
Jeugd O9-2 speelt 6 tegen 6

Vrouwenvoetbal ook bij DVV op de kaart

Algemene ledenvergadering 17 november

betrokken, ambitieus & sportief

vv DVV                         DUIVEN

nr.1 - 2017/ 2018

DVVPost



Van de 

redactie

Door: John van der Meer

Van de redactie 3
Van de bestuurstafel 5

Van de vrouwen 13

Uit de jeugdcorner 18

Van de senioren 26

Van het eerste 30

Ingezonden stukken 31

Van de sponsorcommissie 43

Club van 100 49

Uit de oude doosch 51

DVV Post is een uitgave van voetbalvereniging DVV 

“Door Vriendschap Vooruit”. DVV Post verschijnt 

5 maal per jaar.

Hoofdredactie: John van der Meer  0316 26 39 90

Eindredactie: Geert Roelofs  0316 26 62 91

  Sven Meijer  06 50 83 85 88

 Werner de Geest 0316 26 75 87

 Jasper Harmsen 0316 26 21 67

 Kevin Harmsen

 Kim Gerritsen

E-mail:  DVVpost@hotmail.com

Druk: JP Offset, Duiven • www.jp.nl

Vormgeving: Sven Meijer

Oplage:  1100 exemplaren

in
h
o
u
d
 
&
 
c
o
l
o
f
o
n

Beste sportvrienden,

Een nieuwe competitie, een nieuw begin! Na een hopelijk 

geslaagde zomervakantie is de competitie, op het 

moment dat dit blad verschijnt, al weer enkele weken aan 

de gang.

In dit blad blikken we terug op vorig jaar (bijvoorbeeld 

in stukken van de Fair Play Commissie en de 

toernooicommissie), maar kijken we ook uit naar de 

toekomst (bijvoorbeeld in de stukken van de voorzitter 

en de hoofdtrainer). We verwelkomen de bijdragen van 

de sponsorcommissie en de dames (of liever gezegd: 

vrouwen!) en vragen ook speciale aandacht voor de 

(laatste!) bijdrage van voorzitter Hugo Boschker.

In de vorige DVV Post hebben we afscheid genomen van 

twee ervaren redactieleden, Roy en Patricia Jansen. Het 

doet ons genoegen te melden dat er twee opvolgers zijn 

die door hun leeftijd en frisse ideeën een waardevolle 

aanwinst zullen zijn voor ons redactieteam. Werner de 

Geest, Geert Roelofs, Jasper Harmsen, Sven Meijer en 

John van der Meer hebben gezelschap gekregen van:

Kim Gerritsen: 20 jaar, vierdejaars student CIOS (stream 

Onderwijs en Sport), voetbalt 11 jaar bij DVV, speelster 

Dames 1 (zondag); zij zal zich in het bijzonder bezig houden 

met kopij vanuit de vrouwen en de meisjes van DVV.

Kevin Harmsen: 20 jaar, vierdejaars student CIOS (stram 

Onderwijs en Sport), voetbalt 14 jaar bij DVV, spelder DVV 

2, hoofdtrainer JO13-1 (vroeger D1); hij zal zich in het 

bijzonder bezig houden met kopij vanuit de jeugd.

De redactie wenst ieder een sportief en succesvol 2017-

2018 en onszelf uiteraard veel fijne kopij toe (maar daar 

moeten jullie voor zorgen!).

Op de volgende pagina treffen jullie de planning voor 

dit competitiejaar aan. We vergaderen dit jaar op het 

Horsterpark. over het algemeen om 20.15 u., in “De Theet”.

Met sportieve groet, Redactie DVV Post.

hoofdsponsor dvv

Control & Audit

Van Loon Finance
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Post- en Pakketservice

Koeriersdiensten

Voor het vervoer van al uw zendingen, groot of klein, bent u bij 

Willems Post en Pakket aan het juiste adres. 

Of het nu gaat om het bezorgen van een uiterst vertrouwelijk document 

of een pallet vol met apparatuur, wij bezorgen het zoals U dat wilt. 

Wij bieden diverse vervoersdiensten, ieder met een eigen tijdsplanning. 

Als u iets bezorgd wilt hebben...

‘t Holland 10a I6921 GW Duiven
Telefoon (0316) 284 018I Fax (0316) 283 756
E-mail info@willemsverspreidingen.nlwww.willemsverspreidingen.nl

U kunt zelf aangeven hoe snel u wilt dat uw zending wordt afgeleverd. 

Ree-Zo Electro World
Elshofpassage 2, Duiven, T. 0316 - 28 07 08, www.electroworldreezoduiven.nl

Sportkledingleverancier DVC’26

ALLSPORTSWEAR.NL

Sportkledingleverancier DVC’26

ALLSPORTSWEAR.NL

Sportkledingleverancier DVC’26

ALLSPORTSWEAR.NL

ALLSPORTSWEAR.NL

Opzet 1

Opzet 2

Opzet 3

Opzet 4
(extra)

Sportkledingleverancier DVV

Data clubblad DVV Post 2017-2018

Bladnummer Deadline Redactievergaderingen  Verschijnt in weekend van
1. Kick off 26 september 27 september en 25 oktober  14 / 15 oktober 2017

2. Kerstnummer 29 november 30 november en 3 januari 2018 16 / 17 december 2017

3. Winterstop 13 februari 14 februari en 14 maart  3 / 4 maart 2018

4. Themanummer 10 april 11 april en 2 mei  28 / 29 april 2018

5. Kampioenen 5 juni 6 juni en 27 juni  23 / 24 juni 2018 

Van de voorzitter
Door: Hugo Boschker 

Allereerst dit: Ik hoop dat u het zomerreces gezond en wel 

bent door gekomen en dat u klaar bent voor het nieuwe 

seizoen. En dat het nieuwe seizoen al begonnen is, dat 

hoeft geen nader betoog. Door de week wordt er weer 

volop getraind en op de zaterdagen en de zondagen 

worden de wedstrijden gespeeld. Kortom, ons sportpark 

leeft van alle kanten en dat zien wij graag. 

Op 8 september heeft Voetbalzaken het seizoen 2017-

2018 weer afgetrapt met haar jaarlijkse Kick-off voor 

leiders en trainers om goed geïnformeerd en goed 

voorbereid aan het nieuwe seizoen te beginnen. En als je 

dan denkt dat je er helemaal klaar voor bent, gebeurt er 

iets dat je niet zou willen.

Op 18 september hebben we afscheid genomen van 

Edwin Hoogerdijk als hoofdtrainer van DVV1. De reden 

hiervoor is dat er tussen Edwin en VTZ/bestuur een 

verschil van inzicht is met betrekking tot het te voeren 

technisch beleid. Ruud Doevendans (hoofdtrainer), John 

van Vulpen en Wim van den Hurk (beiden assistent trainer) 

zullen voorlopig het technisch kader vormen. Wij wensen 

hen en de spelers veel succes toe. 

Op de 1ste wedstrijddag van dit seizoen hebben wij 

het Voetbal Assist Narrowcasting systeem in gebruik 

genomen. Dat was even een spannend moment, maar al 

gauw bleek dat het systeem voldoet aan onze verwachting. 

Vanaf heden staat het wedstrijdprogramma keurig op de 

diverse schermen aangegeven. 

In de vorige DVVpost heb ik u geïnformeerd, dat het Media 

Innovatie Team (MIT) werkt aan het vernieuwen van onze 

website. Nu kan ik u melden dat met ingang van 1 oktober 

een basale lancering van de nieuwe website wordt 

vrijgegeven. En in de komende maanden zal de inrichting 

van de site successievelijk worden uitgebreid. 

De bezetting van ons clubhuis blijft nog steeds een punt 

van aandacht. Om de kwetsbaarheid bij het managen 

zoveel mogelijk te reduceren, zoeken wij met spoed twee 

beheerders. Ook zoeken wij nog een vrijwilliger voor de 

functie van coördinator roostering en vrijwilligers als 

1ste barmedewerkers. De 1ste barmedewerkers bieden 

wij - zo gewenst - een vrijwilligersvergoeding aan. De 

verwachte tijds inzet voor de functie beheerders en 

coördinator roostering zal 1 dagdeel per week zijn. Voor 

de functie 1ste barmedewerker zal dit 6 tot 12 uur per 

4 weken zijn. Voor onze vereniging is het van essentieel 

belang dat aan deze oproep gehoor wordt gegeven. Het 

clubhuis is voor ons niet alleen een belangrijke bron van 

inkomsten, maar het is ook het trefpunt waar wij elkaar in 

gezelligheid en goede sfeer willen ontmoeten. Aangezien 

onze vereniging draait op vrijwilligers mogen wij van 

onze leden en ouders van leden die nog niet actief zijn 

als vrijwilliger, verwachten dat zij hun steentje bijdragen 

bij het openhouden van hun clubhuis. Op diverse locaties 

op ons sportpark zijn posters opgehangen. Daarop staat 

in het kort beschreven wat de functies inhouden. Ook 

kunt u hierover contact opnemen met Hans Slag, interim 

bestuurslid Facilitaire Zaken. Hans is graag bereid u nader 

te informeren (facilitair@dvvduiven.nl). 

De Grote Clubactie is op 16 september weer van start 
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VOOR ELKE KLUS NAAR MAASSEN DUS!

Maassen
doe het zelf

VOOR EEN PROFESSIONELE AANPAK

‘t Holland 1 Duiven  0316 - 26 15 83
Volop gratis parkeergelegenheid!

Elektra
IJzerwaren
Hout
Plaatmateriaal 
Vakverf
Handgereedschap

PVC 
Fittingwerk
Bouwmateriaal
Behang
Raamdecoratie 
Voor binnen & buiten, 
montage aan huis.

WIJ HEBBEN ALLES 
VOOR DOE-HET-ZELVER EN PROFESSIONAL

Creatieve bruidsreportages/portretfotografie
Industriële en bedrijfskundige reportages

Scheefkelk 12 - 6922 HH Duiven - 0316-267579 - 06-51721179 - info@fotokok.nl - www.fotokok.nl

Net even anders...

gegaan. Net als het afgelopen jaar zal de opbrengst naar 

een nog aan te leggen Panna-veldje gaan. Voor het team 

met de meest verkochte loten komt er nog een nader te 

bepalen prijs beschikbaar. Maar voor alles geldt in dezen 

het motto “laten we het Samen doen, want Samen zijn 

we sterk.” 

Op 15 september tijdens de Nationale Sportweek hebben 

Jordy de Haan en Bob Rutgers een clinic voetbal verzorgd. 

Beide heren hebben op die middag laten zien waar DVV 

voor staat. Na afloop waren de reacties van leerlingen en 

docenten super enthousiast. 

Op 28 september hebben wij met Gelderlandenergie een 

rondgang gemaakt door onze kleedaccommodatie en 

clubhuis. Ons streven is zoveel mogelijk energiekosten te 

besparen. De warmtepomp is daar al een goed voorbeeld 

van en de volgende stap in het proces naar een duurzaam 

DVV is het binnenshuis aanbrengen van ledverlichting en 

waterbesparende kranen die automatisch stoppen. De 

financiering naar een duurzamer DVV wordt naast de te 

ontvangen subsidie volledig bekostigd door de Business 

Club Ondernemend DVV. 

