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Beste sportvrienden,

Voor jullie ligt de tweede aflevering van de DVV Post, 

seizoen 2017-2018. De redactie is de mening toegedaan 

dat het wederom een interessant blad is geworden met 

veel leuke en interessante onderwerpen voor jong en oud 

en door jong en oud. Het doet ons genoegen te kunnen 

constateren dat de aanlevering van kopij (soms zelfs in de 

allerlaatste minuut voor de deadline, of zelfs er over heen, 

haha) bewonderenswaardig is. Dank aan alle inzenders 

dat zij de DVV Post kunnen en willen vinden, want dat 

betekent voor de redactie dat het blad gewaardeerd wordt. 

Voordat ik ga afsluiten, wil ik echter wel twee kritiekpunten 

spuien. Op de eerste plaats het vlaggenschip van de 

vereniging, Heren Zondag 1. Het loopt op het veld nog 

niet zoals gewenst. Dat is vervelend voor het team, het 

kader en de supporters en de hele vereniging. Immers: 

het presteren van het eerste team op het veld heeft 

automatisch zijn weerslag op het aanzien van de club 

naar buiten toe. Dat het nu (nog) niet loopt op het veld, is 

echter geen onderwerp van mijn kritiek. Immers: een jong 

team moet de mogelijkheid hebben om te groeien en zich 

te ontwikkelen. Nee: het gaat me hier om hun prestaties 

bij het aanleveren van kopij voor het clubblad. Naar onze 

mening heeft het eerste (en niet vergeten vooral ook het 

kader om het team heen) de sportieve plicht hun bijdrage 

te leveren aan de kopij. Hoe moeilijk kan het zijn…

Het is geen probleem van vandaag: we lopen al jaren te 

zeuren en met enkele uitzonderingen komt er niets op 

onze computerschermen. En er wordt ons (terecht) wel 

gevraagd een teamfoto in het hart te plaatsen en leuke 

foto’s van Pupillen van de week te publiceren. Doen we 

wel, hoor, maar dit is de laatste keer dat wij over dit 

onderwerp een woord vuil maken.

Op de tweede plaats bemerkten wij tijdens de 

redactievergadering dat een schrikbarend hoog aantal 
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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. 
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(extra)

Sportkledingleverancier DVV

boekjes van de eerste uitgave nog in de vakjes van 

meerdere elftallen lagen. Het betreft hier leden die buiten 

Duiven wonen. Het zou teveel kosten om deze boekjes 

via de post te versturen. We mogen er toch wel vanuit 

gaan dat het een kleine moeite is om de boekjes op een 

wedstrijddag uit te delen. Zonde van het geld en de moeite 

van de redactieleden. Wat doen we eraan? Begin bij jezelf, 

spelers en leiders en kijk met ingang van heden kritisch 

naar je postvakje.

Zo: genoeg gemopperd, 

want er gaat heel veel 

goed in onze vereniging!

Namens de redactie wensen wij ieder een goede 

jaarafsluiting en jaarwisseling en uiteraard een goede 

start van 2018. Een speciaal woord in dit kader voor 

onze nieuwe voorzitter, Frank Dellemann, die zich elders 

in dit blad voorstelt. Frank, we wensen jou een leuke en 

dankbare tijd toe als voorzitter van onze mooie club DVV!

Ten slotte: blad 3 verschijnt in het weekend van 3/4 maart 

2018 en de deadline voor het inleveren van de kopij is 13 

februari.

Gegroet!

 

VaN DE VOORZITTER
Door: Frank Dellemann

Zal/mag ik mij even aan U voorstellen…

Dat is natuurlijk op zijn plaats want op 17 november jl. 

heb ik de ‘voorzittershamer’ overgenomen van Hugo 

Boschker  tijdens de algemene ledenvergadering van DVV! 

