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Van de voorzitter
Door de corona-perikelen was het seizoen 

2020/2021 al na zes competitiewedstrijden afgelo-

pen voor vv DUNO Doorwerth. Uiteraard gold dat 

voor het gehele amateurvoetbal.

Door de verschillende corona-maatregelen heeft 

het amateurvoetbal best veel schade opgelopen 

omdat diverse spelers ermee stopten en DUNO 

– net zoals alle andere clubs – de rekeningen 

gewoon moest blijven doorbetalen.

Ook vv DUNO heeft daardoor een zwaar jaar 

gehad. Sommige spelers kozen voor een andere 

sport, anderen konden in het buitenland aan de 

slag. De crisis had ook tot gevolg dat het lede-

naantal – vooral bij de jeugd – iets is teruggelopen. 

Ook al is de samenstelling van onze A-selectie ten 

opzichte van afgelopen seizoen iets veranderd, 

maar onze technische commissie is er in geslaagd 

maar liefst twaalf spelers aan te trekken, met wie 

DUNO ook deze jaargang z’n mannetje weer zal 

staan in de Hoofdklasse A Zaterdag. Sterker nog: 

er wordt hoger ingezet dan ooit.

Daarom kan onze club ook dit nieuwe seizoen 

weer vol overgave de strijd aangaan met de con-

currentie uit alle delen van het land.

Hopelijk blijven we in de jaargang 2021/2022 vrij 

van coronamaatregelen en kunnen we de compe-

titie weer helemaal en volwaardig uitspelen. 

Langs deze weg wil ik iedereen een fijn en spor-

tief seizoen toewensen met mooi en aantrekkelijk 

voetbal.

Richard Vacquier Droop

Voorzitter vv DUNO Doorwerth
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Teams vv DUNO seizoen 2021/2022
DUNO 1:
Hoofdtrainer:    Anoush Dastgir
Assistent-trainers:   Wilco den Hartogh
    Qays Shayesteh
Keeperstrainer:   Adrie Broxks
Teammanager:   Eddy Schoeman
Fysiotherapeut:  Jochem Jansen
Verzorger:   Arjan Intezar
Materiaalverzorgers:  Oury Shem-Tov 
    Edwin Venema
    Mario Verhoef
Ass. scheidsrechter:  Wender de Beet
Technische commissie: Peter de Kinder

DUNO 2:   Mario Verhoef
Hoofdtrainer:   Arbresh Nebihi
Ass. trainer:   Mario Verhoef
Ass. Trainer:   Colin Haak
DUNO 3:   Mark Huibers
DUNO Veteranen:   Peter de Kinder

Henk Peuijn (vice-voorzitter), Carin Hosmus  
(secretaris en penningmeester) en Richard  
Vacquier Droop (voorzitter).
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Anoush Dastgir: 
“Speelwijze met logische risico’s”

Als trainer van het nationale team van 

zijn geboorteland Afghanistan is hij 

nog volop in de race om zich te kwali-

ficeren voor de Azië Cup; het Aziatisch 

Kampioenschap in 2023. Tegelijkerti-

jd is Anoush Dastgir – die afgelopen 

zomer is getrouwd - ook trainer van 

DUNO Doorwerth. Dat was hij vorig 

seizoen ook, maar dat moest door Co-

rona voortijdig worden afgebroken.  

De Azië Cup is vergelijkbaar met het 

EK, waarbij Oranje afgelopen editie al 

in de voorrondes werd uitgeschakeld. 

Voor deelname aan het eindtoernooi 

van de Azië Cup strijden nog 46 lan-

den om een ticket. Met de nationale 

selectie is de DUNO-trainer gewend 

om zijn team aan te sturen in stadions 

met zo’n veertigduizend bezoekers.  