Het bestuur ontvangt regelmatig verzoeken van haar leden 

om bepaalde plekken buiten rookvrij te maken, zodat 

hun kinderen tijdens het sporten niet geconfronteerd 

worden met roken. Sport en gezondheid zijn immers 

belangrijk voor kinderen en roken hoort niet thuis in een 

gezonde sportomgeving. De KNVB gaat zich dit seizoen 

samen met de Hartstichting ook inzetten voor rookvrije 

sportcomplexen. Wat de wensen van onze leden op dit 

punt zijn, kunnen zij kenbaar maken door aan de hand 

van een aantal voorstellen van het bestuur hun stem uit te 

brengen tijdens de komende Algemene Leden Vergadering 

(ALV). 

Van de Fair-Play Commissie (FPC) hebben wij een verslag 

ontvangen van de incidenten die zij hebben onderzocht 

in het seizoen 2016-2017. Wat daarin opvalt, is dat 

het aantal zaken die door de FPC behandeld moeten 

worden de laatste jaren een constante daling vertonen. 

Hieruit kunnen we concluderen dat het beleid bij DVV zijn 

vruchten afwerpt. Wel blijft het zaak om op alle niveaus 

voortdurend aandacht te blijven houden tegen ongewenst 

gedrag. Zoals u weet, dienen leiders en trainers bij de 

jeugd in het bezit te zijn van een VOG-verklaring. Geen 

verklaring dan ook geen leider of trainer. Ik wil dan ook die 

trainers en leiders, die nog geen VOG-verklaring hebben 

aangevraagd, dringend verzoeken dit alsnog te doen. 

Jos van Huet van de ledenadministratie is graag bereid u 

daarbij te helpen. 

Op 15 september jl. heeft een deel van de selectie van 

Lazio Roma bij DVV een training afgewerkt. Het was een 

zogenaamde open training en dat was te zien ook. Jong 

en oud, in grote getalen waren zij naar DVV gekomen. Na 

afloop van de training werden er een heleboel selfies met 

de spelers van Lazio Roma gemaakt. Het was een ware 

happening. 

Vrijwilligers komen en vrijwilligers gaan en dat is op zich 

de gewoonste zaak van de wereld, daar is niets mis mee. 

Maar het wordt pas problematisch als bepaalde vacatures 

te lang open (blijven) staan. De continuïteit van het 

vrijwilligerswerk dreigt dan in gevaar te komen en dat is 

nooit goed. Wij zijn al enige tijd op zoek naar een opvolger 

voor Jon van Benthem. Jon stopt op 17 november na 4 

jaar als secretaris van het bestuur. Jacques le Comte 

heeft momenteel 2 bestuursfuncties, Commerciele Zaken 

en Algemene Zaken. De functie van Algemene Zaken wil 

hij graag overdragen aan iemand anders, zodat hij zich 

volledig bezig kan houden met Commerciele Zaken. Voor 

de vacature bestuurslid Facilitaire Zaken heeft Hans Slag 

zich gemeld en daar zijn we erg blij mee. Tijdens onze ALV 

zal het bestuur Hans voordragen voor deze functie en als 

er dan geen tegenkandidaten zijn dan is Hans gekozen tot 

ons nieuwe bestuurslid Facilitaire Zaken. 

Op 17 november zal ik ook aftreden en zoals het er 

nu naar uitziet, zal Frank Dellemann mij opvolgen als 

voorzitter. Mijn afscheid betekent tevens het einde van 

mijn stukjes “Van de voorzitter.” Vijf jaar lang heb ik deze 

stukjes geschreven, zo’n 25 keer in totaal. Vaak als ik de 

copy inleverde, dacht ik “is het niet te lang? ” Maar van de 

andere kant wilde ik u ook graag breed informeren over al 

wat er zoals gebeurt binnen onze vereniging. En dat kon ik 

m.i. niet afdoen met een zinnetje hier en een zinnetje daar. 

Ook mijn toespraken (ik weet het) hadden een bepaalde 

lengte en wel om de dezelfde redenen. Bovendien wil s
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bel 0316-263530
info@mansbouw.nl   www.mansbouw.nl

Zin in bouwen? 

bouwt verder met...
een winnend team

zorgeloos bouwen
je doel bereiken

www.dianakapsalons.nl

ik altijd veel vertellen, zo ben ik. Beste mensen, ik heb 

al die jaren met veel plezier mijn bijdrage aan de DVV 

Post geleverd. En ik ben de redactie van ons mooie DVV 

Post dankbaar dat zij mijn stukken altijd netjes hebben 

geplaatst. En mijn opvolger wens ik bij het schrijven van 

de stukjes “Van de voorzitter” alvast aller succes toe. 

Op vrijdag 17 november aanstaande zal de Algemene 

Leden vergadering worden gehouden. Het bestuur 

nodigt u daarvoor van harte uit (zie ook de aankondiging 

verderop in de DVVpost). Mij rest u een gezond en sportief 

voetbalseizoen toe te wensen en veel plezier op en langs 

de velden. 

(De redactie van de DVV Post dankt Hugo voor zijn 

trouwe bijdragen aan ons clubblad. Zijn stukken “Van de 

voorzitter” waren immer positief van toon en gaven een 

goed beeld van wat er speelt in de vereniging en wat de 

vereniging nodig heeft. Dank je wel, Hugo: voor de redactie 

van de DVV Post ben jij een puike voorzitter geweest. Red.)

uitnodiging

algemene 

ledenvergadering

vrijdag 17 november 2017 in het clubhuis 

van de vereniging aanvang 20.00 uur

Aan de Ereleden, leden van verdiensten en leden van voetbalvereniging ‘Door Vriendschap Vooruit’. 

Het bestuur van voetbalvereniging DVV nodigt u hierbij uit voor de Algemene Ledenvergadering

De definitieve agenda voor deze vergadering zal tijdig op de DVV website www.dvvduiven.nl. 

worden gepubliceerd. Het verslag van de vorige algemene ledenvergadering (18 november 2016) 

is gepubliceerd in het clubblad nummer 2 van het seizoen 2016-2017. Voor de vergadering zal dit 

verslag ter inzage liggen.

Wij zien uw komst graag tegemoet.

Bestuur v.v. DVV
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Voetbal.nl en de 

KNVb Wedstrijdzaken 

app staan klaar!

Via de secretaris.

Het nieuwe voetbalseizoen staat voor de deur! Dit 

betekent dat je ook van start kunt met de nieuwe Voetbal.

nl app en de KNVB Wedstrijdzaken app. Of je nou alleen 

voetballiefhebber, ouder, fan of speler bent. Of je gaat als 

scheidsrechter, wedstrijdsecretaris of aanvoerder aan het 

werk. Voetbal.nl of de KNVB Wedstrijdzaken app komt 

altijd van pas!

In deze tekst een korte uitleg over wanneer je welke app 

moet gebruiken. 

Van start met Voetbal.nl en de KNVB Wedstrijdzaken app.

Beide apps beginnen bij het inloggen en registreren. Of je 

nou met Voetbal.nl of met de KNVB Wedstrijdzaken app 

gaat werken, leden dienen zich altijd te registeren en in 

te loggen met het e-mailadres dat bekend is bij de club. 

Voordeel is dat je in beide apps met dezelfde gegevens 

kan inloggen.

Log je in met het mailadres zoals bekend is bij de club 

dan wordt de app gelijk nog leuker. Op je startscherm 

staat dan niet alleen belangrijk KNVB/voetbalnieuws maar 

vooral jouw activiteiten. Denk aan je programma en je 

uitslagen. Goed inloggen is dus heel belangrijk.

De KNVb 

Wedstrijd zaken app

Dé app met het digitaal wedstrijdformulier. Speciaal 

voor wedstrijdsecretarissen, voor de leiders, voor de 

aanvoerders van de teams en uiteraard ook voor de 

scheidsrechters.

Voetbal.nl

De app voor iedere voetballiefhebber in Nederland! 

Of je nou speler, ouder, opa of oma bent. Altijd en overal 

op de hoogte van de uitslagen, standen, programma’s.

Volg je favoriete spelers en mis niks!
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DaMEsVOEtbal - 

EErstE PErIODE

Door: Esther Stoker, VTZ Vrouwen

Het seizoen is goed van start gegaan. Alle teams zijn 

gevuld en alle meiden beginnen aan elkaar te wennen. 

Natuurlijk is de een eerder op z’n plekje dan de ander 

maar samen proberen we er een topseizoen van te maken.

De bekerperiode is inmiddels gepasseerd en binnen de 

damestak zijn VR1_zondag & MO17-1 door in de beker. 

Fantastisch gedaan meiden!!! We zijn heel benieuwd hoe 

jullie de bekerrondes doorkomen. 

We hebben een aantal foto’s van de eerste periode die we 

graag aan jullie willen laten zien.

Wedstrijdprogramma Dames 1

1 24 september ‘17 DVV VR ZO 1  GVA VR 1

2 1 oktober ‘17 DVOL VR 1 DVV VR ZO 1 

3 8 oktober ‘17 DVV VR ZO 1  RKPSC VR 1

4 15 oktober ‘17 RKHVV VR 2 DVV VR ZO 1 

 22 oktober ‘17 inhaal / beker 

5 29 oktober ‘17 DVV VR ZO 1  Valburg VR 1

6 5 november ‘17 Spero VR 2 DVV VR ZO 1 

7 12 november ‘17 DVV VR ZO 1  VDZ VR 3

8 19 november ‘17 DCS VR 1  DVV VR ZO 1 

9 26 november ‘17 DVV VR ZO 1  Bemmel VR 1

10 3 december ‘17 DVV VR ZO 1  FC Kunde VR 2

11 10 december ‘17 Loil sv VR 1 DVV VR ZO 1
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STOPRijschool Non

aanbieding voor DVV-leden: 

2 gratis rijlessen en de itheorie 

(online theoriecursus) gratis!

Feesten is 
al 50 jaar 
ons vak

Dorpstraat 29  -  6923 AC Groessen  -  t 0316 523 948  -  www.zaalgielinggroessen.nl

Dorpstraat 29  -  6923 AC Groessen  -  t 0316 523 948  -  www.zaalgielinggroessen.nl

Feesten is al 50 jaar ons vak

Vrouwen 1 Zondag

Door: Marleen Vos, Leidster Dames 1 Zondag

Hallo voetbalvrienden,

Het seizoen is inmiddels weer begonnen en wij zijn 

met een fanatieke en fitte selectie begonnen aan 

onze bekerwedstrijden. De eerste wedstrijd was op 3 

september. Onze tegenstanders was ST: AZC/Sp. Eefde 

VR1. Deze wedstrijd is gewonnen met 4-1. De tweede 

wedstrijd in de voorronde van de beker was tegen WWNA 

VR1. Ook deze wedstrijd werd gewonnen en wel met 7-0!