Vijf jaar was hij onze voorzitter, dat was grote klasse, en 

met gepaste trots en eer ben ik inmiddels al weer ruim 

een maand onderweg  samen met het Bestuur en alle 

vrijwilligers om  DVV in goede banen te leiden! Daarom 

even voor alle leden, actief voetballend  en niet-actief 

verbonden, en alle relaties van DVV een korte nadere 

kennismaking :

In 1982, nadat ik samen met mijn vrouw al een paar 

jaar in Duiven was neergestreken, lijfde DVV mij in als 

selectiespeler van het eerste elftal (na een loopbaan als 

speler van pupil tot eerste elftal bij Spero in Elst in de 

Betuwe,  waar mijn jeugdjaren liggen en aansluitend 

drie jaar DCS in Zevenaar). Na even zoeken kon ik een 

mooie foto uit mijn archief halen van DVV 1 in het seizoen 

1982/1983.

Nu, ruim 35 jaar later, nog steeds betrokken bij DVV: van 

speler naar jeugdtrainer/leider, naar trainer van de A2 

(kampioen) naar trainer/coach van zaterdag 2 (prachtige 

jaren), manager sponsorzaken en ambassadeur, en tot 

voor kort secretaris van de Club van 100, en dan nu de 

eer om voorzitter van een mooie grote voetbalvereniging 

te mogen worden die in 2020 maar liefst 75 jaar bestaat.

Getrouwd met Margreet, twee zoons: Jordy en Dave, 2 

schoondochters en een prachtige kleindochter Lynn. 

Jordy voetbalt overigens in Zat 2.

Frank Dellemann, nieuwe voorzitter van DVV
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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...

Ruim 40 jaar werkzaam geweest in de wereld van 

transport en logistiek in verschillende directie- en 

managementfuncties en vanaf dit jaar genietend van een 

vrij leven als (vervroegd) pensionado..

Zo, dat is een kort profiel van Uw voorzitter, voetbal loopt 

dus al een leven lang mee , en nog steeds actief (wekelijks 

uurtje zaalvoetbal met veteranen/oude voetbalmakkers 

in Giesbeek)  en laat ik het toch maar melden..fervent 

supporter van Feyenoord. 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering heeft DVV 

afscheid genomen van twee zeer belangrijke en bekwame 

bestuursleden, Hugo Boschker en Jon van Benthem. Wij 

zullen deze wijze mannen missen. Hun inbreng, expertise en 

inzet voor DVV waren buitengewoon belangrijk! Ik spreek de 

hoop uit dat beiden op de een of andere manier  betrokken 

blijven  bij DVV en tijdens de Nieuwjaarsreceptie op 7 januari 

2018 zullen we nogmaals bij hun vertrek stilstaan.

Met de komst van Hans Slag als Bestuurslid Facilitaire Zaken 

zijn we bijzonder blij. Zijn rol en vakkennis  hebben we hard 

nodig. Vacant blijven de functies van secretaris en bestuurslid 

Algemene Zaken! Interesse? Neem gerust contact met mij 

op! We hebben U nodig om het Bestuur compleet te maken. 

De Algemene Ledenvergadering van 17 

november ligt al weer enkele weken achter 

ons. In deze uitgave van de DVV- post een 

compleet verslag van de jaarvergadering. 

Belangrijk is om te constateren dat we er 

financieel goed voor staan en het afgelopen 

boekjaar meer dan positief is afgesloten.

De prestaties van ons eerste elftal zijn wisselend, 

het jonge team zoekt samen met het huidige 

technische kader naar de juiste invulling op weg 

naar succes. Voetbalzaken werkt momenteel 

hard aan de juiste invulling van de trainerspositie 

voor de korte (tweede helft seizoen) en de langere 

termijn. We hebben er alle vertrouwen in dat ons 

vlaggenschip zich stap voor stap in de goede 

richting ontwikkelt en uiteindelijk successen gaat 

behalen. We willen op termijn weer hogerop, dat is 

voor een vereniging als DVV een must!

