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VAN DE VOORZITTER...
Voor het eerst sinds de oprichting van vv DUNO op 19 augustus 1948 heeft de club afgelopen 
seizoen (2018/2019) gespeeld in de hóófdklasse.

Voor mij was dat een compleet nieuwe ervaring, maar ik heb er van begin tot einde van ‘t 
seizoen met volle teugen van genoten. DUNO heeft zich immers goed kunnen handhaven in de 
hoofdklasse en daarmee hebben we ons doel bereikt.

Het tweede seizoen op dit niveau is alweer begonnen en dit keer heeft de KNVB DUNO 
ingedeeld in de hoofdklasse A, waarbij we dus veel nieuwe tegenstanders ontmoeten. Voor de 
uitwedstrijden moeten we een eindje verder rijden, maar ook ditmaal is alles erop gericht in de 
top mee te draaien.  

De eerste voortekenen zijn goed, want op 17 augustus hebben we ons - onder leiding van de 
nieuwe trainer Roy de Haan - al geplaatst voor de tweede ronde van de landelijke KNVB Beker. 
Jochem Jansen en de pas 18-jarige Duno-debutant Sam van Essen scoorden, waarmee een 1-2 
overwinning uit het vuur werd gesleept. Ons eerste elftal treft nu op dinsdag 24, woensdag 25 
of donderdag 26 september een club als De Treffers of Spakenburg. Dat wordt weer spannend, 
want in de Derde Ronde stromen ook de Eredivisie-clubs in. 

DUNO heeft deze nieuwe jaargang maar liefst negen 
nieuwe nieuwe gezichten in de selectie, allemaal 
talenten van wie we grote verwachtingen hebben. 
Bovendien staat nu met trainer Roy de Haan en zijn
assistenten Mark van Wijk en Purrel Fränkel een
uitstekend driemanschap voor de groep. 

Natuurlijk hoop ik ook dit jaar weer te kunnen genieten 
van mooie wedstrijden, waarvan je vanaf de zijlijn graag 
getuige bent. Daarnaast wens ik supporters en spelers 
van DUNO Doorwerth heel veel plezier, sportiviteit, geluk 
en succes in dit nieuwe seizoen.

Richard Vacquier Droop
Voorzitter vv DUNO Doorwerth
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Wist u dat ……
 
                      Wij een spaar/stempelkaart hebben voor de koffie?

 

LUNCHROOM ‘t 12-UURTJE 
Bert en Sylvia Schoemaker Winkelcentrum Doorwerth

- Dat u bij 12 gespaarde stempels een kop koffie gratis krijgt?

- U bij ons vanaf 10 uur heerlijk kunt lunchen en brunchen?

- U bij ons in de loop van de middag gezellig kunt borrelen?

- Wij ook uw verjaardagsfeestje, jubileum, afscheid, 

   vergadering kunnen verzorgen?

- Wij ook hapjes, buffetten, salades of BBQ kunnen verzorgen 

   bij u thuis of op ons terras?

- Wij voor bedrijven lunches verzorgen?

- Wij af en toe social deals hebben (kijk bij Social Deals -  Arnhem)

- U bij ons terecht kunt met ‘Happen en Stappen’?

- Wij een kaartavond organiseren? Wel aanmelden, want VOL = VOL. 

  Bij voldoende deelname is het elke 3e vrijdag van de maand.

TOTAL LOMMERRIJK
V.D. MOLENALLEE

DOORWERTH
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CONTACTGEGEVENS

Voetbalvereniging DUNO
Sportpark De Waaijenberg
W.A. Scholtenlaan 138
6865 NA Doorwerth
026 – 3336570  www.vvduno.nl

Correspondentie-adres
Richtersweg 196  
6865 GM Doorwerth
info@vvduno.nl

Bestuur
Voorzitter: Richard Vacquier Droop (06-47759121)
Vicevoorzitter: Henk Peuijn (06-44205545)
Secretaris: Carin Hosmus (06-20144263)
Penningmeester: Erik Metzer (06-55347832)
Wedstrijdzaken: Jeroen van Zanten (06-29541027)

Jeugdbestuur
Voorzitter: Hans van Langen (06-43851510)
Paddy van Rijswijk (06-11325055)
Patricia van de Brink (06-85432385)
Jacqueline van de Pol (06-83143138)

Activiteitencommissie
Grada Vacquier Droop
Carin Hosmus
Anika van Zanten 
(vacatures voor activiteitencommissie)

Sponsorzaken
Carin Hosmus (06-20144263)
(vacatures voor sponsorcommissie)

Wedstrijdsecretariaat en scheidsrechterszaken
Jeugd: Anika van Zanten (06-37453552)
Senioren: Jeroen van Zanten (06-29541027)

Ledenadministratie
Carin Hosmus (06-20144263)

Teams seizoen 2019/2020:
 
DUNO 1
Hoofdtrainer: Roy de Haan
Assistent-trainer: Purrel Fränkel
Assistent-trainer: Mark van Wijk
Keepers-trainer: Adrie Broxks
Teammanager: Eddy Schoeman (06-14641951)

DUNO 2, zaterdag
Leider: Peter de Kinder (06-48251168)

DUNO 3
Leider: Mark Huibers (06-15358920)

DUNO 2, zondag
Leider: Arbresh Nehib (06-24565110)

J09
Leider: Frank Boelé

J010
Leider: Raymond van der Meulen (maandag)
 Frank Boelé/Ruud de Keijzer (woensdag)

J011 1/2:
Leider:  Mario Verhoef
  Erik Meeuwig

J013
Leider: Arbresh Nehibi
 Wesley Blok

J016
Leider: Arbresh Nehibi
 Wesley Blok

Keeperstrainer 
Mark Huibers



BESTUUR

Het huidige bestuur van DUNO (vlnr): 
Erik Metzer (penningmeester), Richard Vacquier Droop (voorzitter), Carin Hosmus (secretaris), 
Henk Peuijn (vice-voorzitter) en Jeroen van Zanten (wedstrijdzaken).

Bestel vóór 12:00 uur en wij
bezorgen het dezelfde dag bij u 

thuis - of op elk ander adres.

Weverstraat 13 - 6862 DJ Oosterbeek

Bestel uw Fiori-boeket
nu ook online

Kijk op www.fi oridirose.nl
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Wilhelminastraat 6A
6862 HC  Oosterbeek

026-3332055 

Uw partner
in

installatietechniek

	

	



De selectie van DUNO 1 is afgelopen maanden versterkt met maar liefst negen nieuwe spelers. 
Allemaal grote talenten, die afkomstig zijn van eredivisie-clubs en beloftenteams, maar er zitten 
ook veelbelovende spelers bij, die vóór de zomer nog uitblonken bij andere amateur-clubs. De 
meeste nieuwkomers hebben de complete voorbereiding op de nieuwe competitie meegemaakt.

DUNO versterkt met 9 nieuwe spelers!  

Mats Grotenbreg is afkomstig van Jong 
Vitesse. De 21-jarige linkervleugel-verdediger 
kwam voordien uit bij o.a. Jonge Kracht, PSV 
en FC Oss. Ook speelde hij twee interlands 
met Oranje 018. Twee jaar geleden debuteerde 
hij op 19-jarige leeftijd bij Vitesse in de Tweede 
Divisie.

Mats Grotenbreg

Even voorstellen…

Zes van de negen nieuwkomers bij DUNO. Achterste rij (vlnr): Mats Grotenbreg, Cali Daniel en Rafael Boer.
Voorste rij (vlnr): Kurtley de Windt, Lars Hekkers en Emilj Astamirov.
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Cali Daniel komt over van het beloften-
team van NEC. De fysiek sterke aanvaller 
maakte eerder ook deel uit van de Vitesse-
jeugdopleiding. Cali Daniel heeft bovendien 
interland-ervaring in de diverse Oranje 
jeugdteams: O15, 016 en 017. 

Cali Daniel

Kurtley de Windt is een linker-vleugelflitser 
vervulde de afgelopen zeven jaar bij TEC een 
belangrijke rol in de opmars naar de Tweede 
Divisie. Voordat hij naar Tiel kwam, speelde 
De Windt ook zeven jaar in de jeugdopleiding 
van Vitesse. Eerder kwam hij uit voor ESA en 
Arnhemse Boys. 

Kurtley de Windt

Sam van Essen was bij zijn vorige club – De 
Treffers – een opvallende en veelscorende 
speler, maar toen hij deel uitmaakte van de 
hoofdmacht, werd hij nauwelijks opgesteld. 
Bij DUNO lijkt het tij te keren; want in 
de allereerste belangrijke wedstrijd - het 
bekerduel tegen Rohda Raalte - scoorde hij 
meteen de winnende voor DUNO. 

Sam van Essen

Rafael Boer komt over van het naar de 
Tweede Divisie gepromoveerde TEC uit Tiel. 
De 23-jarige verdedigende middenvelder 
speelde in het verdere verleden bij NEC 
(jeugd), Jong Almere en Sparta Nijkerk.

Rafael Boer



Koen Huntelaar is vanuit de selectie van 
De Graafschap 1 overgestapt naar DUNO. 
Bedoeling is dat de 21-jarige neef van Ajacied 
Klaas-Jan bij de Doorwerthse club creativiteit 
op het middenveld gaat brengen. Koen 
Huntelaar was vanaf negen-jarige leeftijd 
lid van De Graafschap en kwam via Jong De 
Graafschap bij de spelersgroep die afgelopen 
seizoen eredivisie speelde.

Koen Huntelaar

Emilj Astamirov is afkomstig van 
derdeklasser SKV uit Wageningen. De 
24-jarige middenvelder speelde ook bij de 
jeugd van VV Bennekom en in de A-selectie 
van WAVV. Een gebroken middenvoetsbeentje 
was er de oorzaak van dat hij daar geruime 
tijd niet kon spelen, maar intussen is hij weer 
volledig speelklaar.

Emilj Astamirov

Lars Hekkers heeft in de zomerstop het 
beloften-team van de Graafschap verlaten 
om te tekenen bij hoofdklasser DUNO in 
Doorwerth. De 20-jarige linksback uit Rheden 
maakte afgelopen seizoen zijn officieuze 
eredivisie-debuut in een oefenwedstrijd tegen 
PEC Zwolle. Ook al kreeg hij aanbiedingen van 
TEC, Lienden en DOVO, de linkspoot heeft 
gekozen voor de Doorwerthse Hoofdklasser. 

Lars Hekkers

De 29-jarige Sherwin Grot kon op het aller-
aller-laatste aan de selectie van DUNO worden 
toegevoegd. De in Arnhem woonachtige neef 
van Vitessenaar Jay-Roy Grot (21) is centrum-
spits, maar ook inzetbaar als aanvallende 
middenvelder. Afgelopen seizoen speelde hij bij 
GVVV, nadat hij voordien was uitgekomen voor 
o.a. Kozakken Boys, IJsselmeervogels en SV TEC.

Sherwin Grot



“Streng maar duidelijk”

Hij staat alweer een flinke tijd voor de groep. En 
zijn aanpak liegt er niet om. Roy de Haan vergt het 
uiterste van alle selectiespelers. In wedstrijden maar 
ook tijdens trainingen. De nieuwe oefenmeester 
van DUNO eist opperste concentratie, serieuze 
deelname en geen gedol. Voordat de competitie 
dit seizoen begon, had hij zijn eerste successen 
met Duo al binnen: de eerste prijs in een tournooi, 
waaraan ook Silvolde en De Treffers deelnamen en 
een week later het bereiken van de Tweede Ronde 
in de strijd om de KNVB-beker. 

“Ik ga ervan uit dat iedereen steeds weer tot 
het uiterste gaat. Technisch-begaafde spelers 
zijn waardevol, maar ook fysiek moeten ze sterk 

zijn. En fit natuurlijk. Van alle selectiespelers stel 
ik steeds de elf fitste jongens op. Ik heb nooit 
een vast basis. Is een speler niet fit en heeft ie 
het op de training niet waargemaakt, dan hoeft 
ie zaterdag niet te rekenen op een basisplaats”, 
aldus de 33-jarige oefenmeester.

De Haan laat niet met zich sollen. Hij is duidelijk en 
recht op de man af. Zoals een sergeant tegenover 
zijn manschappen staat. “Ik ben bezeten van het 
spel,” zegt hij. “Als je resultaat wil boeken als 
team, moet je geen zwakke schakels hebben. 
Loopt iemand op de training de kantjes er van 
af, dan speelt ie niet. Zo simpel is het. Misschien 

Nieuwe DUNO-trainer Roy de Haan eist uiterste van selectie

“Geen basisteam; de fitste elf spelen”
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vinden ze me streng, maar ik ben wel duidelijk. En alles is 
voor een goed resultaat.” 