Twee wedstrijden gewonnen, dit betekent door in de 

beker! 

Hopelijk hebben we net zo’n flitsende start in de 

competitie. Want ons doel voor dit jaar is toch wel het 

kampioenschap! 

Lijkt het je nou leuk om eens een wedstrijd te komen kijken? 

Wij spelen onze thuiswedstrijden op zondag om 12:00. 

Like ons op facebook om op de hoogte te blijven van 

aankomende wedstrijden en uitslagen! 

https://www.facebook.com/DVVDames1

We zien jullie graag langs de lijn!
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*** NIEUW *** Voetbal 

technische Zaken 

(VtZ) VrOUWEN

Het vrouwenvoetbal binnen DVV groeit en daar springt DVV 

op in. Voor het eerst heeft DVV een Technisch Manager 

voor de dames- en meisjesteams namelijk Esther Stoker.

Esther heeft zelf jarenlang gevoetbald bij o.a. DTS’35 en 

is inmiddels al weer 5 jaar actief binnen DVV als trainer-

coach bij de jongens. Na een heel aantal jaren actief te zijn 

geweest aan de ‘mannenkant’ van DVV, heeft ze de keuze 

gemaakt om aan de slag te gaan bij de meiden. Als trainer-

coach staat ze wekelijks op de velden met haar team VR1_

zaterdag. En als VTZ Vrouwen houdt ze zich op technisch 

vlak o.a. bezig met de groei in het niveau en ontwikkeling 

van spelers, groei in het aantal, ontwikkeling van trainers 

d.m.v. opleidingen en begeleiden van trainers. Daarnaast 

zal zij een verbindende rol spelen tussen de meiden en 

jongens (mannen en vrouwen) binnen de vereniging. 

‘Zeker 16% van alle spelende leden binnen DVV is vrouw 

(meisje) en dat wordt alleen maar meer! Er zijn op dit moment 8 

meidenteams vanaf Onder de 13 en hoger. Daarnaast spelen 

er nog ca. 16 meiden in jongensteams. Vrouwenvoetbal is 

de snelst groeiende sport in Nederland. Het goede resultaat 

van het afgelopen EK heeft het vrouwenvoetbal een boost 

gegeven. Ook binnen DVV verwachten we een verdere groei 

van het aantal vrouwelijke leden.’

Vooruitgang
De afgelopen weken is er al veel vooruitgang geboekt 

binnen de meidentak van DVV:

- Keeperstraining: Inmiddels hebben we een nieuwe 

keeperstrainer voor de midden- en bovenbouw, Patrick 

Hermsen. Daarnaast trainen alle meiden van de 

onderbouw bij William Zoon op de maandag samen met 

de jongens. Het is geweldig dat alle keepsters hun eigen 

training kunnen krijgen!

- Vrijwilligers 
 •  Kader MINI’S: Vanuit VR1_zondag zijn speelsters 

Sanne Tilleman en Esmee Hermsen de trainers en 

coaches geworden voor de Mini’s. 

 •  Trainers MO13-2: Vanuit VR1_zaterdag zijn speelsters 

Julia en Romy Vermeer samen met stagiaire Lola Witjes 

elke donderdag actief als trainers bij de MO13-2

 •  Scheidsrechters: Julia en Romy Vermeer zijn al een 

heel aantal jaar actief als scheidsrechter aan de 

mannenkant bij DVV. Julia heeft onlangs zelfs als 

assistent-scheidsrechter mogen vlaggen bij Heren 

1-zondag tijdens een oefenduel tegen SML.

- Techniektrainingen: de afgelopen weken hebben 

o.a. Jordy de Haan, Bob Rutjes en Esther Stoker 

techniektrainingen gegeven bij verschillende teams waarbij 

de meiden de moves & skills aanleren vanuit Meulensteen. 

Tevens willen we onze kennis overdragen aan de trainers 

van het betreffende team (train de trainer). Jordy de Haan 

zal vanuit zijn rol als VTZ Opleidingen komend seizoen 

meer op dit vlak gaan betekenen.

- Groei: afgelopen 3 weken hadden we gemiddeld 

4 aanmeldingen voor proeftrainingen per week voor 

meidenvoetbal in diverse leeftijden, van mini tot 30+.

- Teamondersteuning: de afgelopen periode hebben 

een aantal teams een beroep moeten doen op een ander 

team voor extra spelers. Het samenwerken tussen de 

teams gaat steeds beter! Samen zijn we sterk.

Wervingsactie vrouwenvoetbal
Om de groei te stimuleren binnen onze eigen club zijn we 

na het EK een wervingsactie gestart om DVV nog beter op 

de kaart te zetten wat betreft het vrouwenvoetbal. Flyers 

en posters zijn gedrukt en verspreid en ook geplaatst op 

social media. We zijn heel benieuwd hoeveel leden er aan 

het einde van dit seizoen zijn bijgekomen.

Esther Stoker

DVV-meiden onder 

17-1

Door: Marco van Schaik

Na een zomer vol dames voetbal gaan dit jaar 18 meiden 

het seizoen 2017/2018 spelen voor MO17-1. Een luxe 

positie voor de trainers en begeleiding van dit team. Dit 

jaar spelen de meiden naast de competitie ook in de beker.

De eerste twee bekerwedstrijden werden overtuigend 

gewonnen. Op 9 september was de eerste wedstrijd thuis 

tegen DVC MO17-2. In een zeer hoog tempo werd DVC 

finaal van de mat gespeeld. De speelsters van DVC lagen 

na de wedstrijd uitgeput op het veld. In de tweede helft 

kreeg het team nog complimenten voor sportiviteit van 

de tegenstander. DVV ging  ook met 10 speelsters spelen 

nadat de tegenstander door blessures met 10 speelsters 

verder moest. 

De tweede wedstrijd was uit tegen AZC uit Zutphen. In 

een regenachtige wedstrijd en op een slecht bespeelbaar 

veld werd er uiteindelijk 6 keer gescoord. Zelfs de 

scheidsrechter was die dag een beetje van slag. Hij floot 

al na 30 minuten af in de eerste helft, waar er normaal 

gesproken 40 minuten worden gespeeld.

Na de bekerwedstrijden was het op zaterdag 23 september 

tijd voor de eerste competitie wedstrijd. Er werd afgereisd 

naar Doornenburg om te spelen tegen GVA. In een lekker 

zonnetje en met de veel meegereisde supporters werd de 

eerste wedstrijd gewonnen met 10-1. Het scorebord op 

het hoofdveld kon deze stand niet aan.

Een geweldige start 
van het nieuwe 
seizoen. Dit belooft 
wat voor de dames 
in het oranje.

DVV MO17-1

MO17-1
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Een eerste 

kennismaking met 

DVV JO15-2

Door: Christiaan Venneman, leider

Een groot deel van dit team bestaat uit jongens die vorig 

seizoen met JO13-1 kampioen werden in de 1e klasse 

en daarmee promotie naar de hoofdklasse afdwongen. 

Van dit team maakten Argjend en Yanick de overstap naar 

JO15-1 en besloten Bart en Bas, na veel blessureleed, de 

overstap te maken naar JO15-3. 

De 10 spelers die overbleven werden aangevuld met Jack, 

Ryan, Max, Luuk, Deniz en Rick. Deze jongens komen 

allemaal uit O14.

In totaal heeft het team 16 spelers en de eerste weken 

van het seizoen is gebleken dat we deze 16 spelers hard 

nodig zullen. Het is een leuke groep gasten en in slechts 

een paar weken tijd is het al echt een team geworden. 

De jongens hebben plezier met elkaar en daarbij wordt er 

fanatiek getraind.

Ook de technische staf is wat gewijzigd ten opzichte van 

vorig seizoen. Jordy de Haan (trainer), Robin Verburgt 

(grensrechter) en Christiaan Venneman (leider) zijn vanuit 

JO13-1 meegegaan met het team en Edwin Hoogerdijk 

(trainer), Johan Versluis (trainer) en Peter Meijerink (leider) 

zijn toegevoegd aan de begeleiding. Al met al een groot 

begeleidingsteam.

Half augustus is het team begonnen met de eerste 

trainingen. Drie keer in de week wordt er intensief 

getraind en de trainingsopkomst is heel goed te noemen. 

De spelers zijn nauwelijks afwezig, alleen als er iemand 

ziek is. 

In de voorbereiding werden er 5 wedstrijden gespeeld 

(inclusief bekerwedstrijden). Ook heeft het team inmiddels 

de eerste competitiewedstrijd gespeeld. 

De eerste oefenwedstrijd was al na één trainingsweek. 

Toen werd er gespeeld tegen JO15-3 (5-1 winst). De 

week erna werd er voor de beker gespeeld in en tegen 

Doetinchem JO15-1. Tijdens deze wedstrijd werd het team 

even wakker geschud. Tegen een fysiek veel sterkere, 

maar vooral grotere tegenstander had het team het erg 

lastig en werd er met 6-0 verloren. Deze eindstand was al 

bij rust bereikt. Het positieve was dan ook dat er in de 2e 

helft geen tegendoelpunten meer geïncasseerd werden en 

dat DVV zelfs een doelpunt had kunnen/moeten maken.

De 2e bekerwedstrijd werd er thuis gespeeld tegen 

Angerlo Vooruit JO15-1. Deze tegenstander ontmoeten 

we ook in de competitie. Tijdens een goede wedstrijd van 

de kant van DVV werd er uiteindelijk met 7-2 gewonnen. 

Erg positief was dat er makkelijk werd gescoord en dat 

er diverse doelpunten vielen na fraai combinatievoetbal. 

Verschillende aanvallen werden van achteruit opgebouwd 

en via het middenveld werden vervolgens de voorhoede 

spelers bereikt.

Op woensdag na de wedstrijd tegen Angerlo werd er nog 

tegen Groessen JO15-1 geoefend. Wederom een wedstrijd 

tegen nagenoeg allemaal 2e jaars spelers. Voor het team, 

in fysiek opzicht, weer een zware wedstrijd, maar wel 

weer een erg goede test. Na een 0-4 tussenstand werd er 

uiteindelijk met 2-4 verloren tegen een team dat uitkomt 

in de 1e klasse. Ook nu viel op dat DVV technisch gezien 

prima uit te voeten kan en mooi verzorgd voetbal laat zien. 

Fysiek hebben veel jongens het nog lastig en zien we op 

dat terrein nog veel ontwikkelpunten.

De laatste bekerwedstrijd moest er in Gaanderen gespeeld 

worden tegen VVG’25. Wederom kon DVV aan de bak, 

want VVG had tot nu toe beide wedstrijden gewonnen. DVV 

begon matig aan de wedstrijd en kwam met 2-0 achter. 

Naarmate de wedstrijd vorderde pakte het team het beter 

op en groeide het vertrouwen. Kort voor rust zorgde Max 

voor de aansluitingstreffer; 2-1.