Wat mij ook verheugt is de groei van het damesvoetbal 

binnen DVV. We hebben dit seizoen 7 teams actief in de 

competitie en daarnaast voetballen de dames 30+ op 

vrijdagavond een voor- en najaarscompetitie. Ze werden 

zelfs kampioen onlangs! Proficiat! Met het Bestuur van de 

DVV 1 1982-1983 met de nieuwe voorzitter van DVV

Staand vlnr : Frank Dellemann-Piet Daams-Henk Kemper-Wim Lammertink-Rob Stevens-Frank Nijsen-Rob Kuiper-Bennie Hagen, 
trainer Jan Olyslager en verzorger Dirk Wolsink.    Knielend : Jan de Ruiter – Leider Henk Dibbets-Karel Steenmans-Cees Ligt-
Ronnie van de Boom-Edwin van Hummel en Frans van Huet.s
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www.dianakapsalons.nl

Businessclub Ondernemen(D)VV heb ik kennisgemaakt, zij 

zijn net als de Club van 100 een belangrijke financiële 

ondersteuner van de vereniging. Het binnen DVV 

aanbrengen van LED verlichting en waterbesparende 

kranen e.d. zijn op dit moment de projecten samen met 

de BC. Ook met de Club van 100 hebben we ‘projecten’ 

benoemd! Voor 2018 heeft de ALV van de Club van 

100 een bijdrage toegezegd voor het upgraden van de 

beheerderruimten, het RABO jeugdtoernooi en wellicht 

een nieuwe geluidsinstallatie in het clubhuis! Dank aan 

alle donateurs en natuurlijk het Bestuur, waar ik een 

kleine 8 jaar prima mee hebt samengewerkt.

Een andere mijlpaal is natuurlijk de lancering van de 

nieuwe website, hulde voor de makers, en ook daarmee 

zet DVV een goede stap inzake haar publiciteit en eenieder 

kan de actualiteit beïnvloeden door zijn of haar kopij te 

leveren!

Rond de jaarwisseling is het gezellig bij DVV, de 

competities worden even stilgelegd en er is tijd voor 

evaluatie maar ook ontspanning! De laatste gezamenlijke 

training op 21 december met er aan gekoppeld een 

gezellige clubavond, een indoortoernooi voor de jeugd en 

natuurlijk de Nieuwjaarsreceptie staan daar symbool voor! 

Ook Sinterklaas kwam weer langs en op woensdagmiddag 

29 november jl., mocht ik hem voor de eerste keer als 

voorzitter welkom heten bij DVV. Een prachtige middag 

voor de kleinste leden van DVV. Hulde voor de organisatie!

Vrijwilligers zijn de bouwstenen of ankers van een 

vereniging. Mijn stelling : de vereniging, dat zijn wij 

allemaal samen. Verenigen is verbinden, spreek elkaar 

aan, maak elkaar enthousiast om een bijdrage te leveren, 

draag Uw steentje bij:  DVV als een grote Liemerse 

vereniging met ruim 1300 leden kan niet zonder u. 

Verheugd zijn wij als Bestuur dan ook met de nieuwe 

functie Vrijwilligers Coördinator in de persoon van Ricardo 

van Huet. Hij kan een spilfunctie vervullen, de eerste 

ingang zijn tot je bijdrage in welke vorm dan ook aan DVV.

Voor het goed functioneren van het clubhuis is een 

gedegen organisatie onontbeerlijk. Het Bestuur heeft 

over de organisatie nagedacht en een kernteam draagt 

samen met het Bestuurslid Facilitair de dagelijkse 

verantwoording. Op dit moment zijn we naarstig op zoek 

en in gesprek met kandidaten. Interesse? Meld U aan bij 

het Bestuur! Gewoon een leuke klus voor pakweg 4 uur 

in de week!

DVV is een bruisende voetbalvereniging, dat merk ik  aan 

de hoeveelheid berichtjes, apps, mails,  contacten etc. 

Onze club is altijd in beweging op weg naar morgen met 

ideeën, verbeteringen, aanbevelingen, kanttekeningen en 

opbouwende kritiek.. we  staan er samen open voor om 

stappen te zetten richting een vereniging waar iedereen 

aan zijn trekken komt!