Evenals vorig jaar is het Dastgir’s am-

bitie om DUNO opnieuw een rol van 

betekenis te laten spelen, nadat het 

team vóór zijn komst in degradatie-

nood verkeerde. De in Arnhem woo-

nachtige Dastgir spreekt foutloos Ne-

derlands, omdat hij al op jonge leeftijd 

hier naartoe kwam. Zo kan hij zijn se-

DUNO: wéér 
bondscoach als  
trainer
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lectie op Sportpark De Waayenberg 

kort en bondig aansturen, tot de orde 

roepen en complimentjes geven. De 

Afghaan is een doorgewinterde all-

rounder, die precies weet op welke 

manier een selectie moet worden aan-

gestuurd voor een optimaal resultaat.  

Dastgir: “Ik mis dit seizoen misschien 

een enkele wedstrijd bij DUNO vanwe-

ge m’n interlandverplichtingen. Dan 

nemen m’n twee assistent-trainers het 

even van me over bij DUNO. Ik heb in 

hen het volste vertrouwen. Tijdens de 

voorbereiding op het nieuwe seizoen 

hebben zij al regelmatig als mijn ver-

vangers de touwtjes in handen gehad 

bij trainingen en oefenwedstijden. Die 

jongens zijn niet alleen assistent-trai-

ners maar ze maken ook deel uit van 

de selectie.”

De andere spelers – onder wie maar 

liefst twaalf nieuwelingen - gaan daar 

volgens de Wijchenaar heel goed mee 

om. “We spelen met DUNO op hoog 

amateurniveau, dus ik eis van iedereen 

een optimale inzet. Serieus voetbal 

met risico’s. Spelers moeten het af en 

toe aandurven om een riskante pass te 

geven of een sliding maken. Met logis-

che risico’s die zo’n speelwijze met 
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“Hoog amateur-niveau 
eist optimale inzet”
zich meebrengt. We moeten continu druk 

dúrven blijven zetten. Ik verlang dat de com-

plete selectie daar hetzelfde over denkt. Je 

speelt om te winnen. Iedereen moet tot het 

uiterste gaan. Elke week opnieuw; met aan-

vallend en aantrekkelijk spel,” vindt de oefen-

meester. 

In een combinatie van druk en risico’s in het 

spel is hij ervan overtuigd dat de resultaten 

vanzelf komen: “Om die extra druk te kunnen 

zetten, heb ik ons thuis-veld op De Waayen-

berg vorig seizoen al laten versmallen. Het 

veld is vier meter minder breed dan in het 

verleden. Die verandering is toeges-

taan bij de KNVB. En ik kan het team 

beter laten spelen op een versmald 

veld”, verklaart de internationale 

coach.

Dastgir wordt zeer geaccepteerd en 

gewaardeerd door de complete se-

lectie bij DUNO. De trainer is duideli-

jk. Dastgir: “Ik wil ook één van de jon-

gens zijn. Ik ben dan wel de trainer, 

maar ik ben niets meer of minder dan 

de spelers. We zijn één team en doen 

het met z’n állen. Ook tijdens wedstri-

jden moeten we mijn strategie sámen 

uitvoeren. Zij in het veld en ik aan de 

zijlijn. We hebben allemaal hetzelfde 

doel: eindigen bij de eerste vijf of een 

periodetitel.”

Anoush heeft  
vertrouwen  
in zijn twee  
assistenten



Anoush Dastgir 
Hoofdtrainer/Coach

Wilco den Hartog
Assistent-trainer
(en speler)

Qays Shayesteh
Assistent-trainer 

Jochem Jansen
Fysiotherapeut 
(en speler)

Oury Shem-Tov 
Kleding- en materiaal- 
verzorging

Edwin Venema
Kleding- en materiaal- 
verzorging

Adrie Broxks  
Keeperstrainer/coach

Eddy Schoeman
Teammanager

Technische staf

Mario Verhoef   
Kleding- en materiaal- 
verzorging

Wender de Beet
Assistent-scheidsrechter 
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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