In de 2 helft was het wedstrijdbeeld geheel anders. DVV 

werkte hard, speelde technisch goed verzorgd voetbal 

en won veel onderlinge duels. Halverwege de 2e helft 

zorgde Chris verdiend voor de gelijkmaker. De laatste 

tien minuten van de wedstrijd golfde het spel op en neer. 

VVG werd  gevaarlijker en kreeg ook een paar kansen. 

Zo belandde een schot op de lat en moest Sem reddend 

optreden na een uitbraak van de spits van VVG. Maar aan 

de andere kant kreeg DVV ook diverse mogelijkheden 

via Max, Bob en Chris. DVV wist zelfs ook nog een keer 

te scoren, maar de scheidsrechter keurde het doelpunt 

geheel ten onrechte (ook volgens de toeschouwers van 

VVG) af. Het bleef helaas 2-2. Al met al was dit een goede 

test voor de 1e competitiewedstrijd tegen DCS volgende 

week. Na een ongelukkig begin kantelde de wedstrijd 

uiteindelijk en werd er een goed resultaat behaald!

Op 23 september speelde DVV de eerste 

competitiewedstrijd tegen DCS JO15-2. Vanaf het begin 

van de wedstrijd was duidelijk dat DVV veel sterker was 

dan DCS. DCS speelde erg verdedigend en probeerde met 

name de bal tegen te houden. In het eerste kwartier wist 

DVV het betere spel nog niet om te zetten in doelpunten, 

maar toen de eerste éénmaal was gevallen toen was er 

geen houden meer aan. Uiteindelijk won DVV haar eerste 

competitiewedstrijd met 12-0. Een mooi begin van de 

competitie.

We zijn erg benieuwd hoe dit team het gaat doen in de 

competitie. Er is hard getraind, er zijn nuttige oefen-/

bekerwedstrijden gespeeld, maar bovenal hebben de 

jongens het erg naar hun zin. 

Als het team zich met name in fysiek opzicht goed gaat 

ontwikkelen de komende tijd, dan kunnen we nog mooie 

dingen gaan zien deze competitie. We zullen jullie op de 

hoogte houden van de verdere ontwikkelingen gedurende 

het seizoen.   

Christiaan Venneman

DVV JO15-2

JO15-2
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*** NIEUWE traINErs 

VOOr DE MINI’s *** 
EsMEE & saNNE

Door: Esther Stoker, VTZ DAMES

DVV groeit en zo ook bij de allerkleinsten in de leeftijd 4 - 6 

jaar, de mini’s. Voor elk team hebben we altijd een kader 

nodig (trainers, coaches, leiders) zo ook voor onze mini’s. 

Dit seizoen was het nog even spannend wie deze taak op 

zich zou nemen. Coördinator Edwin van de Beeten heeft 

uiteindelijk twee geweldige toppers gevonden: Esmee 

Hermsen & Sanne Tilleman uit Vrouwen 1 zondag die de 

mini’s komend seizoen onder hun hoede gaan nemen en 

de kids gaan trainen en begeleiden. De meiden van DVV 

zitten zeker niet stil!!  

Het is een groot feest met Sanne en Esmee tijdens 

de training. De jongens en meisjes genieten van het 

spelletje voetbal en ze leren meteen de allereerste 

basisvaardigheden. We wensen Esmee en Sanne heel 

veel succes voor komend seizoen en veel plezier met 

deze kids.

DVV mini’s

mini’s

seizoenstart DVV 

JO13-1

Door: Antoine van den Bemt

Beste sportvrienden.

Nadat we afgelopen seizoenen door de late vakanties 

de bekerwedstrijden gebruikten als oefenwedstrijden ter 

voorbereiding hebben wij als trainers er dit seizoen voor 

gekozen om te starten met een voorbereidingstoernooi. 

Zo hoopten we dat het team daardoor tijdens de 

bekerwedstrijden al een stap verder zou zijn. Doordat het 

JO13-1 team van vorig seizoen op de laatste speeldag 

nog het kampioenschap binnen wist te halen mag het 

huidige JO13-1 het dit seizoen gelukkig in de hoofdklasse 

laten zien. 

Op zaterdag 26 augustus vertrokken we om 7.00 uur in de 

ochtend met 12 spelers naar het voorbereidingstoernooi 

van SV Marvilde in Veldhoven. In de eerste ronde werd 

er gespeeld tegen de JO13-1 teams van Marvilde, Were 

Di uit Tilburg en RCL uit Leiderdorp. In deze poule was 

Armando

GuidoFinn
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te zien dat DVV het betere voetbal liet zien echter lukte 

het niet om te scoren, waardoor alle 3 de wedstrijden in 

0-0 eindigde. Aangezien alle teams moeite hadden met 

scoren eindigde alle wedstrijden in 0-0 en stond iedereen 

gelijk in de eindstand. Hierdoor zou er een loting volgen 

voor de eindstand. DVV JO13-1 eindigde uiteindelijk door 

de loting als 2e en ging in de kwartfinale spelen tegen 

de nummer 3 uit poule B, Groen Wit uit Breda. In deze 

wedstrijd was DVV wederom oppermachtig, maar vergat 

het weer te scoren. 

Uiteindelijk zorgde 
penalty’s voor de 
overwinning. 
In de halve finale moesten we wederom tegen thuisclub 

Marvilde aantreden. Deze keer lieten we zien waartoe 

we in staat waren. Door constante druk op de helft van 

de tegenstander wisten we een 2-0 overwinning te 

behalen. In de finale moesten we tegen het fysiek sterke 

Brederodes uit Vianen. In deze zware finale kwamen we 

op een 1-0 voorsprong na een mooie aanval. Na enkele 

minuten kwam door een fout achterin Brederodes alweer 

langszij, 1-1. Ondanks enkele kansen aan beide zijde werd 

er niet meer gescoord en moesten penalty’s de doorslag 

geven. Na eerst met 2-1 achter te hebben gestaan werd 

uiteindelijk met 5-4 gewonnen en was de toernooiwinst 

een feit.

Op zaterdag 2 september stond de eerste bekerwedstrijd 

op het programma. We hadden een uitwedstrijd tegen 

VIOD JO13-1 uit Doetinchem. Dat het toernooi ons goed 

had gedaan was al direct te zien. DVV denderde als een 

sneltrein over VIOD heen en stond na 7 minuten al met 

0-3 voor. In de restant van de eerste helft vergaten we de 

trekker over te halen en werd er niet meer gescoord. In 

de eerste minuut van de 2e helft werd er direct gescoord, 

0-4 en was DVV echt los. Er werden nog ontzettend veel 

kansen gecreëerd, maar stokte de teller bij 0-7 waarbij 

het dubbele zeker mogelijk was.

Op zaterdag 9 september stond de 2e bekerwedstrijd op 

het programma, thuis tegen Arnhemse Boys JO13-1. In 

deze wedstrijd had DVV het zwaar en speelde Arnhemse 

Boys het spelletje slim met een paar snelle aanvallers. 

Waar zij de kansen misten werden de kansen bij DVV wel 

benut. Na een 2-0 ruststand behaalde DVV een gelukkige 

3-1 overwinning.

Op zaterdag 16 september moesten we tegen de nummer 

2 in de stand Westervoort JO13-1. Ook in deze wedstrijd 

ging DVV goed van start en denderde over Westervoort 

heen. Na 11 minuten stond er al 4-0 op het scorebord. 

DVV liet Westervoort in deze wedstrijd alle hoeken van 

het veld zien en Westervoort had er geen antwoord op. 

Na een 5-0 ruststand eindigde deze wedstrijd in een 8-1 

overwinning. Uiteraard eindigde DVV JO13-1 daardoor 

ongenaakbaar als eerste in de poule en gaat het door naar 

de volgende ronde.

Na deze geweldige voorbereiding ging de competitie in deze 

hoofdklasse op zaterdag 23 september van start met een 

thuiswedstrijd tegen VDZ JO13-1. DVV wilde uiteraard direct 

de tegenstander overklassen. Dit lukte goed, echter werd de 

ene na de andere kans gemist. Na 10 minuten viel dan toch 

de 1-0. DVV bleef echter kansen missen. Zo kwam de bal in 

één minuut 2x tegen de paal. In de laatste minuut voor rust 

ging de bal er toch nog in en werd de 2-0 op het scorebord 

gebracht. In de 2e helft probeerde DVV de wedstrijd snel 

te beslissen, maar bleef het kansen missen. VDZ kwam er 

niet aan te pas en DVV hield het tempo ontzettend hoog. 

Het duurde echter tot de laatste 10 minuten voordat DVV de 

beslissende 3-0 en 4-0 wist te maken. 

Zo is de eerste 
maand van dit 
seizoen uitermate 
succesvol verlopen 
voor DVV JO13-1. 

Het team bestaat uit de volgende personen:
- Sven de Weijer (K)

- Mexx Goorsenberg

- Tycho van Westeneng

- Finn Kasteel

- Nick Hoonakker

- Niek van Huet

- Luca Randolfi

- Giedo Warris

- Kyran Elbertsen

- Jordy van den Bemt

- Teun Uffing

- Kas Gudden

- David Campman

- Armando van Hemert

De staf bestaat uit:
- Kevin Harmsen

- Collin Godschalk

- Antoine van den Bemt

Jordy

LucaKyran

Kas

Mexx

Sven

Teun Tycho Kevin Antoine Collin

Niek
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Flitsende start DVV 

JO15-3!   

Door: Frank van Huet

DVV o.15-3 is het seizoen begonnen met drie klinkende 

bekeroverwinningen en een ruime winst in de eerste 

competitiewedstrijd. De beker begon met een 0-5 

overwinning in en tegen Millingen. Daarna boekte het 

teamtwee eenvoudige thuisoverwinningen. DCS werd met 

9-1 verslagen en tegen Sportclub Groessen gingen de 

jonge Oranjehemden helemaal los: 24-0!

 

De eerste competitiewedstrijd werd thuis met 7-0 

eenvoudig gewonnen van DCS.

 Fraaie resultaten die veel vertrouwen geven voor de rest 

van het seizoen. Maar belangrijker dan de winstpartijen is 

dat de jongens laten zien dat ze zich willen ontwikkelen en 

beter willen worden. Mooi om te zien, want bij jeugdvoetbal 

gaat niet zozeer om de winst, maar om winst boeken!  

 

Foto staand v.l.n.r.: Erik Bomhof, Sander Bomhof, Yari 

Kiewiet, Sander van Brandenburg, Mika Lieve, Jasper te 

Riele, Daniël Faber, Bas Sluman, Dayen Ensing en Frank 

van Huet.

Gehurkt v.l.n.r.: Youri Hollebrand, Bram Jacobse, Koen van 

Huet, Thygo Frasa, Kishan Bansi, Raphael Horstman, Bart 

Berkel en Kevin Schuurman.

DVV JO15-3

JO15-3

De eerste ervaringen 

van Jo9-2 met 6 

tegen 6.