Wil je wat kwijt daarover? Ga niet lopen mokken en 

negatief ventileren of stemming maken maar pak het 

initiatief en stel een mail op voor het Bestuur, wij nemen 

deze altijd serieus in behandeling! Ons mailadres : 

bestuur@dvvduiven.nl

Beste leden, vrijwilligers en alle andere betrokkenen 

bij DVV, namens het Bestuur wens ik U een vrolijk en 

gezellig Kerstfeest en voor 2018 een sportief, gezond 

en geslaagd jaar toe! We zien elkaar wellicht op de 

Nieuwjaarsreceptie op 7 Januari as. (of rondom de velden 

of in het clubgebouw).

DVV: ‘met plezier 
presteren’!

Frank en Hugo waar DVV en 
de Club van 100 elkaar ontmoeten
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Wethouder Goossens bedankt aftredend voorzitter Hugo    Feesten
  is ons 
vak!

Dorpstraat 29  -  6923 AC Groessen  -  t 0316-523948  -  info@zaalgielinggroessen.nl  -  www.zaalgielinggroessen.nl

Geniet ook  
van ons nieuwe 

sfeervolle 
buitenterras!

happy Santakerst
en nieuw!

Notulen algemene 

ledenvergadering 

van voetbal-

vereniging DVV

Deze vergadering werd gehouden op 17 november 2017 

in het clubhuis.

Aanwezig: Hugo Boschker (voorzitter), Gerald Reuling ( 

penningmeester), Jacques le Comte (bestuurslid algemene 

zaken), Frank van Loon (bestuurslid voetbalzaken), Hans 

Slag (bestuurslid facilitaire zaken a.i.), Jon van Benthem 

(secretaris)

Overige leden: 41

Afwezig met kennisgeving: Louis Nijsen, Wim Nijsen, 

Bertus Gibcus, Doke Steens, Peter Steens, Annelies v.d. 

Oord, Peter v.d. Oord

1. Opening/ mededeling door de voorzitter
Hugo heet alle aanwezigen welkom en neemt de agenda 

door. Er wordt stil gestaan bij het overlijden van André 

Wendriks en Jan Spaan tijdens het seizoen 2016/2017. 

André Wendriks was trainer van diverse selectieteams en 

voorzitter van 1989-1995. Hij is 71 jaar geworden. Jan 

Spaan was Erelid en hij is 88 jaar geworden. 

Wethouder Johannes Goossen van de gemeente Duiven 

vraagt het woord en bedankt namens de Duivense 

gemeenschap Hugo en Jon voor hun vrijwilligerswerk bij 

DVV. Hij spreekt zijn waardering uit namens het College van 

B&W over de positieve houding 

en maatschappelijke betrokkenheid van DVV binnen de 

gemeente Duiven en licht het belang van vrijwilligerswerk 

in het algemeen toe. Hugo en Jon ontvangen uit de 

handen van Johannes een attentie. 

2.  Vaststelling notulen ledenvergadering 18 november 
2016

Dit verslag lag voor iedereen ter inzage en is eerder 

gepubliceerd in de DVV Post nummer 2 van seizoen 

2016/2017.

Hugo loopt het verslag blad voor blad 

door. 

Hugo Boschker neemt afscheid als voorzitter.

Jon in het zonnetje.

DVV-bestuur
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John namens kascommissie

Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen. Notulen 

zijn hiermee vastgesteld.

3. Jaarverslag van de secretaris
Het jaarverslag van de secretaris lag voor iedereen ter 

inzage. Hugo neemt het verslag door, samen met de 

vergadering. Er zijn geen opmerkingen m.b.t. het verslag 

en derhalve wordt het verslag vastgesteld.

4. Jaarverslag van de penningmeester 
Penningmeester Gerald Reuling bespreekt de financiële 

realisatie m.b.t. seizoen 2016/2017, inclusief overzicht 

kledingfonds.

De inkomsten waren in het seizoen 2016-2017 hoger dan 

begroot, terwijl de uitgaven redelijk conform de begroting 

waren. Daardoor is er over het seizoen 2016-2017 een 

behoorlijk positief resultaat behaald.

De contributies zijn hoger dan begroot. Dit komt omdat 

t.o.v. van de voorgaande jaren de vrijwilligerskorting is 

afgeschaft en de spelers van het 1e elftal ook contributie 

betalen. Daarnaast is er ook voorzichtig begroot.

