begrijpen niet 
dat ik geen profvoetballer ben geworden.” 

Maar dat is niet zijn eigen keuze; er zit een lang verhaal 
achter. Hij had op jonge leeftijd al alle kwaliteiten om 
het ver te schoppen in de voetballerij. 

De nu 26-jarige aanvaller kwam op zijn negende vanuit zijn geboorteland Congo naar Nederland omdat 
hij op de vlucht was voor het oorlogsgeweld. Begonnen bij de jeugd van KVVA (Amersfoort), stapte hij 
over naar FC Utrecht waar trainer Willem van Hanegem hem al op 15-jarige leeftijd in de selectie van 
het eerste elftal wilde opnemen voor een duel tegen NAC. De KNVB stak er een stokje voor omdat Gandu 
nog geen zestien was. 

Christian Gandu: 

Van Hanegem wilde zijn debuut 
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Later vertrok hij naar Borussia Dortmund en hij kwam ook uit voor FC Groningen, Almere City, enkele 
clubs in Polen en nog steeds werd hij achtervolgd door asielprocedures. Na jaren vol spanning kreeg hij 
uiteindelijk een permanente verblijfsvergunning. Twee jaar geleden was hij nog op proef bij NEC, maar 
Gandu koos voor de Utrechtse amateurclub DHSC, waarmee hij afgelopen seizoen als tegenstander van 
DUNO al kennismaakte met het team waarvan hij nu deel uitmaakt. 

Joey Godee: 

In aanval overal inzetbaar 

Onder de nieuwkomers in de DUNO-selectie is ook 
Joey Godee. De zoon van oud-prof Edwin Godee 

heeft een verleden als aanvallende 
beroepsvoetballer: in Nederland en België. 

DUNO-trainer Lodewijk de Kruif is erg blij Godee aan 
zijn team te hebben kunnen toevoegen. “Hij is een 
uitstekende versterking. Godee is in de voorhoede op 
alle posities inzetbaar.” 

De rechtsbenige Godee speelde in als jochie bij Elinkwijk, PSV, Ajax, en Sparta, waar hij een belangrijk 
aandeel had in het jeugdkampioenschap van Nederland en waarmee hij zijn eerste profcontract in de 
wacht wist te slepen. De aanvaller speelde liefst 54 wedstrijden in de eredivisie en kwam ook uit in de 
hoogste competitie van België. 

Eind november 2017 tekende Joey Godee bij VV DOVO totdat hij in het voorjaar van 2018 koos voor een 
overstap naar DUNO, de kersverse Hoofdklasser uit Doorwerth. 
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Stefan Reijnders:  

Helemaal thuis bij DUNO 

Keepers-trainer  Adrie  Brokxs  heeft 
 hoogstwaarschijnlijk een belangrijke rol 

gespeeld in het aantrekken van de nieuwe reserve-
doelman Stefan Reijnders. Brokxs namelijk is niet 
alleen de trainer van de sluitposten bij DUNO, hij 

heeft diezelfde functie bij SML in Arnhem. 

Zo heeft hij van heel nabij de talentvolle keeper Stefan 
Reijnders in actie gezien.  

De 23-jarige Arnhemmer is indirect op die manier in beeld gekomen bij DUNO-trainer Lodewijk de Kruif 
die de veelbelovende doelman aan zijn selectie heeft kunnen toevoegen voor het nieuwe seizoen. 
Eerder speelde Reijnders ook bij de Paasberg en in de jeugd van NEC. Stefan Reijnders beschouwt de 



 

 

transfer van SML naar DUNO als een mooie stap in zijn carrière. “Want”, zegt hij, “ook al ben ik bij DUNO 
nog reserve-keeper, ik hoop ooit de eerste keuze van de trainer te worden. En daar zal ik alles aan doen.” 

De Arnhemse doelman voelt zich al helemaal thuis in de Doorwerthse Hoofd-klasse-selectie. “Ik ben 
meteen opgenomen in de spelersgroep. Er is onderling niets te merken van spelers die in het verleden 
in hogere competities hebben gespeeld. Iedereen is gelijk. Ik voel me al helemaal op m’n gemak bij 
DUNO.”  

Stapje hogerop... 

Voetballiefhebbers die het – na de 
zaterdag-wedstrijd van DUNO 1 - nóg 
een stapje hogerop willen zoeken en 
op tv of in Gelredome naar Vitesse 
gaan kijken, zien ook dáár dat DunoAir 
van de partij is.  

De hoofdsponsor van DUNO 
Doorwerth is namelijk ook 
broeksponsor van de Arnhemse 
eredivisionst.   
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Gemeente huldigt de kampioen! 

Voorafgaand aan de allerlaatste thuiswedstrijd 
van vorig seizoen, zijn selectie en technische 
staf van DUNO in het gemeentehuis van 
Renkum officieel gehuldigd als kampioen van 
de zaterdag 1e klasse Zuid C.  

Burgemeester Agnes Schaap en wethouder 
Jasper Verstand (foto rechts) ontvingen alle 
spelers en trainer Lodewijk de Kruif met zijn 
assistenten in de grote zaal van het stadhuis. 
Aanvoerder Purrel Fränkel poseert samen met 
de burgemeester en de wedhouder vol trots 
tijdens de huldiging. Ook was een delegatie 
Dunosupporters en vrijwilligers daarbij  
aanwezig.  

Burgemeester Agnes Schaap zei enrom trots te 
zijn op het behaalde kampioenschap. “Promotie 
naar de Hoofdklasse is echt een geweldige 
prestatie. En daar hebben jullie allemaal een 
aandeel in gehad,” zei ze in haar toespraak.  
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Kasteel Doorwerth 

tweemaal verwoest 

Het fraaie Kasteel Doorwerth – gelegen op 
loopafstand van DUNO’s sportpark De 
Waaijenberg - stamt uit de middeleeuwen. Vanuit 
het - oorspronkelijk van hout gebouwde - kasteel 
kon men de druk bevaren Rijn goed in de gaten 
houden en tol heffen voor de kasteelheer.  

In 1260 werd het kasteel in brand gestoken door 
de troepen van de bisschop van Utrecht, waarna 
het twintig jaar later werd herbouwd; maar 
ditmaal van steen. 

Nadat het kasteel in 1944 opnieuw flink was 
verwoest, is na de oorlog met een grootscheepse 
restauratie begonnen, die na 37 jaar (in 1983) 
werd voltooid. Het kasteel is nu dagelijks te  
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bezichtigen. In kasteel Doorwerth is ook Museum 
Veluwezoom gevestigd, waar in wisselende 
exposities het werk wordt getoond van 
kunstenaarskolonies die het magische landschap 
rondom Oosterbeek, Wolfheze en Renkum in 



 

 

beeld brachten. Deze exposities 
bevatten ook werken uit bevriende 
kunstenaarsdorpen als Barbizon, 
Dachau, Worpswede, en Tervuren.  

Op aanvraag zijn er ook rondleidingen 
en lezingen mogelijk. Het museum in 
Kasteel Doorwerth is geopend van 
dinsdag t/m zondag van 11.00 - 17.00 
uur.  

Daarom is  

Doorwerth 
met een ‘h’ 

Het dorpje Doorwerth in de gemeente 
Renkum bestaat al sinds de prehistorie 

en heeft in de loop der jaren tal van 
namen gehad, waaronder Doorenwert, 

Doirenwerdt,  Doerenwerde en 
Dorenwaard. De huidige naam 

‘Doorwerth’ – met die mysterieuze ‘h’ als 
laatste letter - prijkt al sinds 1800 op de 

bordjes langs de in- en uitvalswegen. 