Door: Peter Smits

Sinds dit voetbalseizoen spelen de pupillen in de leeftijd 

categorie tot 9 jaar in de nieuwe wedstrijd vorm 6 tegen 

6. De veldjes zijn opnieuw uitgezet, we spelen op een 

kwart veldje, en de scheidsrechter is ingewisseld voor een 

spelleider. Hierbij enkele reacties van de jongens:

•	 	“het	 is	veel	 leuker,	want	 je	kunt	 lekker	vaak	op	goals	

schieten”.

•	 	“ik	ga	als	keeper	nog	een	keer	proberen	om	met	een	

uittrap in 1x te scoren!”

•	 	“indribbelen	is	veel	leuker	als	ingooien”

•	 	“er	 vallen	 veel	 meer	 doelpunten”,	 “……maar	 we	

krijgen ook meer doelpunten tegen”

•	 	“ik	 kan	 nu	 veel	 vaker	 de	 bal	 afpakken,	want	 je	 hebt	

meer duels”

De reacties hierboven zijn belangrijker dan alle beleidsplannen 

van de knvb of clubs bij elkaar. De jongens hebben er heel 

veel plezier in en komen vaker aan de bal of in duel.

Voor ons als leider heeft het ook wel enkele voordelen. 

Je kunt de jongens makkelijker bereiken voor een korte 

aanwijzing en je kunt de korte time outs (na 10 minuten en 

30 minuten is er een korte time out) gebruiken om rustig 

te wisselen, dat is voor de jongens ook prettiger.

Na een paar mooie overwinningen in de oefen- en 

bekerwedstrijden gaat eind september te competitie van 

start, de JO9-2 is er klaar voor en heeft er veel zin in! 

Op de foto vlnr: Bryan, Sam, Tobias,  Dinand,  Owen, 

Benjamin,  Alexander,  Teun.  

DVV JO9-2

JO9-2

“Je krijgt nu veel 
vaker de bal en je 
staat veel sneller vrij”
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presentatie DVV2 

seizoen 2017-2018
Door: Jasper Harms, leider DVV 2

Met een selectie van 24 spelers is DVV2 ruim bemeten. 

Neem daarbij nog twee trainers, 1 leider en 3 grensrechters 

dan heb je het over een team van formaat. 24 spelers is 

dat niet een beetje veel? Nou op het moment dat DVV1 

zijn selectie compleet heeft en DVV3 al is samengesteld 

voor het seizoen begint hou je dus 24 spelers over. Maar 

daardoor gaan we natuurlijk wel een uitzendbureau functie 

vervullen. Immers een DVV2-1 en DVV2-2 oprichten kan 

niet meer bij de senioren. Maar wat betreft spelers en 

kader zou dat makkelijk kunnen. Maar deze spelers zullen 

zeker voetballen. Uitlenen aan DVV1 is een optie indien 

nodig en anders wedstrijden spelen bij DVV3. Dat is dan 

het geluk dat we tegenwoordig 3 selectieteams hebben.

Ook dit seizoen is de opdracht omhoog te kijken. En dat 

doen we zeker en dan niet alleen om te kijken of het droog 

blijft. Met onze brede selectie zouden we goed mee moeten 

kunnen in de derde klasse. De uitdaging voor de trainers 

Rene en Frank is dan ook snel een team te smeden. Mijn 

taak is het vervolgens het team bij elkaar te houden. Maar 

met de onderlinge band tussen de kaderleden zit het wel 

goed. Dat heeft het verleden al bewezen. En daar kennen 

we ook onze grensrechters van Joey, Peter en Pedro 

zullen om de beurt de vlag in de hand nemen.

De spelers kennen elkaar ook al langer dan dit seizoen. 

Hebben al eerder samengespeeld bij DVV1 en/of diverse 

jeugdelftallen. En we zien steeds vaker dat ze elkaar 

makkelijk vinden in het veld met geweldig combinatiespel 

als gevolg.

We zullen u op de hoogte houden van onze avonturen in 

de DVV post.

Stan Trainer Frank

Lars Max D

Adnan Jesse

Tom Grensrechter Pedro

Marco Quinten

Bas Joey

Timo Trainer Rene

Lorenzo Nick

Bart Joey W

Zano Grensrechter Joey

Mark Remco

Dani Jordi

Leider Jasper Grensrechter Peter

Max B Robin

Frank Kevin 
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Helaas heeft dit niet genoeg media-aandacht opgeleverd 

waardoor we stemmen te kort kwamen. 

We zijn wel in de top 10 gekomen! Hierdoor werden we 

uitgenodigd	 bij	 de	 live	 uitzending	 van	 Fox	 Sports	 “de	

eretribune”. Hier werd de winnaar bekend gemaakt. Be 

Quick zaterdag 2 heeft deze actie gewonnen. 

Dit jaar willen wij vol voor de winst gaan. We willen een 

aantal acties opzetten om stemmen te werven. Voor deze 

acties zijn we al volop aan het brainstormen. Dit seizoen 

gaan we op zoek naar sponsors die ons bij deze actie 

kunnen helpen. Deze sponsors willen we op ons inloop 

shirt, voetbal shirt en op een tas laten bedrukken. Dus 

bent u of kent u een sponsor die onze actie steunt en mee 

wil denken om deze acties mogelijk te maken, neem dan 

gerust contact op.

Het 9e>6e.

even voorstellen: 

Wij waren het 9e 

van DVV!

Door: Dennis Rutjes 

Vorig seizoen zijn we glansrijk kampioen 

geworden.

Dit seizoen hebben we hetzelfde doel, kampioen 

worden, al zijn we nu het 6e geworden!

Vorig jaar hebben we meegedaan met de actie 

van	 “kampioenskoorts”.	 Dit	 was	 een	 actie	 van	

keukenkampioen in combinatie met Fox Sports. Als je 

genoeg stemmen had en leuke acties om stemmen te 

werven, won je deze actie en kwam het hele Fox Sports 

team naar je club om de kampioenswedstrijd live op 

tv uit te zenden. Voor deze actie hebben wij vorig jaar 

een vrijwilligersdag georganiseerd voor de ouderen bij 

Thuvine Duiven van stichting Pleyade. Ons doel was om 

deze mensen een onvergetelijke dag te bezorgen en dit 

was zeker geslaagd.

26 maart 2017. Een bijzondere dag. Als 1 team heeft dvv 

zondag 9 de bewoners van thuvine Pleyade een super 

gezellige dag bezorgd. Ontvangst met een lekker plaatje 

cake of soesje. Onder genot van een drankje geluisterd 

naar het dweilorkest! De toon was gezet.. gezelligheid! 

Daarna heerlijk even met de mensen gewandeld. Tussen 

de middag kregen de mensen een 3 gangen diner, soep, 

een mooi geserveerde koude schotel en als afsluiter een 

lekker toetje! Na het uitrusten begonnen we fanatiek aan 

de bingo! Advocaatjes en bitterballen ontbraken niet. Als 

afsluiter een persoonlijke wensballon opgelaten.

DVV Zon 9

Zon 9
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Walking Football 

DVV

Voetbalvereniging DVV is per 1 september 2016 gestart 

met Walking Football. Met deze vorm van sport krijgen 

60-plussers weer de kans om een balletje te trappen. 

Wat is Walking Football
Walking Football houdt in dat er tijdens een partijtje niet 

wordt gerend. Er mogen geen slidings gemaakt worden 

en de bal mag niet boven heuphoogte komen. Het fysieke 

karakter van voetbal maakt plaats voor een rustige vorm 

van bewegen. Door middel van deze voetbalvorm wordt 

het makkelijker om een leven lang van voetbal te kunnen 

blijven genieten. Ook voor 60-plussers die niet per se een 

voetbalverleden heb¬ben, is Walking Football een leuke 

manier om in beweging te blijven of op latere leeftijd te 

starten met voetballen. Daarnaast dient Walking Football 

nog een hoger doel: Door in teamverband te voetballen/ 

te bewegen wordt de sociale betrokkenheid (het sociale 

aspect) en gezondheid verbeterd. 

Bijzonderheden:
•  Iedere donderdag vanaf 10.00 uur tot 12.00 uur (tijdens 

het voetbalseizoen); 
•  Voor iedereen van 60 jaar en ouder;
•	 	Plaats:	Sportpark	“Horsterpark”;	
•  Proefperiode 2 maanden, daarna lid van DVV ad 8€ per 

maand; 
•  Gezelligheid is naast bewegen troef. Voor de warming-

up wordt er eerst een bakje koffie gedronken.

DVV	heeft	op	dit	moment	10	deelnemers	en	om	“een	leuke	

pot” te spelen, heb je zo’n 20 personen nodig. 

Met andere woorden: er is nog ruimte voor nieuwe 

leden. Belangstellenden kunnen contact opnemen met 

Hugo Boschker, tel. (06) 2254 7707 of een mailtje via 

voorzitter@dvvduiven.nl

DVV Walking Football ook op Duuve te gek

Van het eerste 

(heren)
Door: Ruud Doevendans, hoofdtrainer ad interim

Het moge duidelijk zijn dat het voor alle betrokkenen een 

uiterst pijnlijke zaak is wanneer een hoofdtrainer van zijn 

taken moet worden ontheven. Zowel trainer Edwin Hoogerdijk, 

ruim twee jaar aan het roer bij DVV, als het bestuur en de 

spelersgroep zal het niet onberoerd hebben gelaten. De timing 

van de gebeurtenis was ook nog eens erg ongelukkig, zes 

dagen voor de start van de competitie. Toen de vraag aan mij 

werd gesteld om het tijdelijk over te nemen, heb ik daarover 

wel even getwijfeld. Immers, als Technisch Manager de taak 

van de hoofdtrainer overnemen levert een nogal onhandige 

dubbelrol op. Maar gezien de korte tijd die ons restte, ging 

een ander gezegde gelden: als het niet kan zoals het moet, 

moet het maar zoals het kan. Nu neemt elke trainer zijn 

eigen persoonlijkheid en visie mee, en ik vond het verstandig 

daarover met de spelers in conclaaf te gaan alvorens te 

beslissen of ik dit daadwerkelijk zou doen. Na een diepgaand 

gesprek, waarin alle aspecten van de samenwerking aan 

de orde kwamen, heeft de groep buiten het bijzijn van de 

technische staf met elkaar vergaderd en zich daarna unaniem 

voor het driemanschap waarvan ook Wim van den Hurk en 

John van Vulpen deel uitmaken, uitgesproken.

De spelersgroep was teleurgesteld dat het onder 

Hoogerdijk niet was geworden wat verwacht was, maar 

was ook zelfkritisch en zat vol revanchegevoelens. 

Dat uitte zich onder meer in de behoefte aan een goed 

ontwikkeld strijdplan voor de wedstrijden en daarop 

toegespitste trainingen. Die hebben we ze direct geboden. 

Ik ben onder de indruk van de veerkracht van onze 

spelers. Bijna professioneel zijn zij aan de slag gegaan. 