De sponsor inkomsten zijn conform de begroting. Acties 

en loterijen zijn wat lager uitgevallen doordat de opbrengst 

van de Grote Clubactie gereserveerd is voor het panna veld 

en dus niet als inkomsten is opgevoerd. Subsidies vallen 

hoger uit doordat er meer subsidie is ontvangen voor 

opleidingen. De diverse baten zijn wat hoger vanwege een 

hogere huuropbrengst. Ook de inkomsten uit het clubhuis 

zijn hoger, onder meer door een prijsverhoging en omdat 

er meer is omgezet.

Personeelskosten zijn wat hoger doordat er meer 

is uitgegeven aan opleidingen; daar staat dan de 

ontvangen subsidie weer tegenover. Huisvestingskosten, 

bureaukosten en accommodatiekosten zijn conform 

begroting. Wedstrijdkosten zijn wat hoger door de 

aanschaf van extra doelen voor de techniek training. Deze 

worden dit seizoen gebruikt bij de pupillen wedstrijden. 

De afschrijvingen zijn lager omdat er afgelopen seizoen 

niet is geïnvesteerd. De voorzieningen zijn met € 5.000 

verhoogd om een extra voorziening te treffen voor bijv. 

toekomstige aanpassingen in de keuken.

Per saldo is er zo een positief resultaat 

van € 17.733 behaalt. Op de balans is een 

duidelijke stijging van de liquiditeit te zien, 

waardoor we zonder problemen aan de 

kortlopende schulden kunnen voldoen. Ook 

houden we zo geld in kas voor eventuele 

tegenvallers.

Kledingfonds
M.b.t. het kledingfonds is in het afgelopen seizoen 

€ 32.523,40 ontvangen aan kledingbijdrage en 

er is € 15.199,57 aan kleding gekocht. In totaal is 

er nu voor € 15.170,40 meer aan kleding gekocht 

dan dat er ontvangen is aan kledingbijdrage.

Het is de verwachting dat aan het einde van de 

contractperiode met Errea in 2020 het saldo nul is. 

 

5. Verslag van de kascontrole commissie
Het verslag van de kascontrole commissie wordt 

door John van de Meer voorgelezen.

Geachte leden en bestuursleden van vv DVV,

Op dinsdagavond 7 november 2017 heeft de kas-

commissie, bestaande uit Martina de Weijer-Groenewoud, 

Willy Visser en John van der Meer de financiële 

administratie van vv DVV over het verenigingsjaar 2016-

2017 onderzocht.

Onze penningmeester Gerald Reuling leidde ons door de 

resultaten van 2016-2017 en de balans per 30 juni 2017. 

Alle posten werden naar volle tevredenheid onderbouwd 

door de onderliggende cijfers en daar waar gevraagd 

voorzien van de nodige toelichting. Het doet ons genoegen 

te kunnen melden dat de kascommissie hierbij geen s
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STOPRijschool Non

aanbieding voor DVV-leden: 

2 gratis rijlessen en de iTheorie 

(online theoriecursus) gratis!

onregelmatigheden heeft kunnen ontdekken.

De penningmeester stelde ons ook in staat in te zoomen 

op z.g. trends door de baten en de lasten van het 

verleden jaar te vergelijken met drie voorgaande jaren. 

De kascommissie kwam tot de conclusie dat de financiële 

situatie van de vereniging gezond genoemd mag 

worden: de baten overschrijden de lasten in toenemende 

mate en in die zin kan de penningmeester wederom 

gecomplimenteerd worden voor de wijze waarop hij zijn 

rol vervult als vader van een financiële huishouding, die 

gekenmerkt wordt door doordacht en vakkundig beleid.

Uiteraard leverden de cijfers, zoals elk jaar, voldoende stof 

tot discussie op in de kascommissie over ontwikkelingen 

binnen de vereniging in het heden en in de toekomst. We 

hebben gemeend het bestuur en de vergadering hiervan 

wat mee te geven:

•  De post vrijwilligersvergoedingen is weliswaar met 

ingang van 2015-2016 significant verlaagd, maar het 

blijft een van de grootste uitgaven posten en moet 

mede daarom onderwerp blijven van doordacht en 

transparant beleid. 