Die ‘h’ is sinds 1817 achter Doorwert 
gevoegd toen de dorpsnaam  officieel 

 moest worden vastgelegd door 
graaf William Bentinck, die destijds de 

touwtjes in handen had. Hij was 
opgegroeid in Engeland en wilde door 

het toevoegen van die letter zijn Britse 
achtergrond benadrukken. En zo is 

Doorwert dus Doorwerth geworden en gebleven. 

Doorwerth: bijna 

5.000 inwoners 
Het dorp Doorwerth – de thuishaven van voetbalvereniging 
DUNO – telt bijna vijfduizend inwoners. Daarmee staat het wat 
betreft bevolkingsdichtheid op een derde plek in de gemeente 
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Renkum, waar in totaal zo’n 31.500 volwassenen en kinderen 
wonen.  

Oosterbeek heeft met 11.500 dorpelingen de meeste inwoners 
binnen de gemeente, gevolgd door Renkum (ruim 9.000), 
Doorwerth (5.000), Heelsum (3.400) en Wolfheze (1.750). 
Heveadorp is met 700 het kleinste dorpje in de gemeente. 
Volgens de jongste cijfers wonen er ongeveer honderd méér 
vrouwen dan mannen in de gemeente. 



 

 

  

Voor al 

uw 

evenementen 

feesten  

en partijen 
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Vele handen maken licht 
werk 

Was afgelopen zomer voor velen een periode om tot 
rust te komen na een druk seizoen, tegelijkertijd is 
ook de kleedkamer opgeknapt en groter gemaakt. 
Diverse DUNO-vrijwilligers toonden hart voor de 
club te hebben en staken hun handen flink uit de 
mouwen.  

Om uitbreiding van de kleedkamer mogelijk te 
maken, moesten enkele tussenwandjes en zelfs de 
bestuurskamer wijken.  Niet alleen voorzitter 
Richard Vacquier Droop hielp een handje mee, ook 
Chris, Mees en Mario hebben heel wat uurtjes in 
‘hun club’ gestoken, zodat met vele handen licht 
werk kon worden gemaakt.  

Behalve over een grotere kleedkamer, een vers 
laagje verfen , een nieuw toilet beschikt de club nu 
eindelijk ook over een whiteboard, dat kan worden 
ingezet ter ondersteuning van de tekst en uitleg van 
trainers, coaches en begeleiders van de 
verschillende DUNO-teams. 

Jan Gerritsen kent geen angst 
Niet alleen tijdens het voetbalseizoen, maar ook ervoor en erna is Jan 
Gerritsen actief op en rond de velden van DUNO. Sportpark de Waaijenberg 
kent hij als z’n broekzak.  

De 74-jarige oud-commando en inwoner van Doorwerth is de afgelopen 40 
jaar buitengewoon veel aan het werk voor zijn club. “Ik doe wat ik kan. Van 
machines heb ik feitelijk weinig verstand, dus ik heb dat struikgewas onder 
de bomen met de hand weg gehaald. Die jongens moeten een bal immers 
wel kunnen terugvinden als ze ‘m in de struiken schoppen. Daar moeten ze 
niet te lang naar hoeven zoeken. Als je dat snoeien en knippen een beetje 
bijhoudt, wordt het allemaal een stuk makkelijker,” weet de DUNO-fan. 

De oud-commando kan zich er soms wel een beetje boos over maken dat 
anderen uit zichzelf de boel nauwelijks schoonhouden. Gerritsen: “Ik doe 
dit uit vrije wil en ik word er niet voor betaald. Dat zouden anderen ook 
eens wat meer moeten doen.” 

Jan Gerritsen bouwde in zijn werkzame leven sporthallen. Hij kent geen 
angst en voor gevaar op een ladder is hij niet bang. Zo stond hij kort voor 
de start van het nieuwe voetbalseizoen op een trapje om het houtwerk van 
de doelen te schilderen. “Het wordt pas gevaarlijk als er raketten op de 
ladder zitten,” weet de ex-commando. 



 

 

vorig seizoen de allerlaatste thuiswedstrijd van 
DUNO – tegen het Utrechtse DHSC - als 
toeschouwer met zonnebril - bijgewoond (foto 
boven). En natuurlijk deelde hij bij zijn bezoek flink 
wat handtekeningen uit (foto rechts).  

Op Sportpark De Waaijenberg ontmoette hij ook 
Arjen Ploeg van DunoAir (foto links), de 
hoofdsponsor van DUNO en Civard Sprockel. 
Sneijder was naar Doorwerth gekomen om zijn  

‘oude cluppie’ aan te moedigen in de hoop dat DHSC de laatste strohalm zou grijpen voor een 
periodetitel. Maar dat is niet gelukt. Sterker nog: de selectie van Lodewijk de Kruif speelde DHSC 
helemaal van de mat.  En bij de stand 4-1 voor DUNO vertrok Sneijder zelfs voortijdig en woedend van 
Sportpark De Waaijenberg. DUNO zou daarna nóg een keer scoren en zo werd het 5-1. 
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Wesley Sneijder te gast bij Duno 

Wesley Sneijder  

te gast bij Duno 

Recordinternational Wesley Sneijder heeft  
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Unieke ervaring voor DUNO-doelman Jasper Hagenbeek  

Trainen met Cruijff bij 

DUNO 
DUNO mag dan wel een amateurclub zijn, in het verleden 
hebben ook wereldtoppers op de velden van sportpark De 
Waaijenberg gestaan: Johan Cruijff bijvoorbeeld, maar ook 
Ronald Koeman, Pep Guardiola en Christo Stoichkov om er 
maar eens wat te noemen.  

De legendarische nummer 14; Johan Cruijff, Neerlands beste 
voetballer aller tijden; hij was er halverwege de jaren 
negentig bijna elk seizoen wel een weekje: niet als speler, 
maar als trainer van het grote en onoverwinnelijke FC 
Barcelona.  

De miljoenen-selectie bivakkeerde in Hotel De Branding (het 
huidige Fletcher Hotel) en er werd dagelijks tweemaal 
getraind bij DUNO: ’s morgens conditie en ’s middags 
partijtjes vier-tegen-vier, korte combinaties en vooral 
techniek.  

DUNO-keeper Jasper Hagenbeek (destijds 21 jaar) werkte in 
Hotel de Branding, toen hij van Cruijff het dwingende 
verzoek kreeg om met Barcelona mee te trainen vanwege 
een blessure bij doelman Busquets.   

Johan Cruijff in 1974 

Jasper Hagenbeek: “doelman onder Cruijff” 



 

 

Hagenbeek bewaart mooie herinneringen aan die unieke ervaring met Johan Cruijff. Ook zal hij de twee 
jaar geleden overleden trainer, eeuwig dankbaar blijven. “Mede door zijn geniale voetbal-visie ben ik 
op bescheiden niveau een completere speler geworden,” aldus Jasper Hagenbeek, die al sinds 2001 lid 
is van de Doorwerthse voetbalclub. 
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DUNO: 12 teams in de competitie 
Het eerste elftal van DUNO debuteerde op 
Airbornezaterdag (1september) al met een 
uitwedstrijd in het Hoge Noorden. De 
tweede wedstrijd in de Hoofdklasse heeft 
de KNVB geprogrammeerd op zaterdag 8 
september (aanvang: 15 uur). Dan komt de 
hoofdmacht op Sportpark De Waaijenberg 
uit tegen Flevo Boys. Elders in deze gids het 
volledige programma van de Hoofdklasse B 
Zaterdag. 