Het resultaat is tot op heden dat er inhoudelijk sterke 

trainingen plaatsvinden die op volle intensiteit worden 

uitgevoerd. De onderlinge discussies over de speelwijze 

en ieders rol daarin komen op gang. Als trainer ben ik daar 

zeer content mee. Op het moment van schrijven hebben 

wij alleen de eerste competitiewedstrijd tegen SDZZ 

achter de rug (6-1), een duel waarin wij in fases goed 

voetbal en negentig minuten optimale beleving hebben 

laten zien. Onze doelstelling is dat aan het einde van het 

voetbaljaar alle spelers trots zijn dat ze in DVV 1 spelen en 

dat er in de regio op een positieve wijze over DVV wordt 

gesproken. En we hopen u dan een flink aantal mooie 

voetbalzondagen te hebben bezorgd.

Programma DVV 1 seizoen 2017-2018
Datum Tijd Thuis Uit
24-09-17 14:00 DVV 1 SDZZ 1

01-10-17 14:00 Rijnland 1 DVV 1

08-10-17 14:00 DVV 1 Terborg 1

15-10-17 14:00 MvR 1 DVV 1

22-10-17 14:00 DVV 1 HC ‘03 1

29-10-17 14:00 DVV 1 Loil sv 1

05-11-17 14:00 VVG ‘25 1 DVV 1

19-11-17 14:00 Zeddam- DVV 1

   Sint Joris 1

26-11-17 14:00 DVV 1 Doetinchem 1

03-12-17 14:00 GSV ‘38 1 DVV 1

10-12-17 14:00 DVV 1 RKPSC 1

17-12-17 14:30 Kilder 1 DVV 1

28-01-18 14:00 DVV 1 Sprinkhanen 1

04-02-18 14:00 SDZZ 1 DVV 1

18-02-18 14:00 Terborg 1 DVV 1

04-03-18 14:00 DVV 1 MvR 1

11-03-18 14:00 DVV 1 VVG ‘25 1

18-03-18 14:00 Loil sv 1 DVV 1

25-03-18 14:00 HC ‘03 1 DVV 1

01-04-18 14:00 DVV 1  Zeddam-

    Sint Joris 1

08-04-18 14:00 DVV 1 Rijnland 1

15-04-18 14:00 Sprinkhanen 1 DVV 1

22-04-18 14:00 DVV 1 GSV ‘38 1 s
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Bericht van de 

toernooicommissie:

 

Op 3 en 4 juni vond ons jaarlijkse DVV Rabobank 

jeugdtoernooi weer plaats waarbij we dit jaar 119 

deelnemende teams mochten ontvangen op ons mooie 

sportcomplex in Duiven. Ook deden dit jaar, voor de tweede 

keer alweer, 2 teams mee vanuit onze partnergemeente 

Gemünden. Hierdoor heeft ons toernooi nu al voor de 

derde keer een internationaal tintje.

Wederom hebben wij als toernooicommissie weer 

enorm genoten tijdens deze twee dagen. Het plezier 

en enthousiasme van de deelnemers, toeschouwers, 

scheidsrechters, alle vrijwilligers en de ontzettend leuke 

reacties van iedereen maken de vele uren die wij erin 

hebben gestoken meer dan goed.

Wij willen dan ook alle deelnemers, toeschouwers, 

sponsoren, scheidsrechters, vrijwilligers en iedereen die 

op	wat	voor	manier	dan	ook	heeft	geholpen…ontzettend	

bedanken voor hun deelname, bijdrage en inzet.

Hopelijk kunnen wij ook volgend jaar weer op jullie 

rekenen, want zonder jullie had het nooit zo’n mooi 

toernooi kunnen worden.

 

Tijdens ons toernooi zijn veel foto’s en filmpjes gemaakt. 

Deze kunnen jullie bekijken op onze Facebookpagina: 

https://www.facebook.com/dvvtoernooi
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Vrijwilligers in het 

zonnetje!

Door: Esther Stoker

Julia & Romy Vermeer
We zijn heel trots op onze meiden Julia & Romy Vermeer 

die zich volop inzetten als vrijwilliger voor de club. Maar 

wie zijn deze meiden nog toch?

Wie is Julia Vermeer?
Leeftijd 18 jaar

Team  Vrouwen 1 zaterdag

Favoriete positie Centrale Middenvelder

Vrijwilligerstaken   Scheidsrechter, Assistent-

Scheidsrechter, trainer MO13-2

School   Ik ben dit jaar begonnen met de 

opleiding lerares basisonderwijs 

aan de HAN in Arnhem

Wie is Romy Vermeer?
Leeftijd 16 jaar

Team Vrouwen 1 zaterdag

Favoriete positie Spits

Vrijwilligerstaken  Scheidsrechter, Assistent-Scheidsrechter, trainer MO13-2

School/werk Ik zit op het Candea Collega in VWO 5

Familie   Onze ouders zijn trouwe supporters van ons beiden! We doen veel dingen samen bij DVV. 

We zijn allebei scheidsrechters, spelen in hetzelfde team en we geven de MO13-2 samen 

training.

Waarom scheidsrechter?  We zijn scheidsrechter geworden door onze oude trainer, onze vader. Hij vond dat wij ook 

maar eens een keer het spel van de andere kant moesten mee maken. En daarom zijn we 

nu al meer dan drie jaar scheidsrechters!

Waarom trainer?  Ook zijn we sinds dit jaar training gaan geven aan de MO13-2. De leidster van dit team 

zocht nog trainers/trainsters en wij zagen het wel zitten om de leuke meiden van dit team 

te trainen dit seizoen!

Romy Julias
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Vanuit de onderwijsinstantie wordt er namelijk regelmatig 

navraag gedaan over hoe het met studenten gaat en welke 

vorderingen zij maken. Ook kunnen er stagebezoeken 

afgelegd worden door docenten van de opleiding welke 

gecoördineerd moeten worden.

Studenten (stagiaires) kunnen van verschillende scholen 

komen. Voor een maatschappelijke stage komen studenten 

voornamelijk van het Candea uit Duiven. Vanuit de 

vakinhoudelijke (sport)opleidingen komen studenten veelal 

van het CIOS uit Arnhem (ROC Rijnijssel) en het CIOS uit 

Doetinchem (Graafschap college). Aan deze stages hangt 

een stageplan vast met uit te voeren opdrachten. Dit plan 

hebben de studenten voor aanvang van de stage van de 

opleiding gekregen, laten dit vervolgens lezen aan de 

trainer bij wie ze stage lopen en die ze vanuit DVV begeleidt.

Wat moet de student doen om stage te lopen bij 
voetbalclub DVV te Duiven?
Het is de bedoeling dat de student eerst contact legt met 

de club (wanneer, bij wie, hoe veel uur, begeleider). Dit kan 

rechtstreeks bij een trainer van een team omdat de student 

deze trainer kent. Het kan ook via de coördinator stages 

van DVV, die een mail naar de trainers stuurt met de vraag 

of er interesse is voor een student die stage wil lopen.

De student moet zelf zorgen dat deze stage door de school 

wordt goedgekeurd door middel van een stagecontract. 

Dit contract moet door de school, (evt. ouders), leerling 

en coördinator van DVV getekend worden, dit alles voor 

aanvang van de stage. Zonder stagecontract kunnen 

er in verband met de verzekering geen stages gelopen 

worden!! 

Wat moeten trainers-begeleiders weten over de 
maatschappelijke stage?
De school is eindverantwoordelijk en bepaalt samen met 

de stagebiedende organisatie (DVV) en de leerling de 

invulling van de maatschappelijke stage. Er is dus niet 

een vastomlijnd stageplan. Voorbereiding en evaluatie 

liggen in handen van de school. Samen met de leerlingen 

maakt de school goede afspraken over de uitvoering van 

de maatschappelijke stage.

Leerlingen zijn gemotiveerder als de maatschappelijke 

stage aansluit bij hun interesses. De maatschappelijke 

stage levert dan ook meer op. Daarom is het stimuleren 

van eigen initiatief belangrijk. Na een goede uitleg weten 

leerlingen vaak al waar ze graag hun maatschappelijke 

stage willen lopen. Het vraagt om creativiteit van 

scholen en stagebieders om alle leerlingen een leuke en 

uitdagende stageplek te bieden. 

Doel van de stage: 
Het is de bedoeling dat de studenten meelopen bij een 

team om te ervaren hoe het is om trainer te zijn en met een 

groep om te gaan. Het gaat erom dat een student een kijkje 

in de keuken kan nemen. De trainer beoordeelt tijdens 

de stageperiode de student op een aantal dingen uit het 

stageplan (CIOS). Vaak zit er een beoordelingsformulier bij 

die aan het einde van een periode door de trainer ingevuld 

moet worden. Het is nuttig om vooraf te weten waar de 

student op beoordeeld moet worden.

Wanneer er geen stageplan is (dit is bij maatschappelijke 

stages van het Candea vaak het geval) kun je als trainer 

op een aantal dingen letten en een aantal dingen doen om 

de leerling een zinvolle stage te geven:

•  Je kan voor de leerling een veilige “werkomgeving” 

creëren door je team goed uit te leggen dat de leerling 

geen medespeler is, maar een stagiair die het team 

helpt trainen/ coachen.
•  Je moet leerlingen durven begeleiden en aansturen 

tijdens de stage.
•  Je kan oefeningen bedenken die ze over kunnen 

nemen. Natuurlijk kan het ook zijn dat zij iets 

voorbereiden en uitvoeren.
•  Trainingen die de leerlingen uitvoeren na afloop met 

hen evalueren.
•  Kijken of de student betrokken is bij de groep. Waarom 

wel of niet en wat doe je eraan om het veranderen 

(indien nodig).
•  Kijken of de student de leiding van een oefening of 

training op zich durft te nemen na een tijdje.
•  Toont de student eigen initiatief of heeft de student een 

afwachtende houding?
•  Spreekt de student spelers aan? Dit kan op 

voetbaltechnisch gebied zijn of op gedrag. Hoe pakt de 

student dit op?

italiaanse profs van Lazio 

lopen uit bij dVV!

Door: Frank van Huet

De organisatie tijdens de uitlooptraining van Lazio Roma bij DVV was bij Frank van 

Loon en Jan Willemsen in goede handen. Beide heren stonden voor dag en dauw de 

Italiaanse bezoekers al op te wachten. Jan Willemsen dirigeerde de spelersbus zo 

ongeveer tot in de kleedkamer. Bestuurslid Voetbalzaken Frank van Loon stal -strak 

in pak- de show met een spontaan en in hoog-Engels gesproken welkomstwoordje. 

Hij verraste de Italiaanse teammanager met een speciaal door Marcel Bossink van 

Just give it gefabriceerd fraai verlicht clublogo van Lazio Roma. 

stages bij dVV
Door: Martijn Helmers, stagecoördinator DVV

Beste lezer,

Om duidelijkheid te scheppen omtrent stages binnen DVV 

is deze uitleg opgesteld.

Wij willen als DVV maatschappelijk betrokken zijn. Daarom 

willen we, waar dit mogelijk is, toekomstige trainers en 

jeugdleden van DVV de kans te geven om stage te lopen 

bij DVV. De studenten (leerlingen) zijn vaak al jeugdspeler 

van DVV, en zo de club dus al kennen en willen stage lopen 

bij een team. 