•  In deze tijd gaat ook het betalingsverkeer bij DVV steeds 

meer via de digitale snelweg: mede vanuit het oogpunt 

van veiligheid zou het raadzaam zijn om het bedrag aan 

kasgeld beduidend te verlagen.

De kascommissie wil de penningmeester bedanken voor 

de gastvrijheid en voor de open en accurate wijze waarop 

hij de vragen heeft beantwoord.

Gelet op de resultaten van de controle, mede in de vorm 

van dit verslag, stelt de kascommissie de leden voor om 

penningmeester Gerald Reuling, en daarmee het bestuur, 

decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid 

2016-2017. Dit wordt met applaus door de ALV bevestigd.

6. Verkiezing leden kascontrole commissie
De kascommissie bestond uit John van der Meer, Martina 

de Weijer en Willy Visser.  Aftredend zijn John van der 

Meer en Martina de Weijer. De nieuwe kascommissie 

2017-2018 zal bestaan uit: Willy Visser, Marja Broeke en 

Ronald Korfage

Als 1e reserve biedt René Nijhuis zich aan en als 2e 

reserve Bob Rutjes.

7. Begroting seizoen 2017/2018
De begroting voor 2017/2018 is aan het begin van de 

vergadering aan geïnteresseerden verstrekt.

De inkomsten voor dit seizoen zijn wederom voorzichtig 

begroot. De subsidies zijn lager ingeschat omdat er 

minder subsidie voor opleidingen wordt verwacht.

De uitgaven zijn realistisch begroot. 

De kosten zullen nagenoeg gelijk zijn aan die van 

seizoen 2016-2017. T.o.v. van het afgelopen seizoen 

zijn de kosten clubhuis € 4.000 lager begroot. Dit komt 

omdat ook de omzet wat lager is begroot, waardoor de 

inkoop kosten ook lager zullen zijn. De afschrijvingen 

vallen lager uit omdat veel inventaris inmiddels helemaal 

is afgeschreven. Zo resteert er een verwacht positief 

resultaat van € 1.000. 

Geert Roelofs geeft aan dat opbrengst loterijen 

tegenvallen. De Grote Clubactie moet door het  teamkader 

beter worden ondersteund. Er zijn echter leiders die daar 

niet achterstaan en hun spelers niet willen verplichten 

loten te kopen.

8. Stand van zaken m.b.t. DVV2020 – gerealiseerd
De gerealiseerde doelen en verbeteringen m.b.t. seizoen 

2016/2017 worden door Hugo puntsgewijs toegelicht. 

Deze zijn per aandachtsgebied onderverdeeld, maar 

eerst geeft hij nog even kort aan wat de Uitgangspunten 

Verenigingsbeleid 2015-2020 zijn.

Beleidsuitgangspunten
m.b.t. ‘Met plezier presteren’ 

• Investeren in voetbal/trainers

• Focus op de jeugd/naadloze doorstroming

• Eigen spelers/geen betaling

• DVV 1 stabiele 2de klasser?

m.b.t. ‘Maatschappelijke betrokkenheid’

•  Opzetten van voetbal gerichte activiteiten (toernooien/

clinics)

•  Opzetten van vereniging activiteiten 

(Sinterklaas/bingo) 
al goede voornemens?
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•  Opzetten maatschappelijke activiteiten 

(sportschoolarrangement/Walking Football)

m.b.t. ‘Financieel beleid’

• Bezuinigen op kosten

• Vergroten opbrengsten

• Algemene maatregelen

Vervolgens wordt per aandachtsgebied aangegeven welke 

resultaten gedurende seizoen 2016/2017 zijn bereikt. Dit 

wordt via de volgende opsomming toegelicht:

Bestuur
• Bestuurslid commerciële zaken

 

Voetbalzaken
• Bemensing technische structuur

• Hoofdtrainer

• Jaarlijkse Kick-off

• Aanpassing trainingsvormen /VTON app

• Techniek trainingen aan de lagere F en E teams 

• Walking Football (1 september)

• Nieuwe team aanduidingen (JO/MO) 

• Jeugdactiviteiten DVV1 (pupil en team v/d/ week) 

• DVV1 (degradatie 4de klasse) 

Waarom bij de start van de competitie van seizoen 

2017/2018 afscheid werd genomen van DVV1 trainer 

Edwin Hoogerdijk, wordt door Frank van Loon uitgelegd. 