d’Oude Bloemensmidse
SINDS 1996

Rouwarrangementen 
Bedrijfsarrangementen 
Workshops
Divers bloemwerk

DEOUDEBLOEMENSMIDSE@GMAIL.COM - 0317 350351
UTRECHTSEWEG 72 - 6866 CM - HEELSUM

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



VV DUNO | 11

Nieuwe DUNO-selectie telt 
liefst twaalf nieuwkomers

DUNO is het seizoen 2021/2022 met 

maar liefst twaalf nieuwe spelers van 

start gegaan. Twaalf talenten die van 

elders naar Doorwerth zijn gekomen, 

omdat DUNO niet uit een eigen jeug-

dopleiding kan putten. Talenten ook 

met wie volgens de Technische Com-

missie (hoofdtrainer Anoush Dastgir, 

teammanager Eddy Schoeman en Pe-

ter de Kinder een representatieve A- 

selectie is samengesteld. Met de nieu-

we spelersgroep in de A-selectie stapt 

DUNO af van de doelstelling “hand-

haven in de hoofdklasse”. Er wordt dit 

seizoen ingezet op het linkerrijtje met 

mogelijk een plek in de Top 5 of een 

periodetitel. Inclusief de twaalf nieu-

wkomers heeft de Astgir nu 22 spelers 

“Méér dan handha-
ven in hoofdklasse” 

tot zijn beschikking. In het kielzog van 

DUNO’s oefenmeester kwamen afge-

lopen maanden ook Arthur Gatsjatrian, 

Younes Corty en Clarence Hasselbaink 

van NEC naar Doorwerth. 

Van de voormalige NEC-linksbuiten 

Younes Corty wordt in de voorhoede 

van DUNO creativiteit verwacht in de 

vorm van assists en doelpunten. Trai-

ner Dastgir verwacht van hem een be-

langrijke rol in de aanval.

Arthur Gatsjatrian is een veelbelo-

vende spits van Armeense afkomst. 

DUNO heeft hem dan ook als veel 

scorende aanvaller vastgelegd. 

Van het Huissense RKHVV heeft DUNO 

de centrale verdediger Thijs van Ame-

rongen overgenomen. Na lang bles-

Van links naar rechts: Julian Hensen, Ferron van Heerde, Thijs van Amerongen, Lars Molenaar (k), Nourdin Bergwerff, Youssef El Hammou-
chi, Maurits de Baar, Clarence Hasselbaink, Samed Öztoprak, Arthur Gatsjatrian, Jardell Kruidbos en Younes Corty.
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sureleed hoopt de sterkhouder nu bij  DUNO een 

belangrijke rol te kunnen spelen in de zaterdagse 

Hoofdklasse A.

Nourdin Bergwerff (18) komt van Arnhemse Boys en 

is de jongste telg in de selectie. Hij is een begaafd 

linkspoot, die nu zijn eerste seizoen in het senioren-

voetbal beleeft. De voortekenen geven aan dat hij 

zich snel ontwikkelt tot een complete- en volwas-

sen speler. 

Andere nieuwkomer bij DUNO is Ferron van Heerde. 

De voormalige SC Rheden-vleugelverdediger en 

jeugdspeler van De Graafschap, hoopt met zijn 

overstap naar Doorwerth uit te vinden waar zijn 

plafond ligt.  Aan zijn fanatisme en enthousiasme zal 

het niet liggen.

Na eerder ‘geflirt’ met Maurits de Baar is het 

DUNO nu wél gelukt de vliegensvlugge aanvaller te 

contracteren. Hij hoopt na lang blessureleed weer 

lekker te kunnen voetballen en beslissend te zijn. 

Door de concurrentie  wordt hij gevreesd omdat hij 

tegenstanders de stuipen op het lijf weet te jagen.

Youssef El Hammouchi komt over van DTS Ede.  De 

gretige en sportieve speler, gaat de concurrentie niet 

uit de weg en wenst op een zo hoog mogelijk niveau  

actief te zijn. De Technische Commissie heeft voor 

hem - gezien zijn mentaliteit en instelling dat hij - 

voldoende speelminuten in het verschiet.

De boomlange Julian Hensen, afkomstig van SC 

Westervoort, is vrijwel overal in de voorhoede in-

zetbaar. Op een lager niveau scoorde hij veelvuldig, 

waardoor DUNO de twee-benige aanvaller nu de 

kans geeft ook in de Hoofdklasse A zijn neusje voor

“We gaan voor Top 5 of 
periodetitel!”