Het kan ook zijn dat ze uren die ze als scheidsrechter 

maken als stage opgeven. Zo heeft DVV en de student wat 

aan de samenwerking. Dit is goed om te zien. Leren van 

en met elkaar is iets wat je moet koesteren. 

Er zijn twee soorten stages binnen DVV.

1)  Een maatschappelijke stage bestaat uit vrijwilligers-

werk voor een non-profitorganisatie (lees DVV).

2)  Een vakinhoudelijke sportstage (bijv. CIOS) is om een 

vak te leren. 

Een (maatschappelijke) stage is in de ogen van DVV 

een verrijking voor onze organisatie. Jongeren brengen 

nieuwe kennis en energie mee, een frisse blik op onze 

organisatie en onze activiteiten. We kunnen met de inzet 

van jongeren wellicht een nieuw aanbod opzetten of oud 

aanbod verbeteren. Soms blijven jongeren zich na hun 

stage vrijwillig voor DVV inzetten als trainer/coach en/of 

scheidsrechter. Ze kunnen ook hun ouders enthousiast 

maken voor DVV om vrijwilligerswerk te gaan doen. Het is 

belangrijk om een aantal regels en afspraken op papier te 

zetten. Dit schept duidelijkheid en iedereen weet wat hij of 

zij kan verwachten. Alle aanvragen voor een stage binnen 

DVV lopen via de coördinator stages. Hierdoor  houden 

we overzicht wie van welke opleiding, waar stage loopt. s
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FaiR-pLaY blijft een 

ver antwoordelijk heid 

voor spelers, leiders, 

trainers en supporters

Door: de Fair Play Commissie

In het verleden heeft het bestuur van DVV positieve stappen 

ondernomen om de leden, en zeker de leiders en trainers 

van de DVV teams, op te roepen het goede voorbeeld te 

geven  op het gebied van de door DVV gewenste waarden 

en normen als ze langs het veld staan.  Die oproep is via 

beleidsbrieven gedaan en d.t.v. de coördinatoren verstrekt 

aan alle leiders/trainers. In de DVV post nummer 5  (pagina 

13) is één van die brieven gepubliceerd zodat U, alle leden 

van DVV,  kunt lezen wat het bestuur van DVV van haar 

kaderleden verwacht. Tijdens afgelopen voetbalseizoen zijn 

bij de Fair Play Commissie gemeld, 3 rode kaarten voor-, en 

een melding van wangedrag door leiders/trainers van DVV 

teams. Dit betroffen allen leiders/trainers van jeugdteams. 

Overigens is in één geval de FPC tot de conclusie gekomen 

Je kunt natuurlijk zelf als trainer beslissen om ook op 

andere aspecten te letten. Boven zijn alleen punten van 

aandacht.

Wat moeten trainers-begeleiders weten over de stage 
van het CIOS of een andere sportopleiding?
Deze stages hebben een duidelijk stageplan met doelen en 

gewenste vaardigheden. Een student van het Graafschap 

College of het Rijn IJssel brengt zo spoedig mogelijk 

na de eerste kennismaking, de trainer van het team op 

de hoogte van de opdrachten en doelen die gedaan of 

behaald dienen te worden door middel van overhandiging 

van het stageplan.

Hier wordt gedurende de stage ook aan gewerkt. Ook 

in de beoordelingen moet gekeken worden of de doelen 

behaald zijn.

Verdere belangrijke zaken tijdens stages:
De trainer is en blijft gedurende de stage 

eindverantwoordelijk voor het team. De trainer is ook 

altijd aanwezig tijdens een training. Het is niet zo dat een 

student alleen een team traint. Er is altijd een trainer in 

de buurt. Die is en blijft eindverantwoordelijk. Natuurlijk 

zullen studenten na een inwerkperiode ook zelf aan de 

slag moeten met het team. Denk dan aan het overnemen 

(van delen) van trainingen. In het begin zal een trainer 

aangeven wat de student als oefening kan doen. Na 

een tijdje kan de student zelf met oefeningen komen en 

uitvoeren. Dit is afhankelijk van hoe de stage verloopt. 

Dit gebeurt altijd in onderling overleg tussen student 

en trainer. Er wordt van studenten verwacht dat ze een 

actieve houding hebben tijdens de stage/trainingen. 

Ze geven aanwijzingen, helpen bij oefeningen enz. Ze 

kunnen bij bijvoorbeeld afrondvormen taken van de trainer 

overnemen. Trainers hebben dan wat meer tijd om op 

andere dingen te letten. 

Studenten en trainers zorgen dat ze duidelijke afspraken 

maken over hoe laat ze aanwezig zijn en wat er van ze 

verwacht wordt voor en na de trainingen (ballen klaarleggen 

enz.). De trainer van het team is verantwoordelijk voor de 

begeleiding en beoordeling van de student. Ze vullen aan 

het eind van een stage ook een beoordeling in over de 

student. 

De coördinator van DVV dient alleen als tussenpersoon 

en zal zich verder niet bemoeien met de inhoudelijke 

stage. Natuurlijk kan de coördinator ingeschakeld worden 

wanneer er onduidelijkheden of problemen zijn of dat er 

vragen zijn over stages en/of opleidingen.

Wij hopen dat deze brief enige duidelijkheid schept. 

Wanneer deze brief iets mist of verdere uitleg nodig heeft, 

kun je altijd contact met de coördinator opnemen. De 

contactgegevens staan onder deze brief. Verder informatie 

over stages van het Candea is te vinden op de site van het 

Candea zelf en op http://www.maatschappelijkestage.nl

Informatie over het CIOS kunt u vinden op https://www.
rijnijssel.nl (Arnhem) en https://graafschapcollege.nl  
(Doetinchem) 

Met vriendelijke groet,

 

Martijn Helmers, Coördinator stages voetbalclub DVV

Telefoon: 06-28499327 

Email: martijnhelmers@hotmail.com  
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Een aandeel in elkaar

Download nu de Rabo Bankieren App.

Uw bankzaken kunnen doen wanneer het u uitkomt, waar dan ook. Met de Rabo

Bankieren App kunt u makkelijk betalingen doen of iemand terugbetalen, een

acceptgiro scannen en betalen en zelfs uw pas blokkeren als die gestolen is. 

De Rabo Bankieren App

Waar u 
ook bent.

Bankzaken
regelen met

de app.



Sportcentrum AeroFitt heeft vestigingen
in Hengelo GLD, Zutphen, Didam, Duiven en Zelhem.

Kijk voor het aanbod van jouw vestiging op www.aerofitt.nl

Vraag naar de voorwaarden.

Goed nieuws 
voor alle leden

van deze vereniging! 

25% korting
op een lidmaatschap 

bij Sportcentrum AeroFitt!

> 100% korting 
op het inschrijfgeld

> Geen langdurig contract

Vraag naar de voorwaarden.Vraag naar de voorwaarden.

100% korting
> Geen langdurig contract

BASIC

Voordelig sporten bij BASIC AeroFitt.

25% korting
geldt ook 

voor Basic 
AeroFitt

dat die leider niets te verwijten viel  en heeft uiteraard 

geen sanctie opgelegd. Ook de KNVB heeft in dit geval, na 

onderzoek, geen sanctie opgelegd. In 2 gevallen zijn de 

leiders/trainers fysiek geweest t.o.v. respectievelijk een speler 

van de tegenpartij en een trainer van een DVV team. Het 3e 

geval betrof een trainer die de scheidsrechter aansprak in 

de rust van een wedstrijd omdat hij het niet eens was met 

beslissingen van die scheidsrechter. 2 Leiders/trainers zijn na 

hun incidenten kennelijk tot het besef gekomen dat zij niet 

het voorbeeldgedrag kunnen vertonen, zeker ten aanzien van 

hun jeugdspelers, dat zij bedankt hebben om als leider/trainer 

bij DVV te functioneren. Laten we als DVV leden blij zijn met 

het feit dat zulke personen bedanken als vrijwilliger bij DVV.

Ziet U gedrag dat niet conform het gewenste gedrag 

is, weet U dat het bestuur, en veel leden van DVV, daar 

niet achter zullen staan en dat er mogelijk stappen 

tegen die perso(o)n(en) kunnen worden genomen. De 

stappen moeten genomen worden door  leiders/trainers, 

coördinatoren, managers of in extremere gevallen de Fair 

Play Commissie (FPC). Hieruit blijkt dat elk kaderlid zijn 

verantwoordelijkheid hierin heeft. Meldt incidenten bij de 

FPC van DVV. (fairplay@dvvduiven.nl)

Als wij terugkijken op het seizoen 2016-2017 hebben we 

12 meldingen ontvangen waarin wij onderzoek hebben 

gedaan. Die 12 meldingen zijn onder te verdelen in:

A)  6 keer een directe rode kaart voor spelers. Deze 6 

kaarten zijn vermeld door de scheidsrechters op het 

Digitaal Wedstrijd Formulier en conform de beleidsbrief 

“directe rode kaart” van het bestuur van DVV, op een 

enkel geval na, binnen de vastgelegde termijn, gemeld 

aan de FPC.  Na onze  onderzoeken hebben wij:

 a)  in 5 gevallen geen verdere sanctie opgelegd en ons 

geconformeerd aan de uitspraak van de KNVB;

 b)  In 1 geval, waarin DVV in ernstige mate  in diskrediet 

is gebracht, naast de door de KNVB opgelegde 

sanctie een extra sanctie opgelegd;

B)  4 keer een directe rode kaart of melding van een 

incident voor/door leiders of trainers van jeugdteams 

van DVV (zie alinea 2 van dit stuk). De sancties die de 

FPC in deze zaken heeft opgelegd zijn respectievelijk 

een schorsing van 08-10-‘16 tot 15-06-’17 die vanaf 

01-04-’17 voorwaardelijk is met een proeftijd tot 31-

12-‘2019; een functieontzegging van 8 wedstrijden 

waarvan 2 voorwaardelijk en een proeftijd tot 01-

06-’18 en een functieontzegging van 2 wedstrijden 

voorwaardelijk, bovenop de sanctie van 4 wedstrijden 

van de KNVB, met een proeftijd tot 01-06-’18

C)  2 keer een melding van gedrag van DVV spelers door 

kaderleden van DVV. In een geval betrof het een incident 

tijdens een vriendschappelijke  wedstrijd tussen 2 DVV 

teams waarvoor de scheidsrechter een gele kaart had 

gegeven. Na onderzoek heeft de FPC geen verdere actie 

ondernomen. Een ander geval betrof het gedrag van 11 

jarigen waar de leider/trainer, die niet bij de wedstrijd 

aanwezig had kunnen zijn, toen hij hiervan hoorde, 

adequaat heeft gehandeld. Derhalve heeft de FPC hierin 

verder geen actie ondernomen.

Het aantal incidenten in het seizoen 2016-2017 is 

ten opzichte van het seizoen 2014-2015 en 2015-

2016 respectievelijk met zeven en één gedaald. 