Verschil van inzicht over hoe het tij te keren hebben tot 

een breuk geleid.

Accommodatie/clubhuis
• Hoofdtribune (stoeltjes)

• Warmtepomp

• Inzet diverse teams (vrijwilliger) clubhuis

• Coördinator Roostering

• Kassa met pin 

• Inkomsten clubhuis 

• Onkruid borstelmachine 

• Omroephokje

Algemene Zaken 
•  Week van de Scheidsrechter/ 3 nominaties/Tom 

Schepers 

•  Headset-clinic Eric Braamhaar/presentatie goed 

arbitrage beleid/ spelregeling 

• Voorbereiden op nieuwe wedstrijdvormen

• Opleiding pupillenscheidsrechters

• Fair-Play beleid herschreven/ beroep mogelijk

• AED cursus/ Opleiding gestart Eerste Hulp

• Functiebeschrijving bestuursleden 

Commerciële Zaken
• Voetbalplaatjesboek (JUMBO)

• Vrijwilliger voor de sponsorcommissie (adm.)

• Aanschaf systeem Sponsit 

• Sponsorinkomsten stijgen

• Business club Ondernemend DVV

• Club van 100 

Communicatie en Sociale Media
• MIT website/Sociale Media/ Beheer

• Nieuwe website 

•  Wedstrijden (vernieuwd) op de tv-schermen (Veld-

kleedkamer-scheids) 

•  Twitter/ Facebook/ DVV-Club App/ YouTube/ Tinus 

Klikpedaal

•  Systeembeheer (netwerk/WIFI/TV’s /PC’s (DWF)/ 

geluidsinstallatie

• Roland Mulder MIT manager /sociale media

• MIT qua bezetting compleet / bestuurslid secretaris

Maatschappelijk betrokken 
•  Schoolvoetbal toernooi/ basisscholen gem. Duiven/

KNVB-regio toernooi

• Schoolvoetbal Sportstimulering Sjors Sportief 

•  Sinterklaasfeest / Kersttoernooi/ Bingo avonden 

(pupillen)

• Rabojeugdtoernooi

• Meidenkamp

•  Open Club gedachte (Schoolsportarrangement/ 

activeren van ouderen)

•  Vriendschap boom/ Gemunden-gemeente Duiven ( 

partner gemeente) 

• Walking Football 

Algemeen
• Grote Clubactie ( panna veldje)

• Omroeper

• 7 jubilarissen/ 3 leden Lid van Verdienste 

• Vrijwilligersavond/ vrijwilliger en vrijwilligersgroep 

• Financiën positief resultaat 

• 25 jaar Clubblad DVV post 3

• Themanummer DVV post

• Exit-formulier 

• Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

• Huldiging kampioenen

• Comité 75 jarige bestaan DVV (2020) 

• Uitstapje Club van 100 

9. Stand van zaken m.b.t. DVV2020 – nog te realiseren
De nog te realiseren doelstellingen en verbeter punten, 

mede in het kader van het project DVV2020, zijn als volgt 

puntsgewijs samen te vatten:

• Hoofdtrainer

• Bezetting Clubhuis

•  Bestuurslid Facilitaire zaken/ Secretaris/ Algemene 

Zaken/ Voorzitter 

• Coördinator vrijwilligers 

• Aanpassing meubilair clubhuis 

• Led verlichting/ watersproeiers met sensoren /stoppen

• Kunstgras vernieuwen 2019

• Vestigingsovereenkomst/gebruikersovereenkomst

• Verbeteren netwerk/wifi 

• Upgrading oude wedstrijdsecretariaat 

• Overgang naar mobiel DWF/digitale spelerspassen 

•  Rookbeleid. Er zullen buiten rookplekken 

worden ingericht op het terras en naast de 

kleedkameraccommodatie bij ‘de Theet’. Ingangen, 

waar veel (jeugdige-) spelers etc. langs komen, zullen 

worden gemeden als rookplek. 