Nourdin Bergwerff



het doel te presenteren. Daarnaast 

gaat de staf er van uit met hem ook 

een serie specifieke kwaliteiten aan de 

selectie te hebben toegevoegd.

Nieuwkomer nummer elf is Jardell 

Kruidbos van AZSV en voormalig 

jeugdspeler van De Graafschap.. Hij 

was een belangrijk doelwit.  Nog niet 

zo lang geleden immers scoorde hij na-

mens AZSV de 0-2, waardoor hij DUNO  

van de troon stootte. Een nieuwkomer 

met ambities die perfect aansluiten op 

de ambities van zijn nieuwe club: het 

spelen van een rol van betekenis in de 

hoofdklasse. 

Met het vastleggen van Lars Molenaar 

is het DUNO’s keeperstrio weer com-

pleet. De jonge en talentvolle doelman 

is bekend door zijn leiderschap, goede 

reflexen, lenigheid en sterk in één-te-

gen-één situaties. Met DUNO-doel-

mannen Patrick ter Mate en Sam van 

der Veer gaat hij de concurrentie aan 

voor een plek onder de lat.

Middenvelder Samed Öztoprak - vorig 

seizoen nog op de spelerslijst van twee-

de divisionist TEC Tiel – maakt nu deel 

uit van Anoush Dastgir’s selectie. Özto-

prak doorliep ook de jeugdopleiding 

van NEC Nijmegen, alvorens bij TOP 

Oss en FC Lienden te belanden. Bij zijn 

nieuwe club, zal hij zich optimaal inze-

tten om zoveel mogelijk speelminuten 

te maken. 

Clarence Hasselbaink is een typische 

mannetjesputter die zowel op het mi-

ddenveld als in de verdediging buiten-

gewoon goed uit de voeten kan. Ook 

hij is een wens voor elke coach.

Met aantrekkelijk voetbal hoopt de Te-

chnische Commissie dat de versterkte 

selectie van DUNO Doorwerth in het 

seizoen 2021/2022 een rol betekenis 

kan spelen in de Hoofdklasse A Zater-

dag.

Samed Öztoprak
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Voorste rij (vlnr): Richard Vacquier Droop, Eddy Schoeman, Roy Talsma, Wilco den Hartog, Anoush 

Dastgir, Qays Shayetesh, Jochem Jansen, Bart van Brakel, Edwin Venema en Mario Verhoef.

Middelste rij (vlnr): Julian Hensen, Clarence Haaselbaink, Tim Hendriks, Sam van der Veer, Patrick ter Mate, 

Lars Molenaar, Arthur Gatsjatrian, Thijs van Amerongen, Youssef  El Hammouchi.

DUNO 1



Achterste rij: Younes Corty, Maurits de Baar, Samed Öztoprak, Krerem Cifci, Jardell Kruidbos, Lars Hekkers, 

Alper Yaldiz, Ferron van Heerde, Nourdin Bergwerff.  (Op de foto ontbreken Oury Shem Tov, Wender de 

Beet en Adrie Broxks uit de begeleiding)

Foto: Berry de Reus.
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Patrick ter Mate
Geboortedatum:
Woonplaats:  
Bij DUNO sinds:
Vorige clubs:
Positie(s):
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
geen tegendoelpunten tot de Kerst

01

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

02

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

11 januari 1999    
Rheden   
dit seizoen   
de Paasberg, SC/VV Rheden en De Graafschap  
vleugelverdediger   
hypotheekacceptant   
vrienden/familie 
debuut in seniorenvoetbal als 16-jarige
zo veel mogelijk speelminuten en van waarde zijn voor 
het team

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

14 maart 1996 
Nijmegen
2021/2020
SV Hatert, NEC, NEC (amateurs) en FC Lienden
Centrale verdediger, Middenvelder
pakketkoerier fulltime
fitness
debuut 2e divisie  
dit seizoen wil ik zo hoog mogelijk eindigen - ik wil mijzelf ook 
weer in de kijker spelen en misschien wel voor het Surinaams 
elftal gaan