De overige teams spelen de eerste drie 
weekenden van september in de poulefase 
van de beker en beginnen in het weekend 
van 22/23 september aan de competitie. 
Van de zes seniorenteams spelen er vijf op 
DUNO gaat het seizoen 2018/2019 met 
twaalf teams de competitie in. Bij de Bij de 

KNVB heeft de Doorwerthse club deze 
teams ingeschreven: 
Duno 1, Hoofdklasse,   za 15:00 uur thuis 

Duno 2, 3e klasse,    za 11:30 uur thuis 

Duno 3, 5e klasse,    za 11:30 uur thuis 

Duno 4, 6e klasse,    za 11:30 uur thuis 

Duno 5, 6e klasse,    za 15:00 uur thuis 

Duno Zondag 2, 6e klasse,  zo 11:00 uur thuis 

Duno Dames 7 tegen 7,   vrijdagavond 

Duno Onder 15,    za 08:30-11:30 

uur 

Duno Onder 13,    za 08:30-11:30 

uur 

Duno Onder 11,    za 08:30-11:30 

uur 

Duno Onder 10,    za 08:30-11:30 

uur 

zaterdag en één op zondag.  

DUNO  heeft  ook  vijf 
 jeugdteams ingeschreven. Het 
bestuur hoopt de komende 
 maanden  nog  een  aantal 
nieuwe leden (vanaf zes jaar) te mogen 
verwelkomen, zodat er nog een extra 
jeugdteam ingeschreven kan worden. 
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DUNO 1 



 

33  

Achterste rij (vlnr):  

Bart van Brakel, Damei Andringa, Dominique Kivuvu, Civard Sprockel, Shapoul Ali, Patrick ter Mate, Ted 
Heijckmann, Hans Cooke, Renzo van Duren en Oury Shem – Tov. 

Middelste rij (vlnr):  
Harry Korn, Arjen Ploeg, Giovanni Scharrenberg, Kevin Sissing, Jesse Korn, Sam van der Veer, Stefan  

Reijnders, Ryan Bouwmeester, Carlos dos Santos, Ahmed Lak, Jan van Veldhuizen en Eddy Schoeman. 

Voorste rij (vlnr):  
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Adrie Broxks, Joey Godee, Roy Talsma, Anass Aamri, Jacob van Zanten, Lodewijk de Kruif, 

Richard Vacquier Droop, Cristian Gandu, Jochem Jansen, Purrel Fränkel en Edwin Venema. 

(Foto: Berry de Reus) 

Geboortedatum:     10 juli 1996 Woonplaats:   

   Arnhem 

 Bij DUNO sinds:     seizoen 2014-2015 
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 Vorige clubs:      VDZ en SML 

 Positie:       middenveld/verdediging 

 Werk/Studie:      operationeel manager bij     

         (autogericht) servicebedrijf 

 Sport/Hobby:     auto’s  
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Patrick ter Mate 
 

Geboortedatum:     17  februari  1992 
Woonplaats:       Twello 
Bij DUNO sinds:      seizoen 2017-2018 
Vorige clubs:       Voorwaarts, AGOVV, Vitesse,    

  Go Ahead Eagles, Voorwaarts       
      en NSC Nijkerk   
    Positie:   doelman 

Werk/Studie:       HBO Vastgoed/Makelaardij 
Sport/Hobby:      trouwe supporter en volger     

  van Go Ahead Eagles       
Sportief hoogtepunt:   Eredivisie-debuut in 2013 –     

2014  met GAE         

Jesse Korn 
 

Renzo van Duren 
 

Geboortedatum:     25  oktober  1990 
Woonplaats:     Arnhem   
Bij DUNO sinds:      seizoen 2016-2017 
Vorige clubs:       VDZ, Vitesse, ESA en  
        De Bataven 

  Positie:     centrale verdediger 
Werk/Studie:     verzekeringsadviseur   
Sport/Hobby:      leuke dingen doen met mijn 
    gezin       
Sportief hoogtepunt:   kampioenschap en bekerwinst   
        met De Bataven en kampioen-   
        schap met DUNO vorig seizoen 
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05 Hans Cooke 
 Geboortedatum:     29 juni 1992 

 Woonplaats:      Oosterbeek 

 Bij DUNO sinds:     seizoen 2012-2013 

 Vorige clubs:      OVC’85 en Go Ahead Eagles  

 Positie:       centrale verdediger 

 Werk/Studie:      hotel De Bilderberg 

 Sport/Hobby:     fitness  

 Sportief hoogtepunt:  topscoorder DUNO in 2012/2013   

Geboortedatum:     27 januari 1998 

Woonplaats:      Renkum 

Bij DUNO sinds:     seizoen 2017-2018 

Vorige clubs:      Elistha en Vitesse      

Positie:       middenvelder/rechtsback 

Werk/Studie:      Sport & Business 

Sport/Hobby:     tennis  

Sportief hoogtepunt:  bekerwinst met Vitesse A1 
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        en 4 kampioenschappen met DUNO 

Shapoul Ali 
 

Geboortedatum:     1991 24  november  
Woonplaats: Huissen       
Bij DUNO sinds:      seizoen 2016-2017 
Vorige clubs:       Jonge Kracht, Vitesse, Achilles’29,  

De Bataven en DFS Opheusden         
Positie:       links/rechtsbuiten, links/rechtsback   

en verdedigende middenvelder         
Werk/Studie:       zelfstandig ondernemer 
Sport/Hobby:      Vitesse 
Sportief hoogtepunt:   debuut bij Vitesse thuis tegen ADO   

      Den Haag in 2010   

Ted Heijckmann 
 

Geboortedatum:     5  januari  1986 
Woonplaats:       Arnhem 
Bij DUNO sinds:      seizoen 2017-2018 
Vorige clubs:       AZ 2000, Arnhemia, De Graafschap,   

        Haarlem, De Treffers, RKHVV en   
        Bennekom 
    Positie:   spits 

Werk/Studie:   accountmanager     
Sport/Hobby:      tijd doorbrengen met mijn gezin 
Sportief hoogtepunt:   kampioen geworden in de Jupiler   

        League en gescoord in Jong Oranje 

Kevin Sissing 
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 06 Giovanni 

Scharrenberg 

 Geboortedatum:     16 juli 1990 

 Woonplaats:      Arnhem 

 Bij DUNO sinds:     seizoen 2015-2016 

 Vorige clubs:      NEC Nijmegen, AZSV, De Bataven, 

         Orihuela CF (Spanje) en Babberich 

 Positie:       spits/linksbuiten 

 Werk/Studie:      HBO Mondzorgkunde  

 Sport/Hobby:     series kijken en chillen  

Sportief hoogtepunt:  debuut Eredivisie in 2009 

Geboortedatum:     31 augustus 1994 

Woonplaats:      Arnhem 

 Bij DUNO sinds:     seizoen 2016-2017 

 Vorige clubs:      Eendracht Arnhem, De Graafschap,   

         ESA, Vitesse, Telstar en GVVV 

 Positie:       aanvaller  

 Werk/Studie:      meester 

 Sport/Hobby:     playstation en Netflix  
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Ryan Bouwmeester 
 

Geboortedatum:     25  februari  1992 
Woonplaats:     Arnhem   
Bij DUNO sinds:      seizoen 2016-2017 
Vorige clubs:       ESA Rijkerswoerd, Vitesse, Feyenoord, 

        De Bataven en JVC Cuijk 
Positie:       middenvelder 
Werk/Studie:       financieel adviseur 
Sport/Hobby:      fitness 
Sportief hoogtepunt:   finale EK onder 17 met Nederlands   

        elftal en landelijk kampioenschap   
  met Feyenoord onder 19       

Roy Talsma 
 

Jochem Jansen 
 

Geboortedatum:     4  januari  1990 
Woonplaats:       Doetinchem 
Bij DUNO sinds:      februari 2018 
Vorige clubs:       Concordia Wehl, De Graafschap, FC   

        Oss en FC Roskilde   
  Positie:     rechtsback/centrale verdediger 

Werk/Studie:       Fysiotherapie op HAN Nijmegen 
Sport/Hobby:      sportschool, hapje eten met vrouw   

        of vrienden of lekker bankhangen   
Sportief hoogtepunt:   seizoen in de Eredivisie met    

De Graafschap (2011-2012)         
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     tegen RKC Waalwijk 

14 Anass Aamri 
 Geboortedatum:     11 februari 1995 

 Woonplaats:      Culemborg 

 Bij DUNO sinds:     seizoen 2015-2016 

 Vorige clubs:      SMVC Fair Play, RKC/Willem II,   

         Elinkwijk, FC Lienden (za)  

 Positie:       aanvallende middenvelder 

 Werk/Studie:      jongerenwerker 

 Sport/Hobby:     geen, alleen voetbal  

 Sportief hoogtepunt:  kampioensschappen met    

         FC Lienden (za) en DUNO 

Geboortedatum:     december 1993 

Woonplaats:      Arnhem 

Bij DUNO sinds:     seizoen 2017-2018 

Vorige clubs:      SML, DTS Ede, RKHVV en VDZ   

Positie:       links/rechtsbuiten en 
linksbacks 

Werk/Studie:      begeleider in de zorg 

Sport/Hobby:     geen  

Sportief hoogtepunt:  kampioenschap met DUNO     

        afgelopen seizoen 
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  15 Ahmed Lak 

Civard Sprockel 
 

        kampioenschap Jupiler League met   
    Excelsior     

  Geboortedatum:   5 1987  april  
Woonplaats:   Rhenen     
Bij DUNO sinds:      seizoen 2017-2018 
Vorige clubs:       RVW, ONA’53, NEC, FC Eindhoven,   

        FC Den Bosch, SC Cambuur, FC Oss,   
en DOVO           

  Positie:     middenveld 
Werk/Studie:       zelfstandig ondernemer 
Sport/Hobby:      Youtube’en, basketbal, Xbox en   

        zelfstudies 
Sportief hoogtepunt:   doelpunt in een uitwedstrijd tegen   
        MVV met FC Den Bosch 

Bart van Brakel 
 

Geboortedatum:     1992 1  juli  
Woonplaats:     Culemborg   
Bij DUNO sinds:      seizoen 2018-2019 
Vorige clubs:       KVVA, FC Utrecht, Borussia Dortmund,  

        FC Groningen, Almere City, FC Zalgebie   
(         Polen), Magreb’90 en DHSC 

  Positie:       linksbuiten/rechtsbuiten   
Werk/Studie:       trainingsschool en post bezorgen 
Sport/Hobby:      training geven aan kinderen 
Sportief hoogtepunt:   kampioenschap met DHSC 

Christian Gandu 
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 Geboortedatum:     10 mei 1983 

 Woonplaats:      Arnhem 

 Bij DUNO sinds:     seizoen 2017-2018 

 Vorige clubs:      Feyenoord, Excelsior, Vitesse, Botev    

         Plovdiv, CSKA Sofia, Anorthosis,   

         Notts County en FC Eindhoven 

 Positie:       centrale verdediger 

 Werk/Studie:      opleiding TC3 en TC2 tot jeugdtrainer  

 Sport/Hobby:     kaarten en schaken  

Sportief hoogtepunt:  UEFA-cup met Feyenoord en   

Geboortedatum:     16 september 1987 Woonplaats:     

 Amsterdam 

 Bij DUNO sinds:     seizoen 2018-2019 

 Vorige clubs:      Neerlandia SLTO, Stormvogels,   

         Telstar, NEC, CFR Cluj, Mjälby AIF,   

         SC Cabuscorp, Progresso do    

         Sambizanga, FC Oss en DOVO 

 Positie:       middenvelder  

Werk/Studie:      vastgoedhandelaar Sport/Hobby:  

   Thai-boksen, muziek, sporten,   

         foto’s maken  

 Sportief hoogtepunt:  debuutwedstrijd in Champions   
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Carlos dos Santos 
 

Geboortedatum:     1993  maart  18 
Woonplaats:     Arnhem   
Bij DUNO sinds:      seizoen 2015-2016 
Vorige clubs:       LONGA’30,De Graafschap, NEC,   

        Willem II, AZSV, NEC (am.) 
Positie:       rechtsbuiten/linksbuiten, spits 
Werk/Studie:       Hogere Hotelschool / Evenementen   

Manager / zelfstandig kok         
Sport/Hobby:      piano spelen, dansen en gym 
Sportief hoogtepunt:   kwartfinale KNVB beker met Jong   

        De Graafschap tegen PEC Zwolle 

Dominique Kivuvu 
 

Joey Godee 
 

Geboortedatum:     1989 2  maart  
Woonplaats:       Vleuten 
Bij DUNO sinds:      seizoen 2018-2019 
Vorige clubs:       Elinkwijk, PSV, Ajax, Sparta, AGOVV,   
        Cercle Brugge, Go Ahead Eagles,   

        FC Dordrecht, Helmond Sport en DOVO 
    Positie:   linksbuiten en (schaduw)spits 

Werk/Studie:       eigen inboedel/ontruimingsbedrijf 
Sport/Hobby:      vissen en mijn gezin   
Sportief hoogtepunt:   2 e beker van Belgi ë 
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31 Sam van der Veer 
Geboortedatum:     23 juli 1992 Woonplaats:   

   Wolfheze  

 Bij DUNO sinds:     eind 2009  

 Vorige clubs:      geen    

 Positie:       doelman  

 Werk/Studie:      bij VDL ETG Almelo  

 Sport/Hobby:     genieten van het leven  

 Sportief hoogtepunt:  hoofdklasse behalen met DUNO 



 

 

Geboortedatum:     december 1994 

Woonplaats:      Arnhem 

Bij DUNO sinds:     seizoen 2018-2019 

Vorige clubs:      De Paasberg, SML en NEC     

Positie:       keeper 

Werk/Studie:      combinatie functionaris sport in de 

        gemeente Westervoort 

Sport/Hobby:     voetbal kijken met vrienden   

Sportief hoogtepunt:  twee promoties op rij met SML 
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  31 Stefan Reijnders  

DunoAir BV 

Stationsweg 2 6861 EG Oosterbeek (NL)  

Tel. 026 - 3344240 Fax. 026 - 3344249  

Email: info@dunoair.com Site: www.dunoair.com 

Uw partner in windenergie 

Geboortedatum:     8  oktober  1976 
Woonplaats: Amsterdam       
Bij DUNO sinds:      seizoen 2012-2013 
Vorige clubs:       FC Osdorp, Amstelland, Telstar,  

  De Graafschap en Vitesse       
    Positie:   linksback 

Werk/Studie:       opleiding TC2 
Sport/Hobby:      mijn kinderen 
Sportief hoogtepunt:   UEFA-cup gespeeld te hebben   
  
*Draagt zijn leeftijd als rugnummer 

Purrel Fränkel 
  

   * 
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DUNO 2 

DUNO 3 
Achterste rij (vlnr):  
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Freek Beekhuizen, Remco van Rijn, Daniel van de Brink, Aaron Tutuarima, Jeroen de Geus, Jasper Pol, 
Rutger Willems, Sandro van Ree, Kevin Eimers, Koen Buit en Hans Bisdonk. 