Tijdens één van de eerste trainingen liet de nieuwe trainer 
de vernieuwde DUNO-selectie een duurloopje doen 
over een afstand van vijf kilometer. De Haan: “Vier van 
de achttien moesten halverwege afhaken. Die jongens 
moeten echt aan hun conditie werken. Vijf kilometer is een 
afstand, waarmee een Hoofdklasse-speler in mijn optiek 
geen moeite mag hebben.”

Doelstelling van DUNO’s nieuwe trainer is om kampioen te 
worden in de Hoofdklasse A. “Maar eigenlijk is het nog te 
vroeg om nu al een doel te stellen. Pas na een wedstrijd of 
zes kun je daar een reëel beeld van hebben.”

De Groesbeekse oefenmeester is zo bezeten van ‘het 
spelletje’ dat hij dit seizoen naast DUNO nóg een nieuwe 
club onder zijn hoede heeft. Hij traint ook zondag-
eersteklasser HVCH uit Heesch. Volgens hem is dat goed te 
combineren. Op maandag en woensdag traint hij DUNO, 
op dinsdag en donderdag pakt hij de selectie van HVCH 
aan.

Roy de Haan trainde vorig seizoen de Nijmeegse zondag-
tweedeklasser Quick 1888. Voordien was hij bij NEC 
Nijmegen o.a. actief als trainer/coach van O17, hoofd 
jeugdscouting en als assistent-trainer van Jong NEC.
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d’Oude Bloemensmidse
SINDS 1996

Rouwarrangementen 
Bedrijfsarrangementen 
Workshops
Divers bloemwerk

DEOUDEBLOEMENSMIDSE@GMAIL.COM - 0317 350351
UTRECHTSEWEG 72 - 6866 CM - HEELSUM
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Er wordt geen thuiswedstrijd op Sportpark De Waayenberg gespeeld, of de kantine van VV DUNO is 
geopend. Spelers, trainers, bestuursleden, scheidsrechters, materiaalmannen, toeschouwers, coaches, 
assistent-scheidsrechters, teammanagers, verzorgers, vrijwilligers en toeschouwers kunnen er dan altijd 
aan de bar terecht voor een natje en een droogje. Dit alles dankzij de gastvrije en vrijwillige inzet van 
(vlnr) ‘chef kantine’ Grada Vacquier Droop, Jacqueline van der Pol, Mario Verhoef en Anika van Zanten.

Vrijwillige gastvrijheid achter de bar

“Als wij ’t niet doen, 
doet niemand ‘t…” 
Mees van Roekel en Eric Vacquier Droop zijn wekelijks 
meerdere malen op en rond de velden van DUNO actief 
om gras en belijning in optimale conditie te houden. 
Mees vanaf de grasmaaier-met-opvang en Eric bedient de 
belijningsmachine. “Als wij het niet doen, doet niemand 
het”, zeggen ze over hun werkzaamheden, die bij weer 
of geen-weer uitgevoerd moeten worden.

De twee vrijwilligers hebben zelf nooit gevoetbald bij 
DUNO, maar zijn blij zich nu verdienstelijk te kunnen maken 
voor ‘hun cluppie’. Het duo is er dikwijls tegelijkertijd aan 
het werk. “Maar we zijn niet altijd samen. Het hangt van 
wat er precies gedaan moet worden. We wachten ook 
nog op de gemeente. Want die zou de overhangende 
takken komen weghalen, maar er is nog niets gebeurd. 
Dus dat doen we straks ook nog wel even… Want het zijn 
vanzelfsprekende klusjes, die bij iedere club uitgevoerd 
moeten worden”

Zonder vrijwilligers blijven er bergen werk liggen. Ook 
bij DUNO moeten er regelmatig kleine en minder kleine 
klusjes geklaard worden. Vrijwilligers zijn de smeerolie en 
óók het cement van de club. Beangstellenden die DUNO 
ook een helpende hand willen bieden, kunnen voor meer 
informatie terecht bij: Carin Hosmus, secretaris van het 
bestuur:  carinhosmus@hotmail.com.

Mees van Roekel

Eric Vacquier Droop
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Airportvervoer

Taxi Linsen
Dorpsstraat 1
6665 CB Driel

info@taxilinsen.nl
www.taxilinsen.nl

het adres voor professioneel personenvervoer
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Mark van Wijk en Purrel Fränkel assisteren DUNO’s hoofdtrainer

Hulptrainer ook video-analist
Behalve hoofdtrainer Roy de Haan, zijn er dit 
seizoen ook twee nieuwe assistent-trainers bij 
DUNO: Mark van Wijk en Purrel Fränkel. Van Wijk 
heeft een dubbelfunctie; hij is behalve assistent 
ook gespecialiseerd als video-analist. De 35-jarige 
Bennekommer was afgelopen seizoen hoofdtrainer 
van vierdeklasser WVV in Wageningen. Voordien 
werkte hij o.a. bij de jeugd van NEC, Bennekom, 
Ede Victoria, WVV Wageningen en de KNVB. 

De Haan’s andere assistent is oud-voetbalprof 
Purrel Fränkel, die de afgelopen jaren zelf in de 
hoofdmacht van DUNO speelde. De 42-jarige 
Amsterdammer zal “alléén indien nodig” invallen 
in het team van de Doorwerthse hoofdklasser. “Hij 
zit met zijn voetbalschoenen aan op de bank. Dan 
kan ie meteen het veld in zodra het noodzakelijk”, 
aldus de gekscherende uitleg van zijn rol naast het 
assistent-trainerschap. De oud-eredivisiespeler lacht 
het weg, maar weet dat het een heel serieuze optie 
is.

Purrel Fränkel speelde acht jaar geleden namens de 
Graafschap zijn allerlaatste wedstrijd in de Eredivisie. 
Sindsdien was hij jarenlang een vaste waarde in de 
selectie van DUNO. Ook al moet hij meerdere malen 
per week bij DUNO zijn, hij woont nog steeds in 
Amsterdam.

Ook keeperstrainer Adrie Broxks is al jarenlang 
een bekend gezicht bij DUNO 1. Hij neemt de 
doelverdedigers Patrick ter Mate, Sam van der Veer 
en Stefan Reijnders onder zijn hoede. Team-manager 
Eddy Schoeman, verzorger Damei Andringa en 
de mateteriaalmannen Oury Shem-Tov en Edwin 
Venema maken de staf bij het eerste van DUNO 
compleet.

Foto-onderschrift: De voltallige staf van DUNO 1 voor de 
entree van Kasteel Doorwerth, met vlnr: Eddie Schoeman 
(teammanager), Mark van Wijk (assistent-trainer), Adrie 
Broxks (keeperstrainer), Purrel Fränkel (assistent-trainer), 
Oury Shem-Tov (materiaalverzorger), Edwin Venema 
(materiaalverzorger), Roy de Haan (hoofdtrainer) en 
Damei Andringa (verzorger).
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Voorste rij (vlnr): 
Eddy Schoeman, Rafael Boer, Bart van Brakel, Kurtley de Windt, Purrel Fränkel, Roy de Haan, Mark 
van Wijk, Roy Talsma, Jochem Jansen, Ryan Bouwmeester en Adrie Broxks.
 
Foto door Berry de Reus
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DUNO 1

Achterste rij (vlnr): 
Edwin Venema, Giovanni Scharrenberg, Ted Heijckmann, Jesse Korn, Marc te Witt, Emilj Astamirov, 
Lars Hekkers, Shapoul Ali en Damei Andringa.

Middelste rij (vlnr): 
Oury Shem-Tov, Cali Daniel, Joey Godee, Renzo van Duren, Sam van der Veer, Patrick ter Mate, 
Hans Cooke, Mats Grotenbreg, Sam van Essen, en Richard Vacquier Droop.

In het unieke decor van Kasteel Doorwerth poseren selectie-
spelers en staf van Duno 1 voor aanvang van het seizoen 
2019/2020. Het kasteel ligt op minder dan een steenworp 
afstand van Duno-complex De Waayenberg en dateert uit de 
Middeleeuwen, waarna het diverse malen is gerestaureerd. 
Dat gebeurde voor ’t laatst in 1983.  

Het historische en bijzonder fraaie gebouw is dagelijks te 
bezichtigen. Ook zijn er regelmatig exposities ingericht en op 
aanvraag worden er rondleidingen gegeven.

Op deze foto ontbreken Koen Huntelaar en Sherwin Grot.
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Voorste rij (vlnr): 
Eddy Schoeman, Rafael Boer, Bart van Brakel, Kurtley de Windt, Purrel Fränkel, Roy de Haan, Mark 
van Wijk, Roy Talsma, Jochem Jansen, Ryan Bouwmeester en Adrie Broxks.
 
Foto door Berry de Reus
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Oud-speler Purrel Fränkel (42) 
nu assistent-trainer;

De 42-jarige Purrel Fränkel maakt in DUNO’s tweede jaar in de Hoofdklasse 
zijn debuut als assistent-trainer. Was hij tot de zomerstop nog basisspeler bij 
DUNO, dit seizoen debuteert als assistent van hoofdtrainer Roy de Haan.

De in Amsterdam woonachtige Fränkel heeft in de afgelopen weken al 
veelvuldig kunnen meekijken met Roy de Haan en bovendien heeft hij 
jarenlange ervaring als speler in de eredivisie en waarin hij het te verduren 
heeft gehad onder diverse toptrainers, nu beschouwt hij zijn nieuwe functie 
als een groot avontuur. 

“Ik heb er heel veel zin in, maar het is wel een beetje vreemd hoor als je ineens 
vóór de groep staat. Jongens met wie ik vorig seizoen nog samenspeelde moet 
ik nu aansturen, tips geven, tot de orde roepen en aanpakken als dat nodig 
is,” aldus ‘de kleurrijke tijger’, die 25 jaar geleden zijn profdebuut maakte bij 
Telstar.

Fränkel: “Ik heb altijd heel gemotiveerd m’n wedstrijden gespeeld. Ook 
al was ik iets ouder dan de andere jongens in DUNO 1, mijn drive om te 
winnen is nooit afgenomen,” zegt de ‘rasta-man’ die in zes jaar tijd liefst vier 
promoties meemaakte met de Doorwerthse club. “Ik ben in alle wedstrijden 
tot de allerlaatste seconde helemaal voluit gegaan”, zo zei hij in een interview 
met Elf Voetbal Magazine, dat deze zomer een extra dikke ‘Cult-special’ 
heeft uitgebracht.

“Ik kon zondag’s nauwelijks m’n bed uit…”

Purrel Fränkel maakt voor het eerst geen deel uit van de selectie die wórdt getraind, 
maar hij debuteert dit jaar als assistent-trainer en staat nu dus vóór de groep.
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In dat tijdschrift gaf hij ook al aan dat het 
einde van zijn carrière als speler nabij was. Als 
42-jarige voetballer kwam hij afgelopen jaar 
elke zaterdagavond na een wedstrijd ‘helemaal 
kapot’ zijn thuis. “Zondag kon ik nauwelijks nog 
m’n bed uit, had overal pijn. Dan voel je dat de 
jaartjes gaan tellen. Pas op maandag keerde het 
normale gevoel weer terug in m’n lichaam.”

Fränkel hoopt in januari te kunnen beginnen 
aan de cursus Trainer Coach II, de versnelde 
cursus voor oud-profs. In ieder geval tot die tijd 
assisteert hij DUNO’s hoofdcoach. Fränkel: “In 
noodgevallen kan hij ook nog een beroep op 
me doen om me weer eventjes als speler te laten 
opdraven…”
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Hoofdklasse A brengt 
DUNO ver van huis…
De Spelersbus van DUNO moet dit seizoen 
honderden kilometers rijden om de selectie van 
Roy de Haan naar uitwedstrijden in de vernieuwde 
Hoofdklasse A te brengen. Speelde de Doorwerthse 
club vorige jaargang nog in Hoofdklasse B, de 
KNVB heeft DUNO nu ingedeeld in Hoofdklasse A, 
waardoor er gespeeld wordt tegen veel teams uit de 
regio Rotterdam. Gelukkig hoeft niet voor álle uit-
wedstrijden zo’n eind gereden te worden:

Achilles ‘29 (Groesbeek)

Het Groesbeekse Achilles ’29 is afgelopen seizoen 
veelvuldig in het nieuws geweest. Niet alleen vanwege 
de perikelen rond een faillissement, maar ook door de 
documentaire ‘Voetbal is oorlog’, waarin oud-trainer 
Eric Meijers zijn doelman luidruchtig een ‘kutkeeper’ 
noemt en dagblad de Gelderlander ‘een kutkrant’.Er 
zijn nu vijftien nieuwe spelers aangetrokken, die in 
het klassieke zwart/wit-gestreepte Juventus-shirt op 
het veld staat. Na het ontslag van trainer Frans Derks 
is Stefan Muller nu de nieuwe trainer. Afsluiting 
vorig seizoen: Onderaan & degradatie uit 3e 
Divisie.