05

03

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
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Maurits de Baar
Geboortedatum:
Woonplaats:  
Bij DUNO sinds:
Vorige clubs:

Positie(s):
Werk/studie: 

 
Sportief hoogtepunt:
Ambitie:

8 oktober 1997
Wijk bij Duurstede
dit seizoen (2021/2022)
DVSU, CDW, FC den Bosch, Elinkwijk, RKC Waalwijk, FC Lienden, 
USV Hercules, Sparta Nijkerk en SDO
rechts of linksbuiten
MBO4 sport en bewegen behaald en personal trainersdiploma op 
zak - ik werk bij een courier bedrijf, ik werk achter de bar - ik doe 
modellenwerk
promotie met Elinkwijk naar de 1e  klasse
belangrijk zijn voor het team en veel assists en doelpunten maken

07

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

Ambitie:

08

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

6 juni 2000    
Wijchen
2021/2022
SC NEC
spits   
begeleider in de zorg   
gymmen
krantenkop door prestatie
hoger te komen spelen

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

15 maart 1994 
Nijmegen
juli 2021
SC NEC en De Treffers 
aanval 
social work 
met familie zijn 
winnende doelpunt maken tegen NEC (bvo) 
een bijdrage leveren aan mooie successen met DUNO, in de 
vorm van assists/goals en mooi voetbal

10

09

7 april 1988
Veenendaal
1 juli 2020
GVVV en 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



Roy Talsma
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 tege RKC Waalwijk
goed en leuk seizoen -belangrijk zijn voor het team

11

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

12

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

25 Maart 1998     
Ede
2021   
De graafschap ( 0-19 en Belofte) Bennekom en Dts ‘35 
middenvelder    
persoonlijk begeleider in de zorg
fitness en tijd doorbrengen met familie
meetrainen met het 1e elftal van De Graafschap
belangrijk zijn voor het team

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

Ambitie:

27 juli 1999
Tiel
2020
FC Den Bosch, Achilles 29 en DFS Opheusden
rechtsback of linksback
MBO opleiding onderwijsassistent niveau 4
met familie en/of vrienden tijd doorbrengen
op 16e jarige leeftijd debuut gemaakt bij jong FC Den Bosch - met 
DFS Opheusden kampioen geworden 
minimaal handhaven - misschien nog wel strijden om promotie 

15

14

4 januari 1990
Doetinchem
Februari 2018
Concordia Wehl, De Graafschap, Top Oss en FC Roskilde
centrale verdediger of rechtsback
fysiotherapeut van de DUNO 1 selectie
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 elftal
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Thijs van Amerongen
Geboortedatum:
Woonplaats:  
Bij DUNO sinds:
Vorige clubs:
Positie(s):
Werk/studie:  
Hobby of sport:

Sportief hoogtepunt:
Ambitie:

9 april 1999
Rheden  
dit seizoen   
De Graafschap  
centrale verdediger
bedrijfskunde op de Radboud Universiteit in Nijmegen 
voetbaltraining geven en tijd doorbrengen met mijn vriendin, 
vrienden en familie
KNVB bekerwinst in de O17 van De Graafschap 
promoveren met DUNO naar de 3e divisie

17

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

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

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

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

Faysal Shayesteh
Geboortedatum:
Woonplaats:  
Bij DUNO sinds:
Vorige clubs:

Positie(s):
Sportief hoogtepunt:
Ambitie:

10 juni 1991
Kabul 
2020
Lampang FC (Thailand, Air Force), diverse jeugdteams bij FC Twen-
te en Heerenveen
aanvallende middenvelder
acht doelpunten in 43 interlands in nationale team Afghanistan
promoveren met DUNO

16



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

15 maart 1994 
Nijmegen
juli 2021
SC NEC, De Treffers 
aanval 
social work 
met familie zijn 
winnende doelpunt maken tegen NEC (bvo) 
een bijdrage leveren aan mooie successen met DUNO, in de 
vorm van assists/goals en mooi voetbal

20

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

24

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

30 april 1995
Tiel
1 augustus 2021
NEC, Top Oss, Lienden en Tec
middenveld
nog niet zeker
basketbal
bekerfinale tegen Vitesse
elke wedstrijd hét verschil maken en belangrijk zijn voor 
het team

Nourdin Bergwerff
Geboortedatum:
Woonplaats:  
Bij DUNO sinds:
Vorige clubs:

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

17 april 2003
Arnhem
seizoen 2021/2022
Arnhemse Boys, Elinkwijk, De Treffers, ESA, Achilles ’29, Vitesse en 
De Graafschap Academy
linksbuiten/rechtsbuiten en sinds kort rechtsback
studie VMBO
kickboksen/film
winnende goal tegen FC Porto tijdens Izmir Cup in Turkije met Vitesse
ontwikkelen in Hoofdklasse en daarna stap hogerop: 2e Divisie/ 
Keuken Kampioen Divisie en Eredivisie

26

25

30 april 1995
Arnhem
seizoen 2021/2022
SC Westervoort
linksbuiten of spits
accountmanager
seizoenskaarthouder van Ajax, vissen, DJ 
10 goals en 11 assists in één seizoenshelft als linksbuiten
dat ik met mijn specifieke kwaliteiten een belangrijk aandeel 
ga hebben in het team
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Jardell Kruidbos
Geboortedatum:
Woonplaats:  
Bij DUNO sinds:
Vorige clubs:
Positie(s)
Werk/studie:  
Hobby of sport:
Sportief hoogtepunt:
Ambitie:

23 april 1999
Velp (Gld)
Dit seizoen
De Graafschap en AZSV
middenvelder
magazijnwerkzaamheden
met vrienden zijn en leuke dingen doen
periodekampioen worden met AZSV
belangrijk zijn voor het elftal en daarbij hopen op goals en assists

27

Sam van der Veer
Geboortedatum:
Woonplaats:  
Bij DUNO sinds:
Vorige clubs:
Positie(s)
Werk/studie:  
Hobby of sport:
Sportief hoogtepunt:
Ambitie:

30

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

Ambitie:

24 maart 2002    
Ulft   
2021-2022
De Graafschap en SDOUC
keeper   
finance & control    
films kijken 
basisspeler De Graafschap O19 en meetrainen met De 
Graafschap 1 
basisspeler worden    

31

23 juli 1992     
Arnhem
2010
DUNO
keeper
Box Letters, specialist in gevel-letters
lekker in de zon zitten
promoties DUNO
leuk seizoen met veel overwinningen - 
alles er uit halen wat er in zit
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Seizoen 2021-2022 - KNVB  

Zaterdag 28 augustus, 15:00 uur:
DUNO Doorwerth  -  vv Scherpenzeel  

Zaterdag 4 september, 14:00 uur:
DHSC  -  DUNO Doorwerth 

Zaterdag 11 september, 15:00 uur:
DUNO Doorwerth  -  Achilles ‘29

Zaterdag 18 september, 14:30 uur:
Smitshoek  -  DUNO Doorwerth

Zaterdag 25 september, 15:00 uur:
DUNO Doorwerth  -  Rijsoord

Zaterdag 2 oktober, 14:30 uur:
Capelle   -  DUNO Doorwerth

Zaterdag 9 oktober, 15:00 uur:
DUNO Doorwerth  -  Zwaluwen

Zaterdag 16 oktober, 14:30 uur:
FC Rijnvogels  -  DUNO Doorwerth

Zaterdag 30 oktober, 15:00 uur:
DUNO Doorwerth  -  Achilles Veen

Zaterdag 6 november: 14:30 uur:
’s-Gravenzande  -  DUNO Doorwerth

Zaterdag 13 november, 14:30 uur:
Spijkenisse  -  DUNO Doorwerth

Zaterdag 20 november, 15 uur:
DUNO Doorwerth  -  Poortugaal

Zaterdag 27 november, 14:30 uur:
De Jodan Boys  -  DUNO Doorwerth

Zaterdag 4 december, 15:00 uur:
DUNO Doorwerth  -  sc Feyenoord

Zaterdag 11 december, 15:00 uur:
DUNO Doorwerth  -  ARC

DUNO UIT - DUNO THUIS
Zaterdag 22 januari, 14:30 uur:
vv Scherpenzeel  -  DUNO Doorwerth

Zaterdag 29 januari, 15:00 uur:
DUNO Doorwerth  -  FC Rijnvogels

Zaterdag 5 februari, 14:30 uur:
Rijsoord  -  DUNO Doorwerth

Zaterdag 12 februari, 15:00 uur:
DUNO Doorwerth  -  Smitshoek

Zaterdag 19 februari, 14:30 uur:
Achilles ’29  -  DUNO Doorwerth

Zaterdag 12 maart, 15:00 uur:
DUNO Doorwerth  -  Spijkenisse

Zaterdag 19 maart, 14:30 uur:
ARC  -  DUNO Doorwerth

Zaterdag 26 maart, 15:00 uur:
DUNO Doorwerth  -  De Jodan Boys

Zaterdag 9 april, 14:30:
Poortugaal  -  DUNO Doorwerth

Zaterdag 16 april, 14:30:
Achilles Veen  -  DUNO Doorwerth

Zaterdag 23 april, 15:00 uur:
DUNO Doorwerth  -  ’s-Gravenzande

Zaterdag 30 april, 14:30 uur:
Zwaluwen  -  DUNO Doorwerth

Zaterdag 14 mei, 15:00 uur:
DUNO Doorwerth  -  DHSC

Zaterdag 21 mei, 14:30 uur:
sc Feyenoord  -  DUNO Doorwerth 

Zaterdag 28 mei, 14:30 uur:
DUNO Doorwerth  -  Capelle
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Bezoekers van het winkelcentrum, lie-

fhebbers van een wandeling door de 

bosrijke omgeving en omwonenden; 

ze vinden allemaal hun weg naar Lun-

chroom ’t Twaalfuurtje bij de ingang 

van het winkelcentrum aan de Van der 

Molenallee in Doorwerth.

Bert en Sylvia Schoemaker zijn al ‘n 

jaar of zes de trotse eigenaren van de 

horecagelegenheid. Gezelligheid en 

kwaliteit gaan hier heel goed samen”, 

zegt Bert. “We zetten ons elke dag 

in om onze bezoekers het allerbeste 

voor te zetten in een ongedwongen 

ambiance.“

Behalve koffie met gebak worden 

in ’t Twaalfuurtje - zoals de naam al 

doet vermoeden – ook lunchgerech-

ten zoals vers belegde broodjes geser-

veerd. “Onze koffie wordt altijd bereid 

van verse bonen en de cappuccino is 

beoordeeld met het cijfer 8. Boven-

dien zitten we hier op een ideale lo-

catie”, stelt Schoemaker. “Aan de stra-

atkant hebben we een bushalte voor 

de deur. En aan de andere kant van het 

winkelcentrum, ligt een grote parkeer-

plaats. Wandelaars die uit het bos ko-

men en even willen uitblazen, kunnen 

altijd bij ons terecht. We hebben een 

groot terras en ook binnen is er ruimte 

voor veel bezoekers.”

Bert Schoemaker benadrukt dat de lunchroom 

nog veel meer doet. “Men kan hier tot half zes 

een lekker menu bestellen of complete maalti-

jden meenemen om thuis te eten. We hebben 

een capaciteit voor zo’n tachtig bezoekers, zo-

dat ’t Twaalfuurtje ook geschikt is om verjaarda-

gen te vieren of recepties te houden. Daarnaast 

verzorgen we bedrijfscatering.”

’t Twaalfuurtje is dinsdag, woensdag en donder-

dag geopend van 10:00 tot 18:00 uur. Op vrijdag 

en zaterdag van 10:00 tot 19:00 uur. Zondag en 

maandag is de zaak gesloten. Die dagen zijn er 

wel mogelijkheden om in de avonduren verjaar-

dagen en andere bijeenkomsten te houden. 