Voorste rij (vlnr):  

Ronald Gerritsen, Harry Jaliens junior Malone, Edmar Arns, Daan Ravesloot,  Arman Karaphetian,  
Artjom Karaphetian en Giel-Jan Wittenberg. 

DUNO 5 
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DUNO 4 

Achterste rij (vlnr):  
Michael Driessen, Peter de Kinder, Jacky Driessen, Amir, Menno de Boer, Maarten Davidse, Maarten van 
Putten. 

Voorste rij (vlnr):  

Cilio Regalado Gonzalez, Roberto Perez Aran, Raoul Evers, Martin Kramer, Ashton Armantrading, Mark 
Vijzelman en Roland Hugenholtz. 

Directeur Peter Helthuis: 

“Goed gevoel en prettige klik met DUNO” 

Helthuis Heteren sponsort jeugdteams 
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Helthuis Tuin- en Parkmachines uit Heteren is 
de komende drie jaar de sponsor van de DUNO- 
jeugd. Het bedrijf is al jarenlang een 
toongevende importeur van tuin- en 
parkmachines van de alle bekende merken. 
Daaronder zijn ook machines van A-merken, die 
gebruikt kunnen worden voor het onderhoud 
van DUNO-velden, waarop jeugdleden hun 
wedstrijden spelen. 

Als of cieel Benelux-importeur van kwaliteits- 
merken als Ariens, Countax, Gravely, Vari & 
Westwood heeft Helthuis Heteren een veel 
groter bereik dan alleen de regio. Directeur 
Peter Helthuis is met DUNO in contact gekomen 
na de levering van een bladblazer, waarmee de 
velden in snel tempo bladvrij gemaakt kunnen 
worden. “Ik kreeg een goed gevoel bij de club en 
zo is het gekomen tot een prettige klik over en 
weer”, aldus de nieuwe sponsor van alle 
jeugdteams bij de voetbalclub uit Doorwerth. 

Bestuur en jeugdbestuur van DUNO zijn uitermate 
blij met Helthuis als sponsor. De samenwerking 
betekent dat alle jeugdteams van DUNO de 
komende drie jaar met shirtreclame spelen van 
Helthuis Heteren. 
Deskundige medewerkers, snelle levertijden en 
uitstekende ‘after-sales’ zijn kenmerken waarmee 
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het bedrijf zich in de markt onderscheidt. 
Helthuis: “Als ervaren importeur en distributeur 
van machines en accessoires voor tuin en park, 
hechten wij veel waarde aan het bieden van een 
optimale service. De klant staat centraal en het 
opbouwen van een relatie voor de lange termijn 
heeft de voorkeur boven snel zakendoen. Wij 
streven naar vaste en langdurige relaties met 
klanten. Tevredenheid, loyaliteit en klantwaarde 
zijn bij ons immers centrale begrippen. Of het nu 
om een snoeischaar gaat of een grote 
professionele onderhoudsmachine.” 
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Het assortiment van Helthuis Heteren omvat 

De  DUNO-jeugdsponsor  voorziet  dealers  
in de Benelux ook van milieuvriendelijke  
onkruidbestrijders.  Helthuis:  “De  Ariens  
Pro370 is één van de meest verkochte  
onkruidborstelmachins voor milieuvriendelijke  
onkruidbestrijding. Het allernieuwste model  
is schoner, stiller, sterker, trilt minder en start  
eenvoudiger dan alle voorgaande types. Ook  
gebruikerscomfort en bedieningsgemak zijn  
verbeterd.” 

Vooruitlopend op een totaal-verbod van de  
chemische onkruidbestrijding is deze machine  
echt de ideale oplossing. Zo’n verbod komt  
steeds dichterbij”, weet Helthuis. 
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machines met uniek ontwerp, optimaal 
gebruiksgemak, uitstekende prestaties en 
maximaal vermogen voor de complete 
groensector. “Met een Zero Turn zitmaaier 
bijvoorbeeld”, zegt Helhuis, “ben je veel sneller 
klaar met het maaien van het gras. Deze machine 
heeft een gemiddelde snelheid 10 kilometer per 
uur. Dat is het dubbele van een gewone maaier. En 
dat betekent een tijds- besparing van liefst 50 
procent. Ze worden niet alleen professioneel 
gebruikt, ook particulieren kunnen er eenvoudig 
mee uit de voeten. Ons klantenbestand bestaat 

voor zo’n 95 procent uit distributeurs en 
leveranciers in de Benelux.” 

De Ariens zitmaaiers van Helthuis Heteren maken 
gebruik van een uniek maai- en opvangsysteem 
dat er voor zorgt dat het gras altijd perfect 
gemaaid en opgevangen wordt bij alle 
weersomstandigheden, zonder dat onderdelen 
verstopt raken. Helthuis: “Een groot voordeel is 
dat deze machine bij elk weertype inzetbaar 
is.” 
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In het   Nederlands amateurvoetbal   is de Zaterdag  
Hoofdklasse B één van de twee zaterdag- 
hoofdklassen. Daarnaast zijn er ook nog twee  
zondag-hoofdklassen. DUNO Doorwerth komt  
dit jaar voor het eerst uit in Hoofdklasse B op  
zaterdag. Op deze pagina’s enige informatie over  
alle teams die DUNO komend seizoen tegenkomt  
in de competitie.  

Zaterdag Hoofdklasse 

ACV      Assen   
  Opgericht:  1939 8  april  
  Complex:  Univé Sportpark 

Tenue thuis:     blauw-zwart shirt /   
    zwarte broek   
Tenue uit:     wit shirt / witte broek 
Kunstgras:    ja 
Trainer/coach:   Fred de Boer 

AZSV      Aalten 
Opgericht:     5  juni  1948 

  Complex:  Sportpark Villekamp 

Tenue thuis:    rood shirt / witte broek 
  Tenue uit:   zwart shirt / zwarte broek 

Kunstgras:    nee 
Trainer/coach:   Dave Jong 

Berkum     Zwolle 
  Opgericht:  1961  mei  28 
  Complex:  De Vegtlust 
  Tenue thuis:   wit shirt / zwarte broek 
  Tenue uit:   wit shirt / witte broek 
  Kunstgras:  ja 

Trainer/coach:   Raymond Schuurman 

Buitenpost    Buitenpost (Friesland) 
Opgericht:    1942 1  mei  

  Complex:  De Swadde 
Tenue thuis:    blauw shirt / witte broek 

  Tenue uit:   rood shirt / zwarte broek 
Kunstgras    ja 
Trainer/coach:   Rene van der Weij 

  CSV     Apeldoorn 
  Opgericht:  1 1946  juni  
  Complex:  Orderbos 
  Tenue thuis:  rood-geel shirt/  

      witte broek 
  Tenue uit:   zwart shirt/zwarte broek 
  Kunstgras:  ja 

Trainer/coach:   Jeroen Burghout 

Deto      Vriezenveen 
  Opgericht:  1  juli  1948 
  Complex:  Schout Doddestraat 
  Tenue thuis:  rood shirt/zwarte broek 

Tenue uit:     zwart shirt / blauwe broek 
Kunstgras:    nee 
Trainer/coach:   Jos van der Veen 

ACV Assen 

AZSV 

CSV Apeldoorn 

Berkum 

Deto Twenterand 

Buitenpost 

Excelsior’31    Rijssen 
Opgericht:    1931 31  mei  
Complex:    De Koerbelt 
Tenue thuis:    rood shirt / witte broek 

  Tenue uit:   blauw shirt / blauwe broek 
Kunstgras:    ja 
Trainer/coach:   Peter Wesselink 

Excelsior’31 
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  Flevo Boys   Emmeloord 
  Opgericht:  1957  mei  1 

Complex:    Ervenbos 
Tenue thuis:    rood-wit shirt / witte broek 
Tenue uit:     zwart shirt / zwarte broek 

  Kunstgras:  ja 
Trainer/coach:   Kevin Waalderbos 

  Staphorst  Staphorst 
  Opgericht:   november  1959 30 
  Complex:  Het Noorderslag 

Tenue thuis:    geel shirt / blauwe broek 
Tenue uit:     zwart shirt / Gele broek 
Kunstgras:    nee 
Trainer/coach:   Dennis van Toor 

Flevo Boys 

Genemuiden   Genemuiden 
  Opgericht:  22  oktober  1930 

Complex:    De Wetering 
Tenue thuis:    groen-wit shirt / zwarte broek 
Tenue uit:     oranje shirt / oranje broek 
Kunstgras:    ja 
Trainer/coach:   Jan van Raalte 

Genemuiden 

  S.D.C.    Putten 
  Opgericht:   juni  1952 1 
  Complex:  Putter Eng 

Tenue thuis:    blauw shirt/witte broek 
Tenue uit:     nader te bepalen 

  Kunstgras:  ja 
Trainer/coach:   Michael van den Berg 

S.D.C. Putten 

Sparta Nijkerk  Nijkerk 
Opgericht:    1931 15  mei  

  Complex:  De Ebbenhorst 
  Tenue thuis:  oranje shirt/zwarte broek 
  Tenue uit:   wit shirt / witte broek 
  Kunstgras:  ja 

Trainer/coach:   Imdat Ilguy 

Sparta Nijkerk 

SVZW      Wierden 
  Opgericht:   september  1948 23 
  Complex:  Het Lageveld 

Tenue thuis:    wit shirt / zwarte broek 
Tenue uit:     blauw shirt / witte broek 
Kunstgras:    ja 
Trainer/coach:   Philip Agteres 

SVZW 

Staphorst 

Urk      Urk 
Opgericht:     juli  1940 29 
Complex:    De Vormt 
Tenue thuis:    wit shirt / blauwe broek 
Tenue uit:     rood-zwart-wit shirt/   

    zwarte broek   
Kunstgras:    ja 
Trainer/coach:   Rolf de Boer 

Urk 

  WHC    Wezep 
Opgericht:    1  oktober  1930 

  Complex:  De Mulderssingel 
  Tenue thuis:  wit shirt/blauwe broek 
  Tenue uit:   rood shirt / rode broek 
  Kunstgras:  nee  

Trainer/coach:   Wiljan Mossing Holsteyn 

WHC 



 

 

 

 

Project Villa 

Plaats: Oosterbeek 

Straat: Stationsweg 

Werkzaamheden:  

Buiten- en binnenschildwerk, 
onderhoud 

Duur: 1 Maand, ieder jaar 
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Eric Meeuwig druk met DUNO 
en eigen bedrijf 
Ook al is Eric Meeuwig bij DUNO razend-druk als jeugdleider 
van de JO13, daarnaast heeft hij óók nog een eigen bedrijf. Als 
eigenaar van het in Doorwerth gevestigde Schoonmaakbedrijf 
Sonsbeek is hij verantwoordelijk voor o.a. de 
interieurreiniging van bedrijfspanden en woningen. De 
DUNO-jeugdbegeleider is ook glazenwasser. Eric Meeuwig 
heeft een diepgewortelde relatie met DUNO. Hij speelde er 
gedurende acht jaar in diverse elftallen totdat zijn team het tot 
de zondag 2e klasse had geschopt. “Ik heb zelf nooit ambities 
gehad om in de top te spelen, maar ben altijd met veel plezier 
recreatievoetballer geweest”, zegt hij bescheiden. 

De rol als jeugdbegeleider bevalt hem goed. Meeuwig: 
“Afgelopen winter ben ik aan de slag gegaan bij een team dat 

BEL DIRECT VOOR EEN AFSPRAAK 

(026) 333 76 49 

Wij bieden voor elke situatie de meest geschikte oplossing. 
Neem direct contact met ons op! 

 

  

 
  

 

 

 



 

 

vrijwel onderaan stond. Sinds mijn komst heeft het team nog 
maar één keer verloren. Uiteindelijk zijn we tweede 
geworden. Een resultaat om trots op te zijn.” 

Behalve met Duno-jeugdspelers heeft de zelfstandig ook 
regelmatig contact met prof-spelers van Vitesse, van wie hij 
de woningen in Doorwerth, Oosterbeek en omgeving reinigt.  
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Huissenaar Ted Heijckmann (26): starter van het jaar? 

RABO-bank nomineert DUNO-speler 
Met een verleden, waarin hij heeft mogen 
ruiken aan de eredivisie en bij twee clubs in de 
hoofdklasse speelde, staat DUNO-aanvaller 
Ted Heijckmann te popelen om weer op dat 
niveau te kunnen gaan spelen.  

“Het maakt me niet uit op welke 
positie de trainer mij neerzet. Ik 
speel dáár waar hij me nodig heeft. 
Dat kan in de spits zijn, maar ik zal 
met net zo veel inzet als 
verdediger meedoen.” 

Ted Heijckmann speelde - voordat hij twee jaar 
geleden naar DUNO kwam -  o.a. twee 
wedstrijden in de eredivisie bij Vitesse. En de 
Huissenaar maakte ook deel uit van de 
selecties van Achilles ’29, DFS en de Bataven, 
zodat de Hoofdklasse zeker niet nieuw is voor 
hem. Ook al traint hij nu veelvuldig bij DUNO 
en speelt hij in DUNO 1, daarnaast is hij ook 
uiterst succesvol in zijn maatschappelijke 
carrière.  

Sterker nog: De RABO-bank heeft hem 
genomineerd als Starter van het Jaar in het 
tweede kwartaal van 2018.  

Heijckmann’s bedrijf - Tela Promotions - is 
gespecialiseerd in promotieartikelen, 

relatiegeschenken en kerstpakketten. “We zijn er 
het hele jaar heel erg druk mee. Ik maak – naast het 
voetbal - werkweken van minimaal 40 uur. Tela 
Promotions doet nauwelijks iets online maar gaat 
bij klanten op bezoek om producten te kunnen laten 
zien en mogelijkheden te kunnen toelichten,” aldus 
de 26-jarige ondernemer.  

De Huissense DUNO ondernemer blijft ook serieus 
bezig met DUNO. “We hebben een leuke 
spelersgroep met weer enkele nieuwe aanwinsten, 
zodat we ons mannetje kunnen staan in de 
hoofdklasse. Samen met de basis die de trainer in de 
afgelopen jaren heeft neergezet, zouden we best wel 
weer eens voor een verrassing kunnen zorgen”, 
denkt Heijckmann hardop. 



 

 

geen uitdaging te groot,” aldus Willemsen. Omdat de leden van het projectteam worden ingezet als 
verlengstuk van de opdrachtgever, zijn zij ook aanspreekpunt 
en tegelijkertijd ook klankbord en sparringpartner. 

Interieurbouw en scheepsbetimmering van topkwaliteit 

Op de kleding van het eerste elftal van Duno prijkt sinds  
afgelopen seizoen ook het logo van Willemsen Interieurbouw  
& Scheepsbetimmering. Een bedrijf dat erom bekend staat de  
perfecte vertaalslag te maken van eisen, wensen en budget van  
opdrachtgever naar een volmaakt en ideaal(scheeps-)-interieur. 

Directeur Toine Willemsen werkt  
met louter vakmensen, die in  

staat zijn de ideeën van op- 
drachtgevers te vertalen naar  
een doordacht plan. “Ieder- 
een heeft wel een interieur.  
Iedereen heeft daar ook wel  
een gevoel, een idee bij.  

Soms is dat heel uitgespro- 
ken, en soms heeft men alleen  

ruwe contouren in gedachten of  
een bepaalde stijl of favoriete kleur.  

Daar begint ons werk dan. Daarmee gaat  
ons projectteam aan de slag,” aldus de directeur van het in  
Huissen gevestigde bedrijf.  

De manier waarop de specialisten van  
Willemsen die transitie kunnen  
maken, wordt beschouwd als  
de basis van het succes van  
het bedrijf. “Eigen ontwer- 
pers, maar ook veelbelovende  
nieuwkomers en rijzende  
sterren. Zij zorgen voor die  
perfecte vertaalslag: of het nu  
een ultra-strak ontwerp moet  
worden of een interieur, waarin het  
aloude vakmanschap van de uitster- 
vende schrijnwerker de boventoon voert. Geen plan is te gek en  
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Willemsen: “Vanaf het allereerste begin tot en met het 
moment van de overdracht dénkt en dóet ons projectteam 
volop mee.” Willemsen Interieurbouw & Scheepsbetimmering 
bv 
Begonialaan 1, 6851 TE Huissen 
Postbus 111, 6850 AC Huissen 

T: (026) 325 03 36 
F: (026) 325 86 00 

E: info@willemsen-interieurbouw.nl 
I: www.willemsen-interieurbouw.nl  
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Anika van Zanten regelt alles voor de jeugdteams 

Full-time moeder bij 
DUNO 

Ze is full-time moeder van drie kinderen, maar gedurende het voetbalseizoen is ze op zaterdag 
nauwelijks thuis. Dan is Anika van Zanten uit Doorwerth nauwelijks actief in het huishouden, maar 
besteedt ze haar uurtjes op Sportpark De Waaijenberg. Niet zo zeer om haar eigen kinderen in actie te 
zien als die ‘een thuiswedstrijd spelen, maar vooral ook om alle jeugdwedstrijden in goede banen te 
leiden. Anika is één van de vrouwen, bij wie DUNO diep in het hart zit. “Ik ben ’s zaterdags al in alle 
vroegte op het veld. Een uur voor de eerste wedstrijd, die om half negen begint, zorg ik dat ik ‘op Duno’ 
ben.  

Dan maak ik koffie, zet alles klaar, regel de ontvangst van de bezoekende teams en wijs hen de 
kleedkamers”, vertelt de de 38-jarige Doorwerthse, die zich ook over de scheidsrechters ontfermt. .Ze 
zegt veel plezier te beleven aan dit werk. “DUNO telt nu vijf jeugdteams. In het seizoen spelen er op 
zaterdag altijd wel twee of drie teams thuis. Dat betekent dus dat ik nooit een zaterdag vrij ben. Maar 
naast DUNO ben ik wel full-time moeder”, zegt ze trots. Anika van Zanten doet dit werk al vier jaar en 
ze beleeft er veel plezier aan. Behalve het wedstrijdsecretariaat van de vijf jeugdteams, regelt ze ook de 
scheidsrechtszaken. “En tussendoor draai ik ook nog wel eens mee in de bardienst,” lacht ze. 

Huisfotograaf Gert Budding 
Bijna geen wedstrijd van DUNO wordt gespeeld of fotograaf 
Gert Budding is van de partij op Sportpark De Waaijenberg. 
Langs de lijn schiet hij er - als huisfotograaf - al jarenlang 
plaatjes en ook aan de bar in het clubhuis is hij een bekend 
gezicht. De in Renkum woonachtige Budding (67) heeft zelf 
jarenlang gevoetbald. Hij startte bij Redichem, verhuisde naar 
CHRC en verkaste op 20-jarige leeftijd naar Ede, waar hij als 
doelman zo’n zeven jaar heeft gespeeld. 



 

 

Toen hij enkele jaren geleden in contact kwam met 
DUNOvoorzitter Richard Vacquier Droop is hij veelvuldig 
gaan fotograferen bij het Eerste Elftal, dat toen nog Vierde 
Klasse speelde. Intussen speelt de selectie in de Hoofdklasse, 
waardoor Budding’s foto’s een steeds groter publiek bereiken. 
In deze gids staan veel foto’s van hem, maar ook fotograaf 
Berry de Reus heeft bijdragen geleverd. 

Niet getrouwd op de velden van DUNO, maar wel 
zodanig verliefd geworden dat ze met elkaar zijn 
getrouwd. Op en rond de velden van de 
Doorwerthse voetbalclub hebben 
kaartjesverkoopster Sandra Hendriksen en 
bestuurslid wedstrijdzaken Jeroen van Zanten de 
basis gelegd voor hun huwelijk. Behalve voor haar 
echtgenoot en kids, heeft ze ook een warm hart 
voor haar club.  

“We zijn een echt “DUNO-gezinnetje”, zegt Sandra, 
die tijd te kort komt om tegelijkertijd het 
huishouden te doen in een gezin met vier 
kinderen en daarnaast een 25-urige werkweek 
heeft in de zorg van geestelijk gehandicapten en 
ook nog eens heel wat uurtjes op Sportpark De 
Waaijenberg bij DUNO doorbrengt.  

Ook al is het gezin verhuisd naar Driel, het 
echtpaar blijft de club in Doorwerth trouw. Ook 

Brian en Wesley, evenals de dochters Tessa en 
Lisa. en Jeroen op zaterdag altijd ‘op DUNO’.  
Plichtsgetrouw als Sandra is, laat ze in het seizoen 
geen zaterdag voorbij gaan. “Maar ik doe het 
allemaal met heel veel plezier. Op zaterdag ben ik 
altijd anderhalf uur voor aanvang van de 
wedstrijd van het eerste elftal aanwezig. Rond die 
tijd arriveert de bus van de tegenstander en dan 
komen ook de eerste supporters. Dat betekent 
dus ook dat de kaartverkoop en de uitgifte van het 
programmaboekje DUNO Thuis van start gaat.” 

En dan nog is het verkopen van toegangsbewijzen 
niet de enige taak van Sandra bij DUNO. De 
echtgenote van bestuurslid Van Zanten is ook van 
de partij in de organisatie van andere activiteiten 
– zoals de jaarlijkse Sinterklaas- en Bingo-
avonden. Sandra Hendriksen: “Naast de 
wedstrijden zijn die avondjes ook altijd zo 
gezellig dat ik me helemaal  
thuisvoel bij DUNO.” 

DUNO-huwelijk 

Kaartjesverkoopster trouwt met bestuurslid 
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Zodoende is het complete gezin van Sandra  

Korting voor DUNO-leden 
De kledingcollectie van het eerste elftal van DUNO werd vorig seizoen al uitgebreid met fraaie 
lichtblauwe polo’s, voorzien van het DunoAir sponsorlogo, dit seizoen krijgen alle clubleden 
een extra korting van 25 procent op zulke shirts. Op de foto (links) draagt Purrel Fränkel er 
een.  

Het in Doorwerth gevestigde bedrijf Ninefoot 
opereert vooral online en wil nu alle leden van 
DUNO in de gelegenheid stellen de kleding met een 
aanzienlijke korting aan te schaffen. De 
vrijetijdscollectie van Ninefoot heeft zowel een 
ruige nononsense als een laid-back uitstraling. 
Ninefooteigenaar en DUNO-supporter Johan 
Oudeman (foto rechtsonderin) was erg blij met de 
enthousiaste reacties van vorig jaar. Daarom biedt 
hij nu álle leden van DUNO een fikse korting.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

‘Passie, avontuur en een relaxed leven’ zijn de 
trefwoorden, waarmee de vrijetijdskleding van 
Ninefoot het best te omschrijven is. Het zijn niet 
alleen kleurrijke polo’s, maar ook andere  

vrijetijdskleding, waarvan op de site www.ninefoot.com een overzicht staat. Op die website zit ook een 
speciale DUNO-button, waarmee bestellen heel eenvoudig is door alleen maar Duno in te vullen. Johan 
Oudeman heeft het kledingmerk Ninefoot vernoemd naar de gelijknamige zandbank, waar de 
Nederlandse ontdekkingsreiziger J.P. Elderman in de jaren zestig van de vorige eeuw fossielen vond van 
een mammoet. Een afbeelding van die olifantensoort is ook het symbool van het populaire 
kledingmerk.Tshirts, in allerlei kleuren en vervaardigd van honderd procent gewassen katoen, hebben 
een semi-getailleerde pasvorm en diverse prints en badges op borst en arm (foto links/ rechts, etc). De 
polo’s, waarvan er per ontwerp niet meer dan honderd worden vervaardigd, zijn qua kleur en pasvorm 
perfect te combineren met een bestaande garderobe. 

Voor informatie kan men terecht op de website. 
Telefonisch is het bedrijf bereikbaar via 026 - 3256865 en 
per mail via: johan@ninefoot.com. 

Wageningen reikt helpende hand!  

‘Altijd een goed gevoel 
met DUNO’ 
Nu steeds meer clubs over een eigen kunstgrasveld 
beschikken en daarop hun thuiswedstrijden spelen, was 
DUNO min of meer genoodzaakt een vereniging te vinden, 
die bereid was een helpende hand te bieden. 

DUNO heeft die hulp gevonden bij WVV Wageningen. Ook 
voorafgaand aan dit nieuwe seizoen kon de selectie van 
Lodewijk de Kruif veelvuldig trainen op het kunstgras van 
Sportpark De Zoom. 

WVV-voorzitter Nico Kneepkens zegt trots te zijn dat zijn 
club op die manier een steentje heeft kunnen bijdragen aan 
het succes van DUNO. “Wageningen heeft met DUNO altijd 
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een goed gevoel gehad. Wij zijn bij DUNO ook altijd goed 
ontvangen. Bovendien hebben we een prettig contact met 
het bestuur,” aldus Kneepkens.Ook de Wageningse 
groundsman Johan van Harn is zeer te spreken over de 
samenwerking. “Ik zorg er voor dat natuur- en 
kunstgrasvelden in orde zijn. Afhankelijk van het weer kan 
er in Nederland op natuurgras vaak niet getraind worden. 
Uitwijken naar kunstgras is dan een noodzaak omdat echt 
gras verandert in een modderpoel en flinke schade oploopt 
als er tóch op getraind wordt,” weet de groundsman van 
VVW Wageningen. 

“Maar” zegt hij, “ook al kan DUNO hier in Wageningen op 
goed kunstgras trainen, de spelers zullen het in de 
competitie toch zélf moeten doen. Dan gaat het immers om 
de kwaliteit óp het veld en niet ván het veld.” 

Voorzitter Kneepkens betreurt het dat betaald voetbal al 
meer dan 25 jaar niet meer wordt gespeeld in 
Wageningen.”Met het succes van DUNO kan er in de regio 
wellicht toch weer enigszins succesvol betaald voetbal van 
de grond komen. Dat zou prachtig zijn. In deze voetbal-
enthousiaste regio is gebleken dat er grote behoefte bestaat 
aan mooi voetbal op een goed niveau”, aldus de WVV 
Wageningen-voorzitter.  
  

Hij vervolgt: “We hopen van harte dat DUNO nog een paar 
stappen voorwaarts kan zetten en daarmee het voetbal in de 
regio weer naar een hoger niveau kan tillen. Als wij daaraan 
- met ons kunstgras - een klein steentje kunnen bijdragen is 
dat alleen maar mooi.” 
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Duno Air: 

  

hoofdsponsor DUNO 

Duno’s hoofdsponsor - DunoAir - is een  
snelgroeiend bedrijf, gespecialiseerd in de  
ontwikkeling van windmolenparken. De  
hoofdvestiging is ondergebracht in het statige  
pand Quatre Bras op de hoek Utrechtseweg/ 

Stationsweg in Oosterbeek.  

Windpark  van  ingebruikname  de  Met  
Schwalbach heeft DunoAir nu 78 windmolens  
– verdeeld over 16 windparken - in gebruik.  
Daarmee levert het Oosterbeekse bedrijf  
groene energie aan zo’n 128.370 huishoudens  
in Duitsland. 

Werd in 2007 het allereerste DunoAir  
Windpark (Mastershausen I) in Duitsland  
gestart, inmiddels is het ontwikkelgebied  
uitgebreid met Ierland en de VS.  

Omdat de ambities van gouverneur Jerry  
Brown van Californië naadloos aansluiten op  
de visie van DunoAir, is afgelopen zomer een  
kantoor geopend in Scotts Valley, teneinde  
het aantal windmolens in de USA flink te laten  
toenemen.  

California is met 39 miljoen inwoners de  
belangrijkste economie van Amerika en gaat  
doelgericht en slagvaardig voorop in de strijd  
tegen klimaatverandering. DunoAir haakt  
daarop in en heeft met Niels Ploeg en Peter  
Bottemanne een gedreven duo ingezet om de  
mogelijkheden in Amerika te analyseren. 
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Met dank aan onze bordsponsors:  

Hoofdsponsor: Duno Air 



 

 

 



 

 72 

 

MET EEN  

STIFTJE  

SCOREN 

 

  



 

 

 