Achilles Veen (Veen)

Het Brabantse Achilles Veen is een doorgewinterde 
hoofdklasser. Al sinds de jaargang 2011/2012 speelt 
de club op dit niveau. Voor het seizoen 2019/2020 
is trainer John Karelse opnieuw de aangewezen 
persoon om het succes voort te zetten. De club 
heeft afscheid genomen van Kees Schellekens, Flavio 
Andjole, Freek Langermans, Brian Peters en Ilias 
Zaimi. Nieuwkomers zijn: Diego Meerveld, Kevin van 
Kempen, Vincent van Hoof (allen OJC Rosmalen), 
Teun Sebregts (UNA,) en Wesley Hereijgers 
(Kozakken Boys). Afsluiting vorig seizoen: 11e in 
Hoofdklasse.

ARC (Alphen a/d Rijn)

Het Alphense ARC is na zes seizoenen terug in de 
Hoofdklasse. De club promoveerde afgelopen

voorjaar na winst in een zinderende finale tegen 
DTS uit Ede. De beslissing viel - na verlenging - in de 
penaltyreeks, waarna promotie een feit was. 
Trainer Mark Evers is bijzonder trots op zijn selectie. 
Hij heeft niet de verwachting dat ARC bovenin de 
hoofdklasse zal meedraaien. “Maar,” zei hij meteen 
na promotie, “we zullen ook zeker niet het lelijke 
eendje zijn.”Afsluiting vorig seizoen: Promotie; 
2e in 1e klasse.

AZSV (Aalten)

Tegen de Aaltense Zaterdag Sport Vereniging (AZSV) 
heeft DUNO nog wat recht te zetten. Afgelopen 
seizoen stonden de clubs immers ook tweemaal 
tegenover elkaar, waarin DUNO Thuis 0-0 speelde 
en Uit met 1-2 verloor. Het eerste elftal van de 
Aaltenaren wordt sinds afgelopen seizoen getraind 
door oud-prof Dave de Jong (o.a. de Graafschap en 
Willem II). Zijn selectie telt nu zes  nieuwkomers zijn: 
Kyarmen Heering,  Marciano van den Berg (DVC’26), 
Pepijn Lansbergen (De Bataven), Fabian Mensah 
(DZC’68), Jardell Kruidbos (De Graafschap) en Freek 
Gesthuizen (OBW ). Afsluiting vorig seizoen: 4e 
in Hoofdklasse.

Capelle (Capelle aan den IJssel)

Voetbalvereniging Capelle speelde ook afgelopen 
seizoen in de Hoofdklasse, en vertoefde langdurig 
in de onderste regionen. Het ging zelfs zo slecht 
dat trainer Ron Timmers het veld moest ruimen om 
plaats te maken voor Ton van Bremen, die het team 
weer aan de praat kreeg. Zo kon worden voorkomen 
dat Capelle tweemaal op rij zou degraderen. De club 
heeft intussen wel een nieuwe doelman: Rik de Vries. 
Hij is overgekomen van CVV Zwervers. Afsluiting 
vorig seizoen: 12e in Hoofdklasse. 

De Jodan Boys (Gouda)

De Jodan Boys beginnen dit seizoen met een 
nieuwe trainer: oud-voetbalprof Leen van Steensel, 
die afgelopen jaargang teammanager was van 
het eerste elftal bij Sparta Rotterdam. Jodan Boys-
voorzitter Marco Kastelein is erg blij met zijn nieuwe 
oefenmeester. Ook Van Steensel zelf trouwens. Hij 
zegt: “Ik kan niet wachten om te beginnen aan deze 
mooie klus. Het betekent mijn trainers-debuut op dit 
niveau.” De naam De Jodan Boys is overigens ooit 
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ontstaan uit Christelijke JOngemannen-vereniging 
DANiël. Afsluiting vorig seizoen: 7e in 
Hoofdklasse.

DHSC (Utrecht)

DHSC uit de Utrechtse wijk Ondiep is ook wel 
“de oude club van record-international’ Wesley 
Sneijder. Het sportpark van DHSC is dan ook naar 
hem vernoemd. De huidige selectie wordt getraind 
door John Vink en assistent Jeffrey Sneijder. 
Nieuw bij de club is oud-DUNO-speler Christian 
Gandu. Met een drukbezochte wedstrijd eind 
24 augustus tegen Ex-internationals van Oranje, 
waarin Wesley Sneijder zijn debuut maakte, 
beleefde DHSC een fraaie opmaat voor de 
jaargang 2019/2020. Afsluiting vorig seizoen: 
Promotie na kampioenschap 1e Klasse.

FC Rijnvogels (Katwijk)

De Katwijkse fusieclub FC Rijnvogels komt 
sinds drie jaar uit in de Zaterdag Hoofdklasse. 
In de aanloop naar dit nieuwe seizoen wist de 
selectie van trainer Jimmy Simons de eerste twee 
oefenwedstrijden te winnen. Eerst met 4-0 van 
FC Lisse en een week later met 1-2 van Katwijk.
Het bestuur van de club overleefde een flinke 
crisis omdat er twee kampen lijnrecht tegenover 
elkaar stonden. Desondanks eindigde de selectie 
afgelopen jaargang ruimschoots in het linkerrijtje
Afsluiting vorig seizoen: 6e in Hoofdklasse.

FC ’s Gravenzande (‘s Gravenzande)

Fc ’s Gravenzande is de fusieclub van 
zaterdagverenigingen ‘s-Gravenzandse SV en de 
‘s-Gravenzandse VV. Vorig seizoen eindigde het 
team van trainer Richard Elzinga op een achtste 
plek in de Hoofdklasse A. Aanvaller Frank Broos 
had een belangrijk aandeel in het succes: Maar 
hij zal dit seizoen vermoedelijk niet aan spelen 
toekomen als gevolg van een ernstige blessure: 
een afgescheurde kruisband, waaraan hij begin 
augustus is geopereerd. De club uit het Westland 
telt niet minder dan 1.600 leden, verdeeld over 
heren-, jongens-, dames-, meisjes- en G-teams.
Afsluiting vorig seizoen: 8e in Hoofdklasse.

Rijsoord (Ridderkerk)

Rijsoord is een voetbalverenging uit de gelijknamige 
wijk Rijsoord in het Zuid-Hollandse Ridderkerk. Het 
eerste elftal werd vorig seizoen onder leiding van 
trainer Steef Buijs op de slotdag van de competitie 
kampioen van de eerste klasse B en komt nu dus 
uit in de Hoofdklasse.De club beschikt over twee 
kunstgrasvelden. Het eerste elftal kent een groot 
supporters-legioen en wordt bij thuiswedstrijden 
– maar ook bij uitwedstijden - gesteund door een 
enorme schare fans. Afsluiting vorig seizoen: 
Promotie, na kampioenschap 1e Klasse. 

SC Feyenoord (Rotterdam)

Sportclub Feijenoord is er in de afgelopen zes jaar – 
evenals Duno overigens - in geslaagd liefst viermaal 
te promoveren. Speelde de amateur-afdeling van 
‘Het Grote Feijenoord’ in 2013 nog in de vierde 
klasse, intussen spelen de Rotterdammers voor het 
tweede achtereenvolgende jaar in de Hoofdklasse. 
Het team van trainer Raymond Frehe heeft in de 
afgelopen jaargang de meeste tegenstanders al in 
de Hoofdklasse A ontmoet, waardoor ze weten wat 
voor vlees ze in de kuip hebben. De Rotterdammers 
weten zich ‘uit & thuis’ gesteund, door een omvangrijk 
en fanatiek supporters-legioen. Afsluiting vorig 
seizoen: 3e in Hoofdklasse.

Smitshoek (Barendrecht)

De technische staf van Smitshoek heeft de 
voorbereiding op dit nieuwe seizoen in twee gedeeltes 
gedaan. Begin juli is al een begin gemaakt en toen 
werden meteen ook oefenwedstrijden gespeeld. 
Vervolgens is na een vakantieperiode van enkele 
weken de voorbereiding hervat en opnieuw zijn toen 
– onder leiding van hoofdtrainer Richard Middelkoop 
en Peter Ketting - naast reguliere trainingen, ook 
weer enkele oefenwedstrijden gespeeld. Afsluiting 
vorig seizoen: 9e in Hoofdklasse.

Spijkenisse (Spijkenisse)

Het Zuid-Hollandse Spijkenisse wist afgelopen 
jaargang op het allerlaatste nippertje in de 
Hoofdklasse te blijven. Na 120 minuten voetbal en 
een strafschoppenserie, was lijfsbehoud verzekerd. 
Zo wist trainer Peter Wubben met zijn selectie met 
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hangen en wurgen aan degradatie te ontsnappen. 
Zijn team is nu supergemotiveerd om zich te 
revancheren en dit nieuwe seizoen om de hogere 
plaatsen mee te strijden. Voor de selectie is een 
ontmoeting met teams uit het Oosten des land een 
nieuwe uitdaging. Afsluiting vorig seizoen: 13e 
in Hoofdklasse.

Sportlust ‘46 (Woerden)

“Sportlust ‘46 is een ambitieuze voetbalvereniging uit 
het Utrechtse Woerden, die vorig seizoen kampioen 
is geworden in de Eerste Klasse.
De club telt meer dan duizend leden, verdeeld over 
zeventien seniorenelftallen, dertien jeugdteams 
en een pupillenafdeling van 31 teams. Wekelijks 
worden er zo’n dertig thuiswedstrijden gespeeld op 
het complex van Sportlust ’46. Het eerste elftal staat 
onder leiding van het trainersduo Marco Gerling en 
Roald Blok. Afsluiting vorig seizoen: Promotie na 
kampioenschap in 1e Klasse.

VV Zwaluwen (Vlaardingen)

Drie jaar geleden was oud-Feyenoordkeeper Joop 
Hiele er nog hoofdtrainer, tegenwoordig staat 
Ralphn Kalkman voor de selectie van VV Zwaluwen 
uit Vlaardingen. Eind afgelopen seizoen was de club 
al volop bezig met de nieuwe jaargang. De deur 
werd opengezet voor jonge spelers, die binnen de 
vereniging konden doorstromen naar een hoger 
niveau. Ook talenten van buitenaf zijn intussen in de 
selectie opgenomen. Zo maakt o.a. Desire Simson 
sinds kort deel uit van het team. Simson komt van 
derde-divisionist Hercules die de aanvaller een jaar 
eerder had aangetrokken omdat hij “tweebenig, 
snel en fysiek sterk is”. Afsluiting vorig seizoen: 
4e in Hoofdklasse.

Ook DUNO in 
Den Haag

Nederland kent twéé voetbalverenigingen met 
de naam DUNO: eentje in Doorwerth, maar 
Den Haag heeft er ook één: HSV DUNO. De 
amateurclub is opgericht op 24 november 1923 
als Duinoord, maar omdat er al een andere club 
met diezelfde naam bestond, werden er 4 letters 
van de naam afgehaald en veranderde de naam 
in DUNO, later ook wel uitgelegd als “Door 
Uithoudingsvermogen Naar Overwinning”.

Het eerste elftal speelt in het nieuwe seizoen 
2019/2020 in West II, zaterdag 3e Klasse B.

Rondleiding bij 
Kasteel Doorwerth

Doorwerth en omgeving was - 75 jaar geleden 
- tijdens de Slag om Arnhem het strijdtoneel 
van hevige gevechten, waarbij duizenden 
militairen hun leven op het spel zetten voor onze 
bevrijding. Speciaal voor deze ‘Market Garden-
herdenking’ heeft ‘het Geldersch Landschap 
en Kasteelen’ een rondleiding samengesteld, 
die de deelnemers door de omgeving met die 
rijke historie leidt. Deelnemers worden langs 
opmerkelijke plekken gevoerd. Aan de hand 
van foto’s en ervaringen van ooggetuigen 
krijgen ze een duidelijk beeld van wat zich er 
heeft afgespeeld en dus ook vlakbij Sportpark 
De Waayenberg, de thuishaven van VV DUNO 
Doorwerth.

Logo HSV DUNO
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Patrick ter Mate01
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

Lars Hekkers02
Geboortedatum:   21 november 1998
Woonplaats:    Rheden
Bij DUNO sinds:   seizoen 2019/2020
Vorige clubs:    De Graafschap, vv Rheden
Positie:    linksback
Werk/Studie:    Bedrijfskunde, Radboud Universiteit
Sport/Hobby:   Netflix, met vrienden
Sportief hoogtepunt: KNVB-bekerwinst B-junioren

Renzo van Duren04
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

Jesse Korn03
Geboortedatum:   10 juli 1996
Woonplaats:    Arnhem
Bij DUNO sinds:   seizoen 2014-2015
Vorige clubs:    VDZ en SML
Positie:    middenveld/verdediging
Werk/Studie:    operationeel manager bij   
    (autogericht) servicebedrijf
Sport/Hobby:   auto’s 
Sportief hoogtepunt: moet nog komen
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Hans Cooke05
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  
    en 4 kampioenschappen met DUNO

Ted Heijckmann07
Geboortedatum:   24 november 1991
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

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

Shapoul Ali08

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

 Giovanni Scharrenberg06
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Mats Grotenbreg09
Geboortedatum:   21 januari 1998
Woonplaats:    Huissen
Bij DUNO sinds:   seizoen 2019/2020
Vorige clubs:    Jonge Kracht, PSV, Vitesse en FC Oss
Positie:    verdediger
Werk/Studie:    Rofraline sportveldbelijning
Sport/Hobby:   heb ik niet
Sportief hoogtepunt: interlands voor Oranje onder 18,  
    goal bij debuut Jupiler League

Ryan Bouwmeester10
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

Jochem Jansen12
Geboortedatum:   4 maart 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)

Roy Talsma11
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 
Sportief hoogtepunt: eerste goal in het betaald voetbal  
    tegen RKC Waalwijk
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Koen Huntelaar14
Geboortedatum:   8 juli 1998
Woonplaats:    Hummelo
Bij DUNO sinds:   seizoen 2019/2020
Vorige clubs:    De Graafschap
Positie:    middenvelder
Werk/Studie:    voetbal
Sport/Hobby:   voetbal en andere sporten
Sportief hoogtepunt: debuut in eredivisie

Emilj Astamirov16
Geboortedatum:   3 april 1995
Woonplaats:    Wageningen
Bij DUNO sinds:   seizoen 2019-2020
Vorige clubs:    VV Bennekom, SKV en WAVV
Positie:    Middenveld
Werk/Studie:    Business Administration Master
Sport/Hobby:   Kickboks, Grappling
Sportief hoogtepunt: komt nog

Geboortedatum:   3 januari 1998
Woonplaats:    Deventer
Bij DUNO sinds:   seizoen 2019/2020
Vorige clubs:    SV Schalkhaar, Vitesse en NEC 
Positie:    spits
Werk/Studie:    HBO Topsport & Ondernemerschap
Sport/Hobby:   Netflix-expert, serie- en film-  
    liefhebber
Sportief hoogtepunt: winst KNVB-beker met Vitesse  
    in uitwedstrijd tegen NEC. Gespeeld 
    in diverse selecties van Nederlands  
    elftal en officieel debuut bij Vitesse.

Cali Daniel17

Geboortedatum:   11 maart 1996
Woonplaats:    Bennekom
Bij DUNO sinds:   seizoen 2019/2020
Vorige clubs:    VV Bennekom, NEC Nijmegen,  
    Almere City, Sparta Nijkerk,   
    TEC 
Positie:    middenvelder
Werk/Studie:    communicatie
Sport/Hobby:   chillen, PS4 en sporten
Sportief hoogtepunt: kampioen met NEC A1

Rafael Boer15
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Bart van Brakel18
Geboortedatum:   5 april 1987
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, basketbal, Xbox en   
    zelfstudies
Sportief hoogtepunt: doelpunt gemaakt met FC Den  
    Bosch ‘uit’ tegen MVV

Sam van Essen19
Geboortedatum:   23 november 2000
Woonplaats:    Westervoort
Bij DUNO sinds:   seizoen 2019-2020
Vorige clubs:    sc Westervoort, AVW ’66, SML, DVV,  
    De Treffers
Positie:    linksbuiten of nr. 9 positie
Werk/Studie:    ondernemer retail, niveau 4
Sport/Hobby:   gamen, zwemmen, tijd   
    doorbrengen met m’n vriendin
Sportief hoogtepunt: debuut op 16-jarige leeftijd bij DVV  
    1 en De Treffers om de 2e divisie

Joey Godee24
Geboortedatum:   2 maart 1989
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: 2e beker van België

Sherwin Grot22
Geboortedatum:   29 juli 1990
Woonplaats:    Arnhem
Bij DUNO sinds:   seizoen 2019/2020
Vorige clubs:    NEC, FDe Treffers, PEC Zwolle,   
    Kozakken Boys, IJsselmeervogels, TEC 
     en GVVV
Positie:    spits, aanvallende middenvelder
Werk/Studie:    jeugdopleiding NEC en Vitesse
Sport/Hobby:   voetbal
Sportief hoogtepunt: debuut in eredivisie met NEC   
    (2009)
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Kurtley de Windt25
Geboortedatum:   21 oktober 1993
Woonplaats:    Arnhem
Bij DUNO sinds:   seizoen 2019/2020
Vorige clubs:    TEC, ESA en Vitesse
Positie:    aanvaller rechts-/linksbuiten
Werk/Studie:    magazijnmedewerker bij Cartec
Sport/Hobby:   fitness
Sportief hoogtepunt: kampioen met TEC in de   
    Hoofdklasse

Geboortedatum:   23 juli 1992 
Woonplaats:    Arnhem 
Bij DUNO sinds:   eind 2009 
Vorige clubs:    geen  
Positie:    doelman 
Werk/Studie:    VDL ETG Almelo 
Sport/Hobby:   genieten van het leven 
Sportief hoogtepunt: hoofdklasse behalen met DUNO

Sam van der Veer30

Marc te Witt31
Geboortedatum:   24 februari 1989
Woonplaats:    Arnhem
Bij DUNO sinds:   seizoen 2018-2019
Vorige clubs:    VVO, vv Rheden, FC Presikhaaf, AFC  
    Arnhem, Hercules, AZSV
Positie:    doelman
Werk/Studie:    account/relatiemanager
Sport/Hobby:   squash, motorrijden
Sportief hoogtepunt: kampioenschappen en promoties
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DUNO Uit & Thuis Hoofdklasse A zaterdag, 2019/2020

WINTERSTOP

31 augustus   DUNO Doorwerth   -   Achilles’29
7 september   Zwaluwen   -   DUNO Doorwerth 
14 september   DUNO Doorwerth  -   Achilles Veen
21 september    DUNO Doorwerth  -   FC ’s-Gravenzande
28 september   De Jodan Boys   -   DUNO Doorwerth
5 oktober   DUNO Doorwerth  -   sc Feyenoord
12 oktober    Sportlust’46   -   DUNO Doorwerth
26 oktober    DUNO Doorwerth   -   AZSV
2 november   Rijsoord   -  DUNO Doorwerth
9 november    ARC    -   DUNO Doorwerth
17 november    DUNO Doorwerth  -  Excelsior’31
23 november   DUNO Doorwerth  -   FC Rijnvogels
30 november    Spijkenisse   -   DUNO Doorwerth 
7 december    DUNO Doorwerth   -   Capelle
14 december    Smitshoek    -   DUNO Doorwerth

18 januari    DUNO Doorwerth  -  DHSC
25 januari    Achilles Veen   -   DUNO Doorwerth
1 februari   Veen AZSV    -   DUNO Doorwerth
8 februari    DUNO Doorwerth  -  Rijsoord
15 februari   FC ‘s-Gravenzande   -   DUNO Doorwerth
29 februari    DUNO Doorwerth  -   Zwaluwen
7 maart   sc Feyenoord   -   DUNO Doorwerth
14 maart    DUNO Doorwerth  -   ARC
21 maart    Capelle    -   DUNO Doorwerth
4 april     DUNO Doorwerth  -   De Jodan Boys
11 april    DUNO Doorwerth  -   Spijkenisse
18 april    FC Rijnvogels   -   DUNO Doorwerth
25 april    DUNO Doorwerth  -   Smitshoek
9 mei     Achilles’29   -   DUNO Doorwerth
16 mei    DUNO Doorwerth  -   Sportlust’46
23 mei    DHSC     -   DUNO Doorwerth



10% korting voor alle leden van 

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 

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 
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. Willemsen: 
“Vanaf het allereerste begin tot en met het moment van de 
overdracht dénkt en dóet ons projectteam volop mee.”
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Achterste rij (vlnr): Hans Bisdonk, Wart Koevoet, Roland Ligeon, Raoul Evers, Menno de Boer, Ton 
Jansen, Gert Zaaijer en Peter de Kinder. 

Voorste rij (vlnr): Jursley Armantrading, Ashton Armantrading, Jan Blaauw, Jeroen Davidse, Ronald 
Gerritsen, Arthur Bockting en Ronald Hugenholtz.

Achterste rij (vlnr): Arbresh Nebihi, Glenn Verhoef, Emal Zarin, Emre Misir, Astrit Nebihi, Ferhat 
Sevendik en Erdi Özel. 

Voorste rij (vlnr):Onur Senturk, Naqib Zarin, Cano Demir en Albian Lajqi.

DUNO 2 zondag
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Achterste rij (vlnr): Nick van Woerkom, Maarten van Lent, Sebastiaan Kleijn, Dennis Ulrich, Henk de 
Jonge, Robin Moolenaar en Dennis Kradolfer.

Voorste rij (vlnr): Patrick Hoek,Ruben van lent, Lars Versluis, Arjen Versluis, Lars Huibers, Mark Huibers

DUNO-jeugd

DUNO 3

Enkele DUNO-jeugdleden uit de verschillende teams van de Doorwerthse club staan bijeen voor 
een gezamenlijke groepsfoto, omdat nog niet iedereen terug was van vakantie. Uiterst rechts op de 
foto staat Arbresh Nihibi; trainer van ‘onder de 13’ en ‘onder de 16’. Met DunoAir als clubsponsor 
hebben de jeugdteams van de club eigen shirtsponsor: Helthuis Heteren. Dat bedrijf levert machines 
voor het onderhoud van de velden op het DUNO-complex van Sportpark De Waaijenberg. Jongens 
en meisjes die ook wekelijks een partijtje willen voetballen, kunnen zich altijd bij de Doorwerthse 
voetbalvereniging DUNO aanmelden (zie pagina 6 van deze gids).



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. 

Met de ingebruikname van Windpark 
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 (bord)sponsors:

TOTAL LOMMERRIJK
V.D. MOLENALLEE

DOORWERTH

TOTAL LOMMERRIJK
V.D. MOLENALLEE

DOORWERTH

Met dank aan onze bordsponsors: 
Hoofdsponsor: Duno Air

DUNO Presentatiegids 
Seizoen 2019 / 2020

Oplage 750 exemplaren

VV DUNO
W.A. Scholtenlaan 138
6865 NA Doorwerth
026 333 65 70

Correspondentie-adres 
Johanniterweg 62
6865 WJ Doorwerth
info@vvduno.nl 

Redactie & hoofdredactie
Pieter Ploeg
pieterploeg@gmail.com

Vormgeving & layout
Lauren Ploeg

Fotografie
Berry de Reus

Advertenties
Carin Hosmus

Druk
Duoshop Doorwerth
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MET EEN 
STIFTJE 
SCOREN

Van stiften tot voetbaltijdschriften. Je vindt het bij TheReadShop in Doorwerth!

VAN DER MOLENALLEE 125 - 6865CB DOORWERTH - T (026)3333065



026-7851018         www.duoshop.nl         026-3336847
info@duoshop.nl

zakelijk drukwerk

digitaliseren

inkt- en toner cartridges

pasfoto’s

foto’s afdrukken

inlijsten

kabels

batterijen

kado artikelen

kantoor artikelen

2e hands boeken

geboortekaartjes

rouw drukwerk

uitnodigingen

overig drukwerk

etc. etc. etc.

DUOSHOP
Drukwerk en Presentatie