Echter we kunnen wel concluderen dat DVV  twee 
donker rode weekenden heeft gehad waarin leiders/

trainers een negatieve hoofdrol hebben gespeeld. Van 

voorbeeldgedrag was bij die incidenten totaal geen sprake 

en onze oproep aan alle leiders en trainers van DVV is dan 

ook hun verantwoordelijkheid te nemen in deze. Omdat 

ons bij onderzoeken is gebleken dat er leiders/trainers 

zijn die geen kennis hebben van de beleidsbrieven van 

DVV verzoeken wij hun die brieven op te vragen bij de 

respectievelijke coördinatoren.

Wij wensen iedereen een goed seizoen toe en roepen jullie 

op om ongewenst gedrag te blijven bespreken en/of te 

melden. Wij danken iedereen voor hun positieve inbreng. 

Hiermee geven zij aan bepaalde normen en waarden te 

hanteren en niet te accepteren dat deze overschreden 

worden. Iedereen moet een voorbeeld zijn voor de 

(jeugdige) spelers. 

FAIR-PLAY, 
een zaak van iedereen
Een goed en sportief 2017-2018, De Fair-Play Commissie,

Geert Tijssen, Ben Hofs en Henk van Wijlicks
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Specialist in 
het verzekeren 
van uw bedrijf

info@gelderschpakhuys.nl • www.gelderschpakhuys.nl

partner-

overeenkomst 

dVV – Buitensport 

Four seasons

De sponsorcommissie is verheugd te kunnen meedelen 

dat we met het Duivense Buitensport Four Seasons een 

partnerovereenkomst hebben kunnen sluiten.

Four Seasons breidt haar assortiment uit met onder 

andere voetbal. Dit betekent dat DVV-leden op vertoon 

van de lidmaatschapskaart 10% korting krijgen. Dit geldt 

niet alleen voor voetbal maar ook voor tennis en running. 

Het hele jaar door kun je van deze korting gebruik maken. 

Deze korting geldt niet tijdens (speciale) acties. Het enige 

wat we vragen is dat je je even moet laten registreren 

als klant. Voor degene die het nog niet weten. Buitensport 

Four Seasons bevindt op het bedrijventerrein Nieuwgraaf, 

adres: Cartograaf 86, Duiven.

Het nieuwe seizoen is net begonnen dus, doe er je 

voordeel mee!!

De sponsorcommissie

Buitensport Four 

seasons Man of 

Match

Dit seizoen starten we op initiatief van de staf Heren 1 met 

de verkiezing Man of the Match. Tijdens de thuiswedstrijden 

van ons 1e elftal worden de toeschouwers in staat gesteld 

om hun favoriete DVV-speler van de dag te kiezen. Bij het 

verlaten van ons sportpark kan het beoordelingsformulier 

worden achter gelaten in de stembus. Aan het einde van 

het seizoen worden alle scores opgeteld welke leiden 

tot een speler van het jaar. Als beloning stelt Buitensport 

Four Seasons een prijs ter beschikking. Wij danken 

Buitensport Four Seasons voor het mogelijk maken van 

deze competitie.

Four Seasons en DVV slaan de handen in elkaar
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present art 

Uw adres voor horloges, sieraden, 

accessoires. Ook voor reparaties, 

batterijen en horlogebanden.

Elshofpassage 41 Duiven

Pastoriestraat 42, 6921 BX  Duiven
Telefoon 0316 263 035, www.derksenschoenmode.nl

sponsor in Beeld: 

new York pizza!

Beste DVV-ers,

Hierbij vragen we jullie/uw aandacht voor een nieuwe 

sponsor: New York Pizza, gevestigd op Rijksweg 48 

in Duiven. Het bedrijf heeft een mooi reclamebord 

gesponsord op ons mooie sportpark.

Het Duivense filiaal wordt geleid door Didier Orij. Hij is 

begonnen als 16-jarige pizzakoerier bij New York Pizza en 

nu, op zijn 25e, heeft Didier een eigen filiaal in Duiven. 

New York Pizza is nu ongeveer een jaar open en het gaat 

voorspoedig. Er staat een leuk en enthousiast team voor 

je/u klaar en klantvriendelijkheid staat hoog in het vaandel 

bij New York Pizza.

Minimaal vier keer per jaar hebben wij een afhaal 

10-daagse en dan kost een pizza maar €3,99. Goed voor 

de maag èn voor de portemonnee!

Kom gerust eens langs om te zien hoe wij te werk 

gaan met uitsluitend verse producten. En om het extra 

aantrekkelijk te maken…: neem de voordeelcoupon uit 

deze DVV Post mee en doe er letterlijk je voordeel mee!

Met vriendelijke groet,

Didier Orij, New York Pizza Duiven, Rijksweg 48, 

6921 AH T: 0316 - 703 103  M: 06- 10 89 25 47

Rijksweg 48, Duiven 
tel. 0316-703 103
newyorkpizza.nl

Het nieuwe voetbalbord
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Ondernemers zijn net sporters, ze gaan  

maar voor één doel: het doel. Gelukkig is  

er een adviseur die net zo gedreven is: Grip. 

Met een team van accountants, belasting- 

adviseurs en juristen, willen we onze cliënten 

elke dag het beste advies geven. Want Grip 

staat voor grip: gedreven, resultaat,  
inventief en persoonlijk. Een naam die 

dus ook meteen staat voor hoe we ons onder-

scheiden. Maak kennis met Grip op  

www.gripadviseurs.nl.

jo13-1 vindt in 

’t Bakhuus zijn 

shirtsponsor

In samenwerking met Helma en Antoine van de Bemt 

(dank!) kan de JO13-1 binnenkort hun nieuwe door ’t 

Bakhuus gesponsorde shirts tegemoet zien. U vindt “t 

Bakhuus” in het voormalige pand van “Snackbar Harrie” 

aan de Rijksweg 42a in Duiven. Eigenaar dhr. Yu staat 

samen met een team van enthousiaste medewerkers 6 

dagen in de week voor u klaar. We danken dhr. Yu voor 

het mogelijk maken van dit shirtsponsoring.

dames 1 ook komende 

2 seizoenen in shirts 

van grand cafe

Rutgers

Grand Café Rutgers blijft DVV ondersteunen en verlengt 

zijn shirtsponsorcontract voor de komende 2 seizoenen. 

Grand Café Rutgers vindt u aan De Muggenwaard 7 in 

Lathum. 

Met uitzicht op het Rhederlaag kunt u terecht voor een 

heerlijke lunch of diner. Ook stelt Grand Café Rutgers haar 

locatie beschikbaar voor bruiloften, feesten en partijen of 

ontspannen vergaderen; alles op maat gemaakt. Ga gerust 

eens kijken en laat u verrassen. Wij bedanken Grand Café 

Rutgers voor haar steun.

dank van de sponsorcommissie

DVV dankt verder volgende sponsors voor hun steun als nieuwe sponsor dan wel hun hernieuwde steun:

New York Pizza

Ten Donkelaar 

Administratie en Advies

Reerink Rijwielen

Sascha Diertotaal

Aerofil Zonwering

Intratuin Duiven

Gelderse Vlaggenhandel

Ree-Zo Electro World

Gebr. de Kinkelder 

ATH Autoschadeherstel
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nieuwe donateurs 

gezocht !! 

 

Oprichting en doelstelling
De Club  van 100 is in 1986 opgezet door enkele enthousiaste 

supporters van DVV.(o.a. wijlen Jan Landsbergen en  Theet 

van Beersum). 

De doelstelling van de Club van 100 is in de loop der jaren 

nimmer gewijzigd. Deze doelstelling is het (mede)financieren 

van projecten van DVV die ten gunste komen van de leden, 

zowel actief als passief. Deze doelstelling is sedert het jaar 

2000 ook in de statuten van de Club van 100 vastgelegd.

Wat doet de Club van 100, vrienden van DVV ?
Met iets minder dan 150 leden is de Club van 100 een 

belangrijke ondersteuner van DVV.

In de afgelopen jaren zijn diverse projecten met financiële 

inbreng van de Club van 100 tot stand gebracht. (denk o.a. 

aan verfraaiing van het clubgebouw, nieuwe geluidsinstallatie 

en stoeltjes en omroephok op de tribune)

De Club van 100 is daarom ook in de toekomst van groot 

belang voor een nog steeds groeiend DVV!

Nieuwe  plannen worden ontwikkeld en altijd in de Algemene 

Jaarvergadering van de Club van 100 aan de donateurs 

voorgelegd en toegelicht!

De Club van 100 draagt ook het jeugdvoetbal een warm hart 

toe, niet alleen in het ondersteunen van de noodzakelijke 

materialen maar ook door het sponsoren van het jaarlijkse 

jeugdtoernooi voor de mini’s, de F- E en D pupillen.

Wie de jeugd heeft, die heeft de toekomst!

Waarom nu lid worden van de Club van 100?
Gewoon, omdat DVV de hulp van de Club van 100 nodig heeft 

om projecten te realiseren! Bij de sportieve ambities van DVV, 

welke tot uitdrukking komen in het hoge niveau waarop de 

jeugd acteert en voor de senioren in de ambitie om zo hoog 

mogelijk te spelen binnen de klassen van de KNVB, behoort 

ook een goede accommodatie met voorzieningen die aan de 

eisen van de tijd worden aangepast. Het lidmaatschap van 

de Club van 100 kost 50 euro per jaar. Dus voor nog geen 

euro per week (!) kunt u DVV ondersteuning bieden door lid 

te worden van de Club van 100! En: de leden van de Club van 

100 hebben gratis toegang tot de thuiswedstrijden van DVV 

1,  krijgen het clubblad van DVV thuisbezorgd en de naam 

wordt vermeld op het speciale bord van de Club van 100 in 

het clubhuis. (rechts naast de bar)

De Club van 100 organiseert elk jaar in het voorjaar een 

uitstapje voor de leden!

De jaarlijkse ledenvergadering in het clubhuis van DVV is op 

24 november a.s. (20.00 uur) en wordt altijd op heel informele 

wijze afgesloten met een hapje en een drankje! 

Gezelligheid staat dan weer centraal en we hopen  weer 

veel donateurs te ontmoeten! In deze vergadering zal Frank 

Dellemann het stokje van de functie secretaris overdragen 

aan Ton van Sprundel !

We verwelkomen heel graag dit jaar ook weer nieuwe leden, 

met het lidmaatschap van de Club van 100 steunt u en 

vergroot u uw betrokkenheid bij DVV. 

Dus gewoon doen en meldt U aan!

Het Bestuur van de Club van 100 :                                                        

Theo Jansen (voorzitter)

Frank Dellemann (secretaris)

Wim Vierwind (penningmeester)

Ton van Sprundel (bestuurslid)

OOK DONATEUR 
WORDEN ???
Stuur een e-mail naar clubvan100@dvvduiven.nl  

cLuB Van 100, vrienden van dVV 
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Horsterpark 20 jaar
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