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Van de voorzitter...

Het seizoen 2020/2021 is begonnen. Eindelijk 
kan er weer gevoetbald worden. Door het 
vroegtijdig afgebroken seizoen 2019/2020 
- vanwege de corona-problemen - is  vv 
DUNO geëindigd op een “bijna-nácompetitie-
plaats”. Onze spelers hebben zichzelf 
tekortgedaan in het afgelopen seizoen. 

De eerste periodetitel lag immers binnen 
handbereik. Maar DUNO heeft daarna geen 
wedstrijd meer gewonnen. Dit resultaat leidde 
tot een trainerswissel, en met de komst van een 
oude vertrouwde oefenmeester Jan Oosterhuis 
wist DUNO weer een beetje terug te komen uit 
een diep dal. Zelf hadden wij er als bestuur nog 
het volste vertrouwen in dat het toch nog goed 
zou komen en mede ‘geholpen’ door de Corona, 
zijn wij dus in de Hoofdklasse A gebleven.

Inmiddels is er ook op sponsor-gebied wat 
veranderd, waardoor DUNO het dit jaar moet 
doen met aanzienlijk minder geld. Toch kan de 
club – mede dankzij een uitstekende Technische 
Commissie - het seizoen 2020/2021 beginnen 
met een versterkte en veelbelovende selectie.

 
 

Vast staat dat de Corona ons nog meer pijn 
heeft gedaan. Sponsor Fletcher Hotels heeft het 
contract opgezegd, waardoor het onderhoud 
van de velden op Sportpark De Waaijenberg 
nu in handen is van de club zelf. En dan is het 
fijn dat DUNO beschikt over een paar trouwe 
vrijwilligers. Wij zullen dus alle kosten nu 
zelf moeten betalen, want van de Gemeente 
Renkum krijgen wij geen enkele subsidie of 
hulp bij het onderhoud van het sportpark. De 
nood bij VV DUNO is dus best hoog, omdat we 
natuurlijk niet alle kosten kunnen opbrengen. 

Deze ontwikkelingen hebben er mede toe 
geleid dat ik als voorzitter een mandaat heb 
gekregen om met naburige voetbalverenigingen 
binnen de gemeente Renkum te onderhandelen 
over een samenwerking danwel fusie. Het 
bestuur van DUNO hoopt dat de fusie aan het 
einde van dit seizoen kan worden afgerond. 
Verder wens ik alle clubs en bestuurders en 
uiteraard ook alle supporters een sportief, 
spannend en gezond seizoen 2020/2021 toe.

Richard Vacquier Droop
Voorzitter vv DUNO Doorwerth
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Voetbalvereniging DUNO
Sportpark De Waaijenberg
WA.Scholtenlaan 138
6865 NA Doorwerth
026-3336570
www.vvduno.nl

Correspondentieadres
Richtersweg 196
6865 GM  Doorwerth
info@vvduno.nl

Bestuur
Voorzitter: Richard Vacquier Droop    
Vicevoorzitter: Henk Peuijn       
Secretaris: Carin Hosmus         
Penningmeester: Erik Metzer         
Wedstrijdzaken: Vacature

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

Sponsorzaken
Carin Hosmus   
(vacatures voor sponsorcommissie)

Wedstrijd-, scheidsrechterszaken jeugd
Anika van Zanten   

Wedstrijd-, scheidsrechterszaken senioren
Vacature 

Ledenadministratie
Carin Hosmus    

Contactgegevens
Teams seizoen 2020-2021:
DUNO 1
Hoofdtrainer: Anoush Dastgir
Assistent-trainer: Wilco den Hartog
Keeperstrainer: Adrie Broxks
Teammanager: Eddy Schoeman
Fysiotherapeut: Jochem Jansen
Verzorger/Fysio: Jan  Horn
Materiaalverzorger: Oury Shem-Tov
Materiaalverzorger: Edwin Venema
Materiaalverzorger: Mario Verhoef
Ass. Scheidsrechter: Wender de Beet
Technische commissie: Peter de Kinder

DUNO 2
Hoofdtrainer: William Winter
Leider: William Winter
Ass. Scheidsrechter: Abresch Nehibi

DUNO 3
Leider: Mark Huibers

DUNO veteranen
Leider: Peter de Kinder

DUNO dames
Leider: Anika van Zanten

JO10-1
Trainer: Frank Boelé
Leider: Frank Boelé/Odiel Nolet/Joram van Maanen

JO10-2
Trainer: Frank Boelé
Leider: Vacature

JO12-1
Trainer: Ruud de Keijzer/Frank Boelé
Leider: Erik Meeuwig

06-47759121
06-44205545
06-20144263
06-55347832

06-20144263

06-37453552

06-20144263
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Het bestuur van DUNO

Het huidige bestuur van VV DUNO Doorwerth met van links naar rechts: Carin Hosmus (secretaris),  
Henk Peuijn (vice-voorzitter), Erik Metzer (penningmeester) en Richard Vacquier Droop (voorzitter).

Van functioneel tot uitermate luxe. Voor kleine en grote 
groepen of bijzondere gasten. Altijd comfortabel, repre-
sentatief, veilig en duurzaam. Hèt adres voor de gezelligste 
schoolreisjes en dagtochten in binnen- en buitenland.

BETAALBAAR

www.debusspecialist.nl   |   088 - 655 77 88
Luxe taxi   |   Touringcar   |   Midibus   |   Limousine   |   Vip-bus

vervoer voor elk reisgezelschap

de
LimoSpecialist.nlBusSpecialist.nl

de



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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Buitenlands bijbaantje voor
keeperstrainer Adrie Broxks

Als keeperstrainer Adrie Broxks in oktober en/of 
november even in het buitenland zit, dan is hij met 
DUNO-trainer Anoush Dastgir mee voor een paar 
wedstrijden. Dastgir is immers bondscoach van zijn 
geboorteland Afghanistan en daarmee moet hij zich 
kwalificeren voor het WK van 2022 in Quatar. Ook voor 
Asia Cup is hij nog in de race.

De 55-jarige Broxks is naast vaste keeperstrainer van 
DUNO, ook actief met de doelmannen van SML en 
MASV uit Arnhem. En nu komt daar ook het nationale 
team van Afghanistan bij. Hoe de buitenlandse agenda 
er precies uitziet, was lang onduidelijk. De datum van 
de ‘uit’-wedstrijd op 17 november tegen India staat wel 
vast. Dat is een tripje van een dag of drie.

Jur Driessen naar Slovenië
Enkele weken voordat de competitie in Nederland 
begon, maakte de 20-jarige Jur Driessen van 
DUNO een droomtransfer naar het buitenland. De 
rechtsback/centrale verdediger van DUNO verliet 
de selectie om te vertrekken naar KNK Fuzina in 
Slovenië. Hij heeft daar voor één jaar getekend.

Voor de Groessenaar betekent de overstap een 
groot avontuur. Niet alleen omdat hij nu voor 
het eerst in z’n leven het ouderlijk heeft moeten 
verlaten en in een hotel “op zichzelf” woont, 
maar ook omdat hij de Sloveense taal niet spreekt.
“Voordat ik mijn handtekening zette, was ik er een 
weekje geweest. Meteen merkte ik dat daar een 
stuk fysieker wordt gespeeld dan in Nederland. 
Maar het avontuur lonkte zodanig, dat ik niet lang 
heb getwijfeld”, aldus Driessen, die voordat hij 
naar DUNO kwam bij o.a. Vitesse en NEC speelde. Jur Driessen

Adrie Broxks

Non-stop tot winter-stop
Vanaf de competitiestart op zaterdag 5 september 
speelt DUNO vijftien zaterdagen achter elkaar: zonder 
wedstrijd-loze zaterdag dus. 

De laatste speeldag vóór de winterstop is op zaterdag 
12 december, tenzij het noodzakelijk is om nog een
inhaalwedstrijd of bekerronde te spelen; dat dat 

gebeurt dan op zaterdag 19 december, waardoor de 
winterstop nóg een weekje korter zou worden.

Het seizoen 2020/2021 wordt in ieder geval op 
zaterdag 16 januari 2021 hervat met de uitwedstrijd 
tegen Achilles Veen.



VV DUNO | 10

DUNO trekt Afghaanse oefenmeester 
Anoush Dastgir aan

Bondscoach als trainer...
DUNO gaat het seizoen 2020/2021 in met 
trainer Anoush Dastgir; een oefenmeester, die 
tevens bondscoach is. Een bondscoach die 
eindverantwoordelijk is voor het groeiende 
internationale succes van het Afghaanse elftal. De 
trainer die twee jaar geleden door de Afghaanse 
Voetbalbond werd aangesteld om het Aziatische 
land uit de voetbal-anonimiteit te tillen. En 
hij heeft de eerste internationale stappen al 
gezet; met mooie resultaten ‘in the pocket’.

Díe bondscoach – de 30-jarige Anoush Dastgir – 
stuurt nu ook Hoofdklasser DUNO aan als nieuwe 
trainer. Hij zal zich vol overgave inzetten om de 
hoofdklasser uit Doorwerth dit seizoen een rol van 
betekenis te laten spelen, nadat het team afgelopen 
seizoen in degradatienood verkeerde. Hij spreekt 
foutloos Nederlands, omdat hij al op jonge leeftijd hier 
naartoe kwam. Zo kan hij zijn selectie kort en bondig 
aansturen, tot de orde roepen en complimentjes 
geven. Dastgir is een doorgewinterde allrounder. 
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DUNO trekt Afghaanse oefenmeester 
Anoush Dastgir aan

Bondscoach als trainer...

Anoush Dastgir: 
“Durf risico’s te 
nemen”
Met het nationale team van zijn geboorteland heeft hij 
intussen laten zien waartoe hij in staat is. Hij is serieus op 
weg om de doelstellingen van de Afghanistan Football 
Federation te verwezenlijken. Want met hem als coach 
heeft het land - met meer dan 31 miljoen inwoners - de 
kwalificatie voor het WK 2022 en de Asian Cup 2023 al 
weten te bereiken. Voordat Anoush bondscoach werd, 
speelde hij zelf ook zes interlands in het Afghaanse elftal.

De dubbelrol – bondscoach in een ver buitenland en 
clubcoach in Doorwerth - ziet hij niet als een probleem. 
“Ik mis dit seizoen drie competitie-wedstrijden als trainer 
bij DUNO vanwege die interlandverplichtingen. Dan neemt 
assistent-trainer Wilco den Hartog mijn rol bij DUNO 
tijdelijk over. En in hem heb ik het volste vertrouwen. 
Tijdens de voorbereiding op seizoen 2020/2021 heeft 
Wilco al regelmatig als mijn vervanger de touwtjes in 
handen gehad bij trainingen en oefenwedstijden.”

“Ik eis 100% inzet”
De rest van de selectie gaat daar volgens hem 
heel goed mee om. De trainer wil zichzelf 
absoluut niet op een voetstuk plaatsen. 
“Maar ik eis wel honderd procent inzet van 
iedereen. We spelen immers op een serieus 
niveau als hoofdklasser. Dan moeten spelers 
het aandurven om een riskante pass te geven 
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Smaller veld

of een sliding in te zetten”, vindt de oefenmeester.

Hij gaat verder: “Iedere speler mag het riskeren 
om wel eens de fout in te gaan. Dat is nu eenmaal 
het risico van de manier waarop ik het team wil 
laten spelen. Maar we moeten druk dúrven blijven 
zetten. Ik verlang dat de complete selectie daar 
hetzelfde over denkt. Je speelt om te winnen. Ze 
moeten tot het uiterste gaan. Elke week opnieuw; 
met aanvallend en aantrekkelijk spel,” vindt Anoush.

Hij is ervan overtuigd dat de resultaten dan vanzelf 
komen: “Om extra druk te kunnen zetten, heb ik 
ons thuis-veld op De Waayenberg laten versmallen. 
Het veld is nu vier meter minder breed dan in het 
verleden. Die verandering is toegestaan bij de KNVB. 
En ik kan het team beter laten spelen op een versmald 
veld”, verklaart de 30-jarige coach van een nationaal 
team én een amateurelftal uit de Hoofdklasse A.
  
Dastgir wordt zeer geaccepteerd en gewaardeerd door 
de complete selectie bij DUNO. De trainer is duidelijk: 
“Ik wil ook één van de jongens zijn. Ik ben dan wel 
de trainer, maar ik ben niets meer of minder dan de 
spelers. We zijn een team en doen het met z’n allen. 
Ook tijdens wedstrijden moeten we mijn strategie 
sámen uitvoeren. Zij in het veld en ik aan de zijlijn. We 
hebben allemaal hetzelfde doel,” aldus Anoush Dastgir.

Hij is jonger dan een paar spelers in de selectie van DUNO. 
In het veld laat hij luid en duidelijk horen, op welke wijze er 
druk moet worden gezet. ,,Durf te passen en durf fouten 
te maken. Zorg dat je je mannetje staat. We spelen in 
de hoofdklasse,” schreeuwt hij tijdens een oefenpartijtje 
als één van de jongens eventjes niet 100 procent scherp 
is. Zijn aanpak met zo’n selectie móet een succesvol 
effect hebben deze jaargang; dat kan niet anders.

Trainer Anoush Dastgir in overleg met team-manager Eddy Schoeman.



Ariens Zero-Turn zitmaaier
De Ariens Zero-Turn zitmaaiers zijn ontwikkeld om ver boven hun 
prijsniveau te presteren. U krijgt meer kwaliteit, comfort en professionele 
eigenschappen dan in welke andere zitmaaier in deze klasse. Een 
kwaliteitsniveau waar ARIENS al sinds 1933 om bekend staat. Omdat 
zero-turn maaier gemiddeld met een snelheid van 8 tot 12km/h maait 

( een gewone zit- of frontmaaier met een 
snelheid van 4 tot 6km/h), bespaart 
U tot 50% op uw maaitijd. Naast de 
tijdbesparing, bespaart u door de lagere 
draaiuren ook enorm op de onderhoud- en 
brandstofkosten. Goed voor het milieu 

en uw portemonnee. Ariens Zero-Turn 
zitmaaier = de beste 

waar voor uw geld!

Ariens E36 Mulcher zitmaaier
De geheel nieuwe Ariens Mulch zitmaaier biedt u het 
beste uit 2 werelden - een perfect maaibeeld onder alle 
weersomstandigheden en een klassieke “allround” trekker 
voor eigenaren van paddocks, boomgaarden of ruwterrein. De 
speciaal ontworpen kruismessen van het Heavy Duty Stalen 
Mulch maaidek veranderen hoge en dichte begroeiing 
in een dunne laag mulch. Het maaidek 
lost aan de achterkant over 
nagenoeg de volle breedte, 
wat in combinatie met 
hoogwaardige Kawasaki 
motoren voor een 
altijd perfect gemaaid 
gazon zorgt.

NU
€ 500,-
KORTING

VARI RL98 Zitmaaier
De VARI RL98 zitmaaier is met zijn maaibreedte van 98 cm een 
compact en bijzonder efficiënte machine ideaal voor eigenaren van 
middelgrote tot grote gazons. Dankzij de hydrostatische transmissie 
kunt u ook grotere oppervlakten in een handomdraai maaien. Deze 
uiterst wendbaar en eenvoudig te bedienen zitmaaier is standaard 
uitgerust met een opvangbak met inhoud van 240 liter , ideaal voor het 
grasafval of het ruimen van blad. De VARI RL98 met achteruitworp is 

een uitstekende combinatie van stevigheid 
en wendbaarheid , ideaal voor frequent 

gebruik thuis op middelgrote 
parcelen tot 4000 

vierkante meters. 
Standaard geleverd 
met een acculader.

NU
€ 300,-
KORTING

Ariens Razor
De Ariens Razor heeft een aantal unieke 
eigenschappen waaronder de “RITE-HITE” 
comfort duwboom met service-schoonmaak- en 
opbergstand. De “DEEP DOMED DECK” maaidek 
is een zeer diep hardstalen maaidek 
(15cm) met 5 jaar garantie. De 
professionele Subaru motor 
(waarvan de kwaliteit wordt 
gegarandeerd door 3 jaar 
fabrieksgarantie) en elektrische 
start zorgen voor eenvoudig 
starten van zowel koude 
als warme motor.

opbergstand. De “DEEP DOMED DECK” maaidek 
is een zeer diep hardstalen maaidek 
(15cm) met 5 jaar garantie. De 
professionele Subaru motor 
(waarvan de kwaliteit wordt 
gegarandeerd door 3 jaar 
fabrieksgarantie) en elektrische 
start zorgen voor eenvoudig 
starten van zowel koude 
als warme motor.

NU
€ 500,-
KORTING

NU
€ 100,-
KORTING

Ariens Pro 370 
De Ariens Pro 370 is de eerste onkruidborstelmachine die een zeer laag investeringsniveau combineert 
met een zeer lage kostprijs per m². In tegenstelling tot een bestrijding met chemicaliën kan de machine 
ook gebruikt worden in een niet groeizame periode. De Pro370 bestrijdt niet alleen alle soorten 
onkruid, algen en mos maar ook heeft deze onkruidborstelmachine absoluut de beste prijs-
kwaliteit verhouding in de markt!

Voordelen van Ariens onkruidborstelmachine:
•  Milieuvriendelijk zonder chemicaliën, direct resultaat en te 

gebruiken bij ieder weertype.
•  Zeer laag eigengewicht van slechts 35kg.
•  Ook de voedingsbodem wordt verwijderd.

OOK
TE 

HUUR

G RO E N  IS  AL MEER DAN 60 JAAR ONZE PASSIE!
Wij heten u van harte welkom in ons showroom in Heteren waar wij over meer dan 2500 m2 aan bedrijfsruimte 
beschikken. Onder genot van koffie helpen onze deskundige medewerkers u graag met advies, aankoop, verhuur, 
service, onderhoud en reparatie op gebied van een brede scala aan tuin- en parkmachines. De klant staat bij ons 
centraal en opbouwen van een relatie voor lange termijn heeft voorkeur boven snel zakendoen. Hierbij een kleine 
greep uit ons aantrekkelijke aanbod.

BV162
RUG GEDRAGEN BLADBLAZER
van € 699 voor   € 649

GS350
KETTINGZAAG
van € 259 voor   € 239

HC246P
HEGGENSCHAAR
van € 499 voor   € 449 HCI 45

ACCUHEGGENSCHAAR
van € 269 naar   € 239

GRATIS
5 ltr. ASPEN 

brandstof

Lente is in volle gang en dus de hoogste tijd om u te oriënteren welke grasmaaier 

het beste bij u past voor het nieuwe maaiseizoen. Bij ons vindt u het hele jaar 

lang mooie acties op een brede scala aan machines. Van kettingzagen

over heggenscharen tot zitmaaiers. En bovendien ontvangt u bij

aankoop van elke machine.

IS UW TUIN “HERFST-PROOF”?

PW121C 
HOGEDRUKREINIGER
van € 249 voor   € 209

Het vervaardigen van glossy magazines, brochures, folders, flyers en ander drukwerk waarmee u kunt scoren bij een groot publiek is in goede handen bij 
SDS Digitale en Grafische Producties. Eigenaar/vormgever Egbert Sloet van Oldruitenborgh startte in 2014 het zeer populaire magazine ‘Oosterbeek Belééft’, 
waarvan inmiddels 13 edities zijn verschenen. In nauwe samenmerking met journalist/tekstschrijver Pieter Ploeg maakt hij daarnaast diverse andere pro-
ducties, waaronder de Duno Thuis-programmaboekjes bij alle thuiswedstrijden van het eerste elftal. Ook voor andere soorten drukwerk en het ontwerpen 
van advertenties is SDS Digitale en Grafische Producties de ideale partner om - waar dan ook - met een fraai werkje voor de dag te komen.

	

Grafische & digitale producties
E.F. Sloet van Oldruitenborgh
Jagerspad 2A Oosterbeek
06 55 184 751
esloet@upcmail.nl
www.oosterbeekbeleeft.nl

Pieter Ploeg, journalist/tekstschrijver
email: pieterploeg@gmail.com tel: 06 53 39 35 39

DUNO
THUIS

DUNO Doorwerth – DETO
ZATERDAG 8 april 2017, 
15:00 uur 
Sportpark ‘De Waayenberg’

Nr. 29DUNO
THUIS

DUNO THUIS
Duno Doorwerth – SVZW
ZATERDAG 25 maart 2017
15:00 uur 
Sportpark ‘De Waayenberg’

Nr. 28

JOOST2.0
MAGAZINE  VAN BLEIJENBERG NIEUWBOUW MAKELAARS

UITGAVE NR.1 DECEMBER 2015

DUNO PRESENTATIEGIDS
Seizoen 2017-2018
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Wilco den Hartog: aanvoerder  
en assistent-trainer

Jarenlang was Wilco den Hartog (32) het boegbeeld 
van GVVV uit Veenendaal. Het was ‘zijn’ club en 
hij speelde er meer dan 300 officiële wedstrijden. 
Tussentijds koos hij één jaar voor een uitstapje naar 
Jong Vitesse.

Nadat hij begin dit jaar besloot toe te zijn aan een 
nieuwe uitdaging, maakte Wilco den Hartog eind 
april een verrassende keuze. Een ‘transferstunt’ werd 
het zelfs genoemd. Met een rugzak vol bagage op 
het allerhoogste amateurniveau stapte de centrale 
verdediger over naar DUNO. Bij de Doorwerthse 
club vervult hij nu een dubbelfunctie: als deelgenoot 
van de frisse, jonge en gretige spelersgroep. En 
ook als assistent-trainer van Anoush Dastgir. 

Een van Wilco’s redenen om bij GVVV te vertrekken, 
was het totaalplaatje. “Ik vind DUNO  een uitdaging. 
Belangrijkste is dat – alles bij elkaar - ik er een goed 

“Gretigheid van deze 
groep werkt aanstekelijk”

gevoel had bij had. Reisafstand, club, niveau en 
spelersgroep spraken me erg aan. Bovendien vind 
ik het leuk om een nieuwe club te leren kennen, 
te werken met jonge spelers die willen investeren 
in zichzelf en mijn dubbelrol is natuurlijk ook een 
uitdaging. Ik kan nu mijn ervaring en kennis delen.”

Wilco is ervan overtuigd dat de wil om te winnen 
in zijn DNA zit. “Zodra ik het veld op stap, wil ik 
winnen. Dat vind ik een vereiste om het hoogst 
haalbare te bereiken. Ik denk dat dat voor de hele 
DUNO-selectie geldt. Willen winnen en doorgroeien 
naar een hoger niveau. De gretigheid van deze groep 
werkt aanstekelijk. Hopelijk kunnen we daarmee 
doorgroeien naar de Tweede Divisie.”

Over DUNO en het eerste elftal team is hij zeer te 
spreken. “De club oogt heel gemoedelijk met een 
cultuur van ‘doe maar normaal’ en dat past mij wel. 
Het is een kleine club met een grote betrokkenheid. 
Over de selectie ben ik zeer te spreken, de jongens 
vangen elkaar goed op”, zegt de assistent-trainer. 

“Doe maar normaal”



 
 
 
 
 
 
 

Volgens hem zit er goed combinatievoetbal in. ”Ik 
denk ook dat we de potentie hebben om door te 
groeien naar een mooie rangschikking. Maar we 
moeten niet op een roze wolk gaan zitten na drie 
winstpartijen. De competitie kan heel grillig zijn. Dat 
heeft DUNO vorig jaar ook ondervonden”, weet de 
voetballer die ook afgestudeerd Master is op het 
gebied van sportmanagement.

Over de naderende fusie met de andere clubs in de 
gemeente Renkum weet Wilco dat er verschillende 
sentimenten bij komen kijken. “Het is belangrijk om 
transparant te zijn en vooral mensen te betrekken in 
het proces. Nadeel is wel dat de club het vertrouwde 
Doorwerth zal moeten verlaten...”

VV DUNO | 15
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Nieuwkomers tillen DUNO  
naar hoger niveau

Heel rooskleurig was de situatie niet tijdens de 
Corona-crisis. Toch is het weer gelukt een selectie 
van hoofdklasse-niveau op de been te brengen. Een 
team, waarin een mooie mix is samengesteld van 
jonge, talentvolle spelers en voetballers met een brok 
ervaring.  

Technische staf en bestuur van DUNO zijn blij met 
het aanblijven van de ervaren en nog altijd uiterst 
fitte Bart van Brakel.  Ook zijn compagnon op het 
middenveld, Giovanni Scharrenberg, twijfelde niet 
en liet zijn clubhart spreken. En goed voorbeeld doet 
goed volgen, want ook het betrouwbare keepersduo 
- Patrick ter Mate en Sam van der Veer – blijft bij 

Mix van jong talent 
en ervaring

DUNO. Dat geldt ook voor verdediger en aanvoerder 
Jochem Jansen. Groot pluspunt is dat hij dit ook nog 
weet te combineren met zijn rol van fysiotherapeut 
bij De A- electie.

Met het bijna gelijktijdig vastleggen van het 
vriendentrio Andreas Dusink, Koen Huntelaar en Lars 
Hekkers werden “drie vliegen in één klap geslagen.” 
En ook Roy Talsma blijft bij DUNO. Hij zal ook dit 
seizoen ongetwijfeld weer behoorlijke bijdrage 
leveren aan de doelpuntenproductie.

Naast Bart van Brakel, Giovanni Scharrenberg, Patrick 
ter Mate, Sam van der Veer, Jochem Jansen, Andreas 
Dusink, Koen Huntelaar, Lars Hekkers en Roy Talsma 
zijn er komend seizoen ook dertien nieuwe gezichten 
in de selectie opgenomen. 
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Hij volgde zijn jeugdopleiding bij o.a. PSV en SC 
Heerenveen. Heeft als buitenspeler alles in zich om 
met acties, assists en doelpunten uit te groeien tot 
een beslissende speler en hoopt via DUNO zijn naam 
weer op de kaart te zetten.  Alle ingrediënten daarvoor 
lijken aanwezig Die kans biedt de club hem dan ook 
graag. De bal ligt bij Zohair.

Zohair Labyad

DUNO was bijzonder geïnteresseerd in Kerem 
Cifci, nadat DFS Opheusden was gestopt met 
prestatievoetbal. Hij is een zekerheidje in de 
verdediging. Niet voor niets wordt hij pitbull of terriër 
genoemd. Kerem  stond met DFS langdurig  op de 
drempel voor een terugkeer in de hoofdklasse. Nu hij 
uitkomt voor DUNO is hij over die drempel heen en 
speelt hij op het gewenste niveau. 

Kerem Cifci 

In het kielzog van zijn boezemvriend Kerem, maakte 
ook Alper de stap van DFS Opheusden naar DUNO. 
De rappe buitenspeler kan zich in Doorwerth verder 
ontwikkelen. Met iets meer rust voor het doel nog, 
kan Yaldiz een belangrijke bijdrage gaan leveren aan 
onze voorwaartsen en dus ook aan het team. 

Alper Yaldiz 

Ook deze vliegensvlugge en behendige buitenspeler 
maakt de stap van Opheusden naar Doorwerth. Jong, 
gretig en leergierig: precies de categorie, waar DUNO 
op zoek was. Ook Zefano zal dit seizoen alle tijd en 
gelegenheid krijgen zich – in de  Hoofdklasse - te 
ontpoppen tot een levensgevaarlijke aanvaller..

Zefanho Kiriwenno 

Nadat Michel eerder al eens opviel in een 
bekerwedstrijd met zijn toenmalige club ESA tegen 
DUNO, bleef hij in Doorwerth op de radar. Ondanks 
een sportief teleurstellend seizoen bij Be Quick 
Zutphen stak hij daar echter persoonlijk wel bovenuit. 
Dat bleef DUNO dus niet onopgemerkt. Deze sterke, 
fanatieke, rappe en vaak opkomende rechtsback zou 
de gehele rechterkant kunnen bestrijken.

Michel Bakanga 

Ondanks zijn prachtige (voetbal)-leeftijd van 23 jaar 
lijkt Tim een laatbloeier. Al enkele seizoenen was hij 
een rots in de branding bij SC Westervoort. Maar 
nu zoekt hij het bij DUNO hogerop. Daarmee kiest 
Tim  voor avontuur en uitdaging. Hij zet een grote 
stap omhoog waarbij hij hoopt zich in de basis-elft te 
spelen. Bij DUNO zou men niet verbaasd opkijken als 
hij een komeetachtige ontwikkeling gaat doormaken. 

Tim Hendriks 

De half-Spaanse Christian speelde eerder bij enkele 
clubs in zijn geboorteland en vorig jaar nog enkele 
maanden bij het Arnhemse MASV, voordat hij zijn 
studie in Spanje oppikte. Hij was verrast en vereerd 
met de geboden kans bij  DUNO, die hij dan ook 
direct met beide handen aangreep. Christian is een 
manusje van alles; ideaal dus voor trainer en team. Hij 
kan op meerdere posities uit de voeten.

Christian Martinez van 
Grieken 
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Hij was voor DUNO een “buitenkans” op de 
transfermarkt. De middenvelder, die ook als centrale 
verdediger inzetbaar is, komt over van TEC Tiel vanuit 
de tweede divisie. Zelf wenst hij nu vooral weer heel 
veel speelminuten te maken en met plezier te spelen. 
Hij zou de spelmaker van DUNO moeten worden. Alle 
voortekenen zijn aanwezig dat Emre met DUNO “een 
perfecte match” is. 

Emre Gürcüoglu 

Een nieuw - maar toch vertrouwd – gezicht. Want 
Ruben was eerder ook al DUNO-keeper. Na twee 
seizoenen het voetbal op een zijspoor te hebben 
gezet, wisselt hij nu stuivertje met zijn broer Marc, die 
de voorbije seizoenen DUNO’s derde doelman was. 
Die rol gaat nu Ruben op zich nemen. Met weer wat 
voldoende trainingen in de handen en de benen, gaat 
de technische staf er vanuit een uitstekende keeper 
aan de selectie te hebben toegevoegd.

Ruben te Witt 

Je zou het hem niet geven, maar met het aantrekken 
van de pas 17- jarige (!) Jordy Kruissink heeft DUNO 
ook een regionale “smoel” in de selectie. De fysiek 
sterke speler is geen onbekende binnen de club, want 
hij speelde er al in de jeugd. Jordy is nu afkomstig van 
buurvereniging CHRC in Renkum. Daarmee maakt 
hij een grote stap vanuit de vierde klasse naar de 
Hoofdklasse. Het 17-jarige talent Is op diverse posities 
inzetbaar, en heeft de voorkeur voor een plekje in de 
aanvalslinie. 

Jordy Kruissink 

Deze gepokte en gemazelde voetballer die jaren 
actief was op het hoogste amateurniveau behoeft 
eigenlijk geen nadere uitleg. Hij komt over van 
GVVV uit Veenendaal. Zijn jarenlange ervaring komt 
DUNO goed van pas. De verdediger kan ook op het 
middenveld goed uit de voeten. De selectie heeft in de 
voorbereiding op het seizoen 2020/2021 ook kennis 
gemaakt met Wilco als assistent-trainer (zie pag. 15).

Wilco den Hartog 

Cedric maakt het kwartet nieuwelingen afkomstig van 
DFS Opheusden compleet. Met het aantrekken van 
Badjeck hoopt DUNO vooral een doelpuntenmachine 
te hebben binnengehaald. In de afgelopen seizoenen 
liet het scoren van goals bij DUNO nogal te wensen 
over. Maar centrumspits Cedric - die enkele jaren 
geleden furore maakte in de tweede divisie bij De 
Treffers - heeft er in ieder geval een neusje voor. 

Cedric Badjeck 



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

Website

www.dakenmeer.nl

Telefoonnummer

06 816 562 48
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De vernieuwde selectie van Hoofdklasser DUNO poseert kort voor 
aanvang van de nieuwe competitie op het terras van landgoed De 
Westerbouwing aan de rand van Doorwerth, de thuishaven van DUNO.

Op een steenworp afstand van Sportpark De Waayenberg, ligt dit 
zeldzaam rustieke en  bosrijke landgoed met een adembenemend 
uitzicht over Rijn en Betuwe. De Westerbouwing ademt vooral rust en 
is een pracht-locatie met tal van mogelijkheden voor evenementen; 
klein of groot. Zakelijk of privé. Meer info: 0481 - 451120.

DUNO 1

Spelers en staf van DUNO Doorwerth – op gepaste onderlinge “corona-
afstand” - op het terras van De Westerbouwing: 
 
Voorste rij (vlnr): Zefanho Kiriwenno, Kerem Cifci, Bart van Brakel, Anoush Dastgir, Zohair Labyad, Alper 
Yaldiz en Roy Talsma.
 
Tweede rij (vlnr): Richard Vacquier Droop, Lars Hekkers, Jochem Jansen, Sam van der Veer, Giovanni 
Scharrenberg, Cedric Badjeck en Faysal Shayesteh.
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Derde rij (vlnr): Andreas Dusink, Emre Gürcüoglu, Eddy Schoeman, Adrie Broxks, Jan Horn, Christian Martinez 
van Grieken en Koen Huntelaar. 

Achterste rij (vlnr): Wender de Beet, Oury Shem-Tov, Michel Bakanga, Wilco den Hartog, Tim Hendriks, Jordy 
Kruissink, Edwin Venema en Mario Verhoef. (Patrick ter Mate ontbreekt op deze teamfoto).

Foto: Berry de Reus
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Jan Horn (verzorger)
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Geboortedatum:
Woonplaats:  
Bij DUNO sinds:
Vorige clubs:
Functie:
Werk/studie:  
Hobby of sport:
Sportief hoogtepunt:

Ambitie:

10 januari 2000
Nijmegen
2020-2021
GVV’57 Grave
verzorger/fysiotherapeut
student Fysiotherapie
karate en kickboksen
3x deelname aan EK karate,  
twee keer Europees kampioen
Europees kampioen karate en 
wereldkampioen worden

Patrick ter Mate
Geboortedatum:
Woonplaats:  
Bij DUNO sinds:
Vorige clubs:

Posities:
Werk/studie:  
Hobby of sport:
Sportief hoogtepunt:

Ambitie:

17 februari 1992  
Twello
2017
GVOVV, Vitesse, Go Ahead Eagles, 
Voorwaarts en NSC Nijkerk
keeper
vastgoed-ontwikkelaar
vissen
debuut eredivisie, EK-finale onder 17
3x deelname aan EK karate,  
geen tegendoelpunten tot de Kerst

01

Lars Hekkers
Geboortedatum:
Woonplaats:  
Bij DUNO sinds:
Vorige clubs:
Posities:
Werk/studie:  
Hobby of sport:
Sportief hoogtepunt:
Ambitie:

31 november 1998
Rheden
2019
VV Rheden, De Graafschap 
linksback
bedrijskunde aan de Radboud Universiteit
met vrienden zijn
winst KNVB-beker B-junioren 
team helpen en vaste waarde zijn in 
het team

02

Giovanni Scharrenberg
Geboortedatum:
Woonplaats:  
Bij DUNO sinds:
Vorige clubs:
Posities:
Werk/studie:  
Hobby of sport:
Sportief hoogtepunt:
Ambitie:

27 januari 1998
Arnhem
2017
Elistha, Viesse
middenvelder
allround medewerker VDC
sport kijken, tennis
bekerwinst Vitesse A1 
vaste waarde blijven binnen het team 
en uit een paar vrije trappen scoren

06
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Zohair Labyad
Geboortedatum:
Woonplaats:  
Bij DUNO sinds:
Vorige clubs:

Positie(s):
Werk/studie:  
Hobby of sport:
Sportief hoogtepunt:

Ambitie:

13 april 1998
Amersfoort
2020-2021
PSV, SC Heerenveen, VV Schelluinen, 
Nieuw Utrecht
7, 11 en 10
gehandicaptenzorg
tennis
bekerfinale 0/1, eredivisie spelen in  
AZ Stadion
Doorgroeien naar (wie weet) betaald voetbal

07

Wilco den Hartog
Geboortedatum:
Woonplaats:  
Bij DUNO sinds:
Vorige clubs:
Positie(s):
Werk/studie:  
Hobby of sport:
Sportief hoogtepunt:

Ambitie:

7 april 1988
Veenendaal
1 juli 2020
GVVV, Vitesse
verdediger/middenvelder
sportservice Veenendaal
sport in het algemeen 
KNVB-beker avontuur tot aan de kwartfinale 
in 2012 (2-1 verlies tegen AZ) en de KNVB-
beker wedstrijd tegen PSV in 2020
Het hoogst haalbare binnenslepen

08

Cedric Badjeck
Geboortedatum:
Woonplaats:  
Bij DUNO sinds:
Vorige clubs:
Positie(s):
Werk/studie:  
Hobby of sport:
Sportief hoogtepunt:

Ambitie:

25 januari1995
Elst
voor seizoenstart 2020/2021
DFS Opheusden
spits
studie psychologie aan de VU Amsterdam
geen
basis-speler tegen FC Twente in de 
eredivisie
veel goals scoren en fit blijven

09

Andreas Dusink
Geboortedatum:
Woonplaats:  
Bij DUNO sinds:
Vorige clubs:
Positie(s):
Werk/studie:  
Hobby of sport:
Sportief hoogtepunt:

Ambitie:

31 januari 1998 
Ulft
2019
De Graafschap
10, 9, 7 en 11
doktersassistent
gamen, uitgaan met vrienden
KNVB-beker gewonnen in de B1 tegen 
PSV
ik hoop een vaste waarde te kunnen 
zijn voor het team

10
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Jochem Jansen
Geboortedatum:
Woonplaats:  
Bij DUNO sinds:
Vorige clubs:

Positie(s):
Werk/studie:  
Hobby of sport:

Sportief hoogtepunt:
Ambitie:

31 augustus 1994 
Arnhem
2016
Eendracht Arnhem, De Graafschap, ESA, 
Vitesse, Telstar en GVVV
aanvaller
meester
playstation, Netflix en fitness
eerste goal in het betaalde voetbal tegen 
RKC Waalwijk
goed seizoen en belangrijk zijn voor het team

12

Koen Huntelaar
Geboortedatum:
Woonplaats:  
Bij DUNO sinds:
Vorige clubs:
Positie(s):
Werk/studie:  
Hobby of sport:
Sportief hoogtepunt:
Ambitie:

8 juli 1998
Hummelo
2019
HC’03 en De Graafschap
6, 8 en10
Marketing & Communcatie
verschillende sporten kijken
debuut in het betaalde voetbal tegen Cambuur 
ik zou nog niet durven te zeggen waar 
we gaan eindigen. Wel hebben we een 
groep met een mooie mix van spelers.

14

Kerem Cifci
Geboortedatum:
Woonplaats:  
Bij DUNO sinds:
Vorige clubs:

Positie(s):
Werk/studie:  
Hobby of sport:
Sportief hoogtepunt:

Verwachting dit seizoen:

27 juli 1999
Tiel
2020-2021
FC Den Bosch, Achilles 29 en DFS 
Opheusden
rechtsback/linksback
MBO4 opleiding onderwijsassistent
met familie/vrienden tijd doorbrengen
als 16e jarige debuut gemaakt bij jong FC 
Den Bosch
minimaal handhaven. Misschien 
strijden om promotie

15

Roy Talsma
Geboortedatum:
Woonplaats:  
Bij DUNO sinds:
Vorige clubs:

Positie(s):
Werk/studie:  
Hobby of sport:
Sportief hoogtepunt:

Ambitie:

11

4 januari 1990 
Doetinchem
februari 2018
Concordia Wehl, De Graafschap, Top
Oss en FC Roskilde
centrale verdediger of rechtsback
student fysiotherapie op HAN Nijmegen
leuke dingen doen met mijn gezin en/
of vrienden
kampioenschap met De Graafschap in 2010
het hele seizoen fit zijn en belangrijk zijn voor het 
team
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Faysal Shayesteh
Geboortedatum:
Geboorteplaats:  
Bij DUNO sinds:
Vorige clubs:

Positie(s):
Sportief hoogtepunt:

Ambitie:

10 juni 1991
Kabul 
2020-2021
Lampang FC (Thailand, Air Force). En 
diverse jeugdteams bij FC Twente en 
Heerenveen
aanvallende middenvelder
8 doelpunten in 43 interlands in 
nationaal team Afghanistan
promotie met DUNO

16

Bart van Brakel
Geboortedatum:
Woonplaats:  
Bij DUNO sinds:
Vorige clubs:

Positie(s):
Werk/studie:  
Hobby of sport:
Sportief hoogtepunt:
Ambitie:

25 april 1987 
Wageningen
2017
RVW, Ona ‘53, NEC, FC Eindhoven, FC Den 
Bosch, SC Cambuur, FC Oss en DOVO
middenveld
koerieren, meubels maken en zelfstudies
basketbal, gamen, fietsen, familie & vrienden
doelpunt vanaf eigen helft (FC Den Bosch)
plezier, trainingsniveau verhogen, 
jongens beter maken

18

Tim Hendriks
Geboortedatum:
Woonplaats:  
Bij DUNO sinds:
Vorige clubs:
Positie(s):
Werk/studie:  
Hobby of sport:
Sportief hoogtepunt:
Ambitie:

23 januari 1997
Westervoort
2020-2021
Sc Westervoort
centrale verdediger, links/rechts back
gymdocent op Beekdal Lyceum in Arnhem
wintersport, snowboarden
jeugdkampioen in eerste klasse
Speelminuten maken en een 
toegevoegde waarde zijn voor het team

19

Alper Yaldiz
Geboortedatum:
Woonplaats:  
Bij DUNO sinds:
Vorige clubs:

Positie(s):
Werk/studie:  
Hobby of sport:
Sportief hoogtepunt:

Ambitie:

25 januari 1998
Tiel
2020-2021
TSV Theole, NEC (voetbalschool), Achilles 
’29 en DFS Opheusden
links/rechtsbuiten en rechtsback
doktersassistent
Marketing & Communicatie / Albert Heijn
Achilles 0-19 4e/3e divisie ongeslagen 
kampioen en topscorer in 3e divisie
in de basis staan en binnen/buiten het 
veld veel voor het team betekenen

20
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Michel Bakanga
Geboortedatum:
Woonplaats:  
Bij DUNO sinds:
Vorige clubs:
Positie(s):
Werk/studie:  
Hobby of sport:
Sportief hoogtepunt:

Ambitie:

14 november 1998
-
2020/2021
RKTVC, FC Dordrecht, Konyaspor en 
svTEC
middenvelder
taxichauffeur - niveau 4 Filiaalmanager
basketbal en kickbox
Officieuze debuut FC Dordrecht
goed presteren en een stap omhoog doen

24

Zefanhi Kiriwenno
Geboortedatum:
Woonplaats:  
Bij DUNO sinds:
Vorige clubs:
Positie(s):
Werk/studie:  
Hobby of sport:

Sportief hoogtepunt:
Ambitie:

13 december 1998 
Opheusden
2020/2021
DFS, Vitesse, Bennekom
links- of rechtsbuiten
tuinmeubelbranche
tijd spenderen aan familie & vrienden 
en voetbal kijken
bekerwinst DFS 1
een vaste waarde worden binnnen 
DUNO, waarbij ik het team kan helpen

25

Jordy Kruissink
Geboortedatum:
Woonplaats:  
Bij DUNO sinds:
Vorige clubs:
Positie(s):
Werk/studie:  
Hobby of sport:
Sportief hoogtepunt:
Ambitie:

13 oktober 2002
Heveadorp
2020/2021
RVW, SKV, DUNO en CHRC
aanvallende middenvelder, spits
CIOS Arnhem
fitness
moet nog komen  
beter worden door te trainen en mezelf 
te bewijzen en wat minuten te kunnen 
pakken

26

Emre Gürcüoglu
Geboortedatum:
Woonplaats:  
Bij DUNO sinds:
Vorige clubs:

Positie(s):
Werk/studie:  
Hobby of sport:
Sportief hoogtepunt:
Ambitie:

21

20 oktober 1998
Arnhem
2020/2021
Bennekom, ESA, Arnhem, Be Quik Zutphen
rechtsback, centrale verdediger
werkte in de Psychiatrie In Wolfheze
familie bezoeken, sporten en muziek
met Bennekom jeugd gepromoveerd naar 2e 
divisie met ESA gepromoveerd naar 2de klasse
Mezelf ontwikkelen en met het team vechten 
voor handhaving en mogelijk promotie
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Sam van der Veer
Geboortedatum:
Woonplaats:  
Bij DUNO sinds:
Vorige clubs:
Positie(s):
Werk/studie:
Hobby of sport: 
Sportief hoogtepunt:
Ambitie:

23 juli 1992
Arnhem 
2010
DUNO
keeper
Box Letters, specialist in gevel-letters
lekker in de zon zitten
promoties met DUNO
leuk seizoen met veel overwinningen.
Alles er uit halen wat er in zit!

30

Christian Martinez van Grieken
Geboortedatum:
Woonplaats:  
Bij DUNO sinds:
Vorige clubs:

Positie(s):
Werk/studie:  
Hobby of sport:
Sportief hoogtepunt:
Ambitie:

19 maart 1997 
Arnhem
2020-2021 
U.D. Almeria, Real Murcia CF, Lorca 
Deportiva CF
aanvallende middenvelder
Master business administration Radboud
tennis en padel 
techniek, spelvisie en goede definitie
leren en verbeteren om met het team 
de doelstelling te bereiken

43

Ruben te Witt
Geboortedatum:
Woonplaats:  
Bij DUNO sinds:
Vorige clubs:
Positie(s):
Werk/studie:  
Hobby of sport:
Sportief hoogtepunt:
Ambitie:

30 maart 1992
Arnhem
2015-2018 en dit seizoen weer
Alverna, Jonge Kracht, RKHVV, VVO
keeper
n.v.t.
sporten in het algemeen
promotie met DUNO en Alverna
het hele jaar fit zijn

 30/31 



”

”

Verzorgde nagels aan 
uw handen en voeten

zijn de ‘finishing touch’ 
van persoonlijke verzorging.

Wilhelminastraat 6a
6862 HC Oosterbeek
026 – 66 90 100
info@pedicureprakkjkmaria.nl
Boek uw behandeling op
www.pedicureprakkjkmaria.nl

Meervoudig gespecialiseerd
Pedicure

&
Medisch Manicure

In het bezit van aantekening:
- Voetverzorging bij diabeeci

- - Voetverzorging bij reumapaeënten
- Oncologische voetzorgverlener

- Hand- en nagelverzorging

“De best gewaardeerde pedicure in Oosterbeek”

Aangesloten bij
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Op en rond de velden...

Alle werkzaamheden op en rond de velden 
van DUNO dragen zij op hún schouders. De 
vanzelfsprekende bezetting van bar en kassa. 
De in- en verkoop van drank, limonade, snoep 
en snacks. De schoonmaak van kantine en 
kleedkamers. Ook het onderhoud van de velden. 
Noem maar op. Het is allemaal zo vanzelfsprekend 
dat het gebeurt. 

De uitvoering is in handen van onbetaalde 
krachten. Van die vrijwilligers die DUNO een 
warm hart toedragen. Want als zij het niet doen, 
dan gebeurt het niet. Op enige steun van de 
gemeente hoeft de Doorwerthse Hoofdklasser 
immers niet te rekenen.

Elke week weer gaan spelers, trainers, 
scheidsrechters, officials, verzorgers, 
toeschouwers en andere bezoekers van Sportpark 
de Waayenberg ervan uit dat de thuishaven van 
DUNO garant staat voor een gastvrij onthaal in 
een professionele ambiance; met een gezellige 
kantine, volwaardige kleedkamers en zeer 

Vrijwilligers;  DUNO’s stille 
en onmisbare krachten

betrokken vrijwilligers, die álles doen. Het horeca-
gedeelte is in handen van Grada Vaquier, Mario 
Verhoef, Anika van Zanten en Jacqueline van der 
Pol. ‘Hun’ kantine is op zaterdag altijd vanaf 11 
uur geopend. 

Grada Vaquier Droop, Jacqueline van der Pol, Mario Verhoef en Anika van Zanten (vlnr)

Henk Peuijn en Carin Hosmus
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Mees van Roekel

Jan Gerritsen (links) en Wender de Beet

De mensen van het bar-team zijn niet de enige 
vrijwilligers die zo druk zijn met hun club; Op en 
rond het hoofdveld aan de W.A. Scholtenlaan 
worden ook op niet-wedstrijddagen wekelijks 
flink de handen uit de mouwen gestoken. Er 
wordt twee keer per week gemaaid. Tegelijkertijd 
wordt ook het groot onderhoud gedaan en – 
daar waar nodig – gras ingezaaid. 

Mees van Roekel bestuurt wekelijks op dinsdag 
een tractor of grasmaaier van Helthuis Tuin- en 
Parkmachines uit Heteren. Helthuis heeft twee 
de Doorwerthse Hoofdklasser twee machines 
voor een vriendenprijs beschikbaar gesteld. 
“Het zijn professionele maaiers, waardoor we 
ervan verzekerd kunnen zijn dat de velden 
er altijd  strak bijliggen,” zegt Van Roekel. 
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De 75-jarige vrijwilliger Jan Gerritsen is ook al 
jarenlang aan de club verbonden. Hij is manusje 
van alles en verricht alle voorkomende kleine 
werkzaamheden bij DUNO. Niets is hem te veel. Dat 
geldt ook voor Wender de Beet; hoofd security en 
verantwoordelijk voor alle veiligheidsmaatregelen 
die bij thuiswedstrijden genomen moeten worden. 
Daarnaast is hij dikwijls scheidsrechter of assistent bij 
de lagere elftallen van DUNO.

Eric Vacquier Droop

Ook Eric Vacquier Droop – broer van de voorzitter - is 
zo’n trouwe vrijwilliger. Er gaat geen thuiswedstrijd 
voorbij of hij is als steward aanwezig. Daarnaast 
assisteert hij de firma Lijnvast, die bij de start van 
het seizoen altijd de belijning van het veld uitzet. 
Dat gebeurt met een laser-apparaat vanaf de 
middenstip. Met een computer worden – millimeter 
nauwkeurig – de juiste afmetingen van het veld 
uitgezet, waarna de lijnmachine op precies de 
goeie plek de lijnen trekt. Gedurende het seizoen 
voorziet Eric met een speciaal apparaat van Lijnvast 
de belijning van nieuwe witkalk, afkomstig van het 
bedrijf van Jerrald ter Mate, familie van DUNO-
doelman Patrick ter Mate.

Bij thuiswedstrijden op De Waayenberg, wordt de 
kassa bij de toegang van de Waayenberg beheerd 
door vrijwilligster Sandra Hendriksen. Zij zorgt 
ervoor dat bezoekers een toegangskaart van vijf 
euro betalen (65-plussers 3,50). Alles voor de 
clubkas. Sandra Hendriksen



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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Competitie-schema DUNO uit & thuis
Nu het seizoen 2020/2021 onderweg is en het eerste elftal DUNO opnieuw uitkomt in de Hoofdklasse A zijn 
onder de tegenstanders een aantal teams waarmee ook in de vorige jaargang moest worden afgerekend. Maar 
er zijn natuurlijk ook wat nieuwe teams die nu in de Hoofdklasse A aantreden. Hieronder een overzicht van alle 
competitiewedstrijden. De thuiswedstrjden op Sportpark De Waayenberg beginnen altijd om 15:00 uur. Het 
aanvangstijdstip bij de andere clubs varieert tussen 14:30 en 15:00 uur. 

 
 

Zaterdag 12 september, 15:00 uur
DUNO – Achilles Veen

Zaterdag 19 september, 14:30 uur:
Achilles’29 – DUNO

Zaterdag 26 september, 15:00 uur:
DUNO – Rijsoord

Zaterdag 3 oktober, 14:30 uur:
Spijkenisse – DUNO

Zaterdag 10 oktober, 15:00 uur:
DUNO – Scherpenzeel

Zaterdag 17 oktober, 14:30 uur:
ARC – DUNO

Zaterdag 24 oktober, 15:00 uur:
DUNO – De Jodan Boys

Zaterdag 31 oktober, 14:30 uur:
FC ‘s-Gravenzande – DUNO

Zaterdag 7 november, 15:00 uur:
DUNO – Capelle

Zaterdag 14 november. 14:30 uur:
DHSC – DUNO

Zaterdag 21 november, 15:00 uur:
DUNO – Smitshoek

Zaterdag 28 november, 15:00 uur 
DUNO – SV Portugaal

Zaterdag 5 december, 14:30 uur:
FC Rijnvogels – DUNO

Zaterdag 12 december, 15:00 uur:
DUNO – Zwaluwen

Zaterdag 16 januari, 14:30 uur:
Achilles Veen – DUNO

 
 

Zaterdag 23 januari, 15:00 uur:
DUNO – Spijkenisse

Zaterdag 30 januari, 14:30 uur:
De Jodan Boys – DUNO

Zaterdag 6 februari, 14:30 uur:
Rijsoord – DUNO

Zaterdag 27 februari, 15:00 uur:
DUNO – FC ’s-Gravenzande

Zaterdag 10 oktober, 15:00 uur:
DUNO – Scherpenzeel

Zaterdag 6 maart, 14:30 uur:
sv Portugaal – DUNO

Zaterdag 13 maart, 14:30 uur:
DUNO – SV Poortugaal

Zaterdag 20 maart, 15:00 uur:
DUNO – ARC

Zaterdag 3 april, 14:30 uur:
Capelle – DUNO

Zaterdag 10 april, 15:00 uur:
DUNO – DHSC

Zaterdag 17 april, 14:30 uur:
Scherpenzeel – DUNO

Zaterdag 24 april, 15:00 uur:
DUNO – FC Rijnvogels

Zaterdag 8 mei, 14:30 uur:
Zwaluwen – DUNO

Zaterdag 15 mei, 14:30 uur:
DUNO – Achilles

Zaterdag 22 mei, 14:30 uur: 
Smitshoek – DUNO
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Poortugaal en Scherpenzeel in
plaats van Sportlust ’46 en AZSV

Ondanks het feit dat de competitie 2019/2020 voortijdig ongeldig werd verklaard door de corona-crisis, zijn 
er toch twee clubs verdwenen en twee nieuwkomers bijgekomen in de Zaterdag Hoofdklasse A. Verdwenen 
zijn: Sportlust’46 en AZSV. Sportlust’46 mocht tóch promoveren naar de Derde Divisie: de club was niet alleen 
lijstaanvoerder op het moment dat de crisis uitbrak, ook het feit dat de club fuseert met twee andere verenigingen 
heeft de KNVB tot de uitzonderlijke promotie doen besluiten.

De andere club die dit seizoen niet terugkeert in de Hoofdklasse A is AZSV dat in de jaargang 2020/2021 uitkomt 
in de Hoofdklasse B. De twee vrijgekomen plaatsen in de Hoofdklasse A zijn nu toebedeeld aan Poortugaal en 
Scherpenzeel. Poortugaal omdat de club in de afgelopen jaren een enorme opmars heeft gemaakt en in de 1B 
dertien punten voor stond op de nummer twee. Scherpenzeel ging in 1A aan de leiding. DUNO ontmoet dus twee 
nieuwkomers in het nieuwe seizoen. Hieronder een overzicht van DUNO’s resultaten in de jaargang 2019/2020.

Achilles’29
 
DUNO  - Achilles ’29  5 – 0
Achilles’29 - DUNO  afgelast

Achilles’29 stond bij de Corona Competitie-
stop op een 16e en laatste plaats.

Achilles Veen
 
Achilles Veen - DUNO  5 – 2
DUNO  - Achilles Veen 5 – 2

Achilles Veen stond bij de Corona
Competitie-stop op een 4e plaats.

Rijnvogels
 
DUNO  - Rijnvolgels  1 – 3
Rijnvogels  - DUNO   afgelast

Rijnvogels stond bij de Corona
Competitie-stop op een 7e plaats.

vv DHSC
 
DUNO  - DHSC  1 – 2
DHSC   - DUNO  afgelast

Vv DHSC stond bij de Corona
Competitie-stop op een 2e plaats.

Rijsoord
 
Rijsoord  - DUNO  1 – 0
DUNO  - Rijsoord  2 – 0

Rijsoord -  stond bij de Corona
Competitie-stop op een 14e plaats.

Smitshoek
 
Smitshoek  - DUNO  1 – 0
DUNO  - Smitshoek  afgelast

Smitshoek stond bij de Corona
Competitie-stop op een 6e plaats.
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De Jodan Boys
 
De Jodan Boys - DUNO  1 – 2
DUNO  - De Jodan Boys afgelast

Jodan Boys stond bij de Corona 
Competitie-stop op een 9e plaats.

FC ’s Gravenzande
 
FC ’s Gravenzande - DUNO 1 – 1
DUNO  - FC ’s Gravenzande 1 – 0

FC ’s Gravenzande stond bij de Corona
Competitie-stop op een 9e plaats.

sc Feyenoord
 
DUNO  - sc Feyenoord 3 – 2
sc Feyenoord - DUNO  1 – 1

sc Feyenoord stond bij de Corona
Competitie-stop op een 3e plaats.

vv Capelle
 
DUNO  - vv Capelle  1 – 1
vv Capelle - DUNO   afgelast

vv Capelle stond bij de Corona
Competitie-stop op een 10e plaats.

sv ARC
 
ARC   - DUNO  5 – 0
DUNO  - sv ARC  afgelast

Sv ARC stond bij de Corona Competitie-
stop op een 8e plaats.

Spijkenisse
 
Spijkenisse - DUNO   1 – 1
DUNO  - Spijkenisse   afgelast

Spijkenisse stond bij de Corona
Competitie-stop op een 11e plaats.

Zwaluwen
 
Zwaluwen - DUNO  3 – 2
DUNO  - Zwaluwen  afgelast

Zwaluwen stond bij de Corona
Competitie-stop op een 12e plaats.
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DUNO 3

Het ‘Bier-team’: onderste rij (vlnr): Jonathan Strauss, Robin Moolenaar, Maarten van Lent en Esra Tutuarima. 
Tweede rij van onder: Mark Huibers, Dennis Kradolver, Dennis Ulrich en Sebastian Kleijn. Derde rij van 
onder: Ruben van Lent, Robert Wilcke, Lars Versluis en Geert Belgers. Bovenste rij: Sjoerd Kremer, Maurice 
Weijman, Lars Huibers en Nick van Woerkom.

DUNO 3 concentratie voor 3e helft
Het derde elftal van DUNO staat binnen de club vooral 
bekend als het bier-team, de recreatie-spelers of het 
feest-elftal. Gezelligheid en plezier in het spelletje 

staat voorop. De recreanten spelen in de zesde klasse 
en concentreren zich vooral op “de derde helft”
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Onderste rij (vlnr): Collin Haak, Ayad Alhamo, Robin Moolenaar, Ferhat Sevendik, Gharib Osman, Emal 
Zarin, Astrit Nebihi en Bryan Bedoya. Bovenste rij (vlnr):  Abresch Nebihi, William Winter, Stijn Peltzer, Carlo 
Bosschaart, Berat Bektas, Ronald Ligeon, Glenn Verhoef en Michael Driessen.

DUNO heeft weer tweede selectieteam
Na twee jaar heeft Duno weer een tweede 
selectieteam. Duno 2 bestaat uit een selectie van 
20 spelers en staat onder leiding van de ervaren 
trainer William Winter. Ons tweede elftal hoopt 
mee te spelen om de bovenste plaatsen in de 
reserve vierde klasse.

In de nieuwe koers die Duno 1 vaart met veel ruimte 
voor regionale talenten is het erg belangrijk om ook 
met een serieus tweede team van start te gaan. 
Aan de ene kant biedt Duno 2 ruimte voor speeltijd 
voor selectiespelers die in de wedstrijdselectie van 
de hoofdmacht ontbreken, aan de andere biedt het 
ook een mooi podium voor jonge talentvolle spelers 
uit Doorwerth en omgeving. De selectie van het 
nieuwe Duno 2 is een mooie mix geworden tussen 
ervaren en trouwe clubleden die te goed zijn voor 
de recreatieve teams en jonge talenten die komend 
seizoen hun eerste stappen in het selectievoetbal 
gaan zetten. Bovendien hebben we de selectie 
kunnen aanvullen met een paar spelers die wellicht 
in de loop van het seizoen een stap hogerop kunnen 
maken. Om Duno 2 tot een succes te maken zijn er 

korte lijntjes met de teammanager van Duno 1 en 
de leider van Duno 3. Per wedstrijd wordt bekeken 
waar de spelers die zaterdag hun speelminuten 
maken waarbij plezier, ontwikkeling en prestaties 
bij Duno 2 hand in hand moeten gaan.

Een lastige en uitdagende opdracht voor 
William Winter, de nieuwe trainer van Duno 2. 
De Arnhemmer was doelman van onder meer 
Vitesse, De Graafschap en Feyenoord en is al bijna 
25 jaar werkzaam als trainer. William Winter heeft 
zich gespecialiseerd als opleidingstrainer en is het 
liefste eindverantwoordelijk bij een tweede elftal 
bij een vereniging met een sterk eerste elftal. Zo 
was Winter onder meer trainer bij DZC’68, WVC, 
DVV, BVC’12, FC Gelre, Zeddam en DFS. In de 
gesprekken met de technische commissie maakte 
Winter een uitstekende indruk en alles wijst 
erop dat Duno met de komst van de bevlogen 
oefenmeester een belangrijke stap richting een 
volwaardig tweede elftal heeft gezet. 

DUNO 2
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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.”

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.  
Zodoende is het complete gezin van Sandra 

DUNO-huwelijk

Kaartjesverkoopster trouwt met bestuurslid

Zorg(-t) voor Beweging

Schubertplein 6 6865 EM Doorwerth
T:  026-3341962  / 026-3336178 
E:  fysiodoorwerth@gmail.com

Openingstijden:

Als Topzorg/Pluspraktijk zetten wij ons 
in voor de beste kwaliteit van zorg voor u!

Maandag    8.00 – 21.00
Dinsdag      8.00 – 18.00
Woensdag  8.00 – 18.00
Donderdag 8.00 – 21.00
Vrijdag         8.00 – 18.00



Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 14.00 uur 026-3336847  |  info@duoshop.nl