Bert en Sylvia Schoemaker voor hun Lunchroom in Doorwerth

Gezelligheid en kwaliteit
Lunchroom ’t 
Twaalfuurtje in 
Doorwerth
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Arjan Intezar

De 23-jarige Arjan Intezar is dit seizoen op 

wedstrijddagen de vaste verzorger van DUNO 

Doorwerth. De student fysiotherapie heeft al 

de nodige ervaring bij voetbalteams. Sinds dit 

seizoen speelt hij zelf bij zondag-eersteklasser 

SC NEC en bij DUNO vervangt hij Jan Horn, 

die zijn taken bij de A-selectie wegens fami-

lieomstandigheden heeft moeten neerleggen. 

Op door-de-weekse dagen is Jochem Jansen 

de verzorger/fysio en op wedstrijddagen 

Arjan Intezar.

Huwelijksgeluk voor trainer
DUNO-trainer Anoush Dastgir is afgelo-

pen zomer getrouwd met Sahar Zohou-

ri. Dat gebeurde op 12 juli in  de Kroatis-

che stad Trogir. Om de bruiloft in kleine 

en intieme sfeer te laten plaatshebben 

had het bruidspaar behalve familie ook 

enkele naasten en een aantal goede 

vrienden uitgenodigd.  Afgezien van zijn 

huwelijksgeluk ging voor de DUNO-tra-

iner met de trouwerij nóg een wens in 

vervulling omdat hij beide families bijeen 

kreeg voor deze feestelijke en speciale 

gelegenheid. Want door corona was dat 

lange tijd niet mogelijk geweest. Kroatië 

vond hij bovendien de ultieme bestem-

ming om zijn beeldschone Sahar Zohouri 

eeuwige trouw te beloven.

Vaste verzorger  
voor DUNO 1
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Op zoek naar een plaagdier-bestrijder om 

overlast van ongedierte in woning of be-

drijf aan te pakken of te voorkomen? Dan 

bent u bij Erwin Steen aan het juiste adres: 

het bedrijf is gespecialiseerd in bestrijding 

en preventie van ongedierte. Daarnaast 

wordt een uitermate vakkundige en snelle 

aanpak gegarandeerd. 

Erwin Steen vindt discretie en anonimiteit 

een belangrijk facet van zijn werk bestri-

jdings-zaamheden. Dit omdat het volgens 

hem niet nodig is dat omwonenden of co-

llega’s iets merken van de bestrijding in hun 

pand of directe omgeving. Daarom maakt 

het bedrijf altijd gebruik van ongemarkeer-

de voertuigen op locatie en wordt ook de 

beschermende kleding pas op locatie aan-

getrokken. Vanzelfsprekend ondervindt de 

omgeving geen enkele hinder van de wer-

kzaamheden.

Mede dankzij jarenlange ervaring en exper-

tise is eigenaar Erwin Steen ervan over-

tuigd dat zowel in kleine als grote objec-

Erwin Steen: 
specialist in plaagdier-bestrijding

ten kwaliteit in de bestrijding gegarandeerd 

kan worden. Na een eerste contact kan een 

medewerker van het bedrijf snel op locatie 

zijn, het probleem analyseren en dikwijls 

direct bestrijden.

Duurzaam en milieubewust werken is een 

belangrijk onderdeel van de plaagdierbes-

trijder. Erwin Steen: “Het is zeer specialis-

tisch werk. Gebruik van gif is in bijzonder 

veel gevallen namelijk volstrekt overbodig. 

De schade die bepaalde stoffen, bij foutief 

gebruik, op de directe omgeving kunnen 

hebben, zijn veelal niet te overzien. Denk 

hierbij aan afstervende planten en bomen 

of huisdieren die het gif opzoeken en tot 

zich nemen. Plaagdier-Stop zorgt ten alle 

tijden voor een duurzame oplossing voor 

elk plaagdierenprobleem.”
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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



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