10. Stand van zaken Kleding
Tijdens de vorige ALV zijn er diverse klachten geuit 

m.b.t. de kwaliteit van de ERREA kleding. Hierover 

zijn door Jacques le Comte en de Kledingcommissie 

diverse, moeizame gesprekken geweest met de kleding 

leverancier, nadat er onderzoek is verricht door DVV naar 

de vertoonde gebreken. Zo lijkt het dat een bepaalde 

batch shirts voor pupillen van zeer slechte kwaliteit was 

en bleken de sokken qua kleur veel af te wijken.

Na onderhandelingen met ERREA zijn de volgende 

resultaten bereikt:

• gratis vervanging 41 shirts;

•  1000 paar sokken tegen inkoopprijs/productieprijs; 

ieder spelend lid krijgt van DVV een nieuw paar sokken; 

• Creditnota van € 250 voor herstel van coachjassen;

•  Ergernissen uitgesproken en afspraken (hernieuwd) 

vastgelegd en geborgd.

Eén van de leden heeft een mail gestuurd naar Jacques 

m.b.t. grote maten, die ERREA niet zou kunnen leveren. 

Dit zal Jacques bespreken met de Kleding commissie en 

daarna terugkoppelen.

11. Verkiezing en aftredende bestuursleden
Bij de vorige ALV heeft Hugo Boschker besloten nog één 

seizoen door te gaan als voorzitter. Frank Dellemann heeft 

toen aangegeven dat hij uiterlijk 1 juni 2017 zou laten 

weten of hij zich kandidaat wil stellen als opvolger voor 

Hugo. Frank heeft besloten de voorzittershamer op zich 

te willen nemen. Onder luid applaus wordt Frank als de 

nieuwe voorzitter onthaald door de ALV.

Hans Slag is september jl. als bestuurslid Facilitaire zaken 

a.i. gestart. Ook hij wordt onder luid applaus van de ALV 

gekozen als bestuurslid Facilitaire zaken.

De bestuursfuncties Secretaris en Commerciële zaken 

zijn volgens het rooster van aftredende bestuursleden 

per heden vacant. Er is nog geen opvolger voor Jon 

van Benthem. Hij zal de secretaris functie tot uiterlijk 

8-1-2018 blijven uitoefenen. Jacques le Comte wordt 

Nieuwe voorzitter Frank en oude voorzitter Hugo.
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happy Santakerst
en nieuw!
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herkozen voor het vervullen van de functie bestuurslid 

Commerciële zaken. De portefeuille Algemene zaken is 

nog steeds vacant en wordt op a.i. basis door Jacques 

waargenomen. Ook voor deze functie is een kandidaat 

zeer wenselijk.

12. Rondvraag
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

Als sluitstuk houdt Hugo een mooie slotspeech, 

welke hieronder integraal is overgenomen. Toen 

Hugo gevraagd werd om voorzitter te worden 5 

jaar geleden, schrok hij wel even. Mijn hemel, een 

club van plus minus 1300 leden  (niet zomaar een 

clubje), waar wil je met de vereniging naar toe, 

krijg je wel voldoende draagvlak etc.? Vragen die 

hem direct bezighielden. Hugo vervolgt en zegt, 

dat hij en het bestuur het draagvlak van de leden 

hebben gekregen en daar waar DVV nu staat een 

verdienste is van ons allemaal. Volgens Hugo is “het 

wij-gevoel” binnen de vereniging toegenomen. Wij 

zijn meer en meer een hechte vereniging geworden 

en bovendien hebben wij ons ook meer gehecht 

in het sociale leven in Duiven. Iedereen betaalt 

nu contributie, spelers worden niet meer betaald 

en DVV1 bestaat volledig uit eigen spelers. De 

Kerstens, de Hengeveldjes en dat geeft een zekere 

mate van verbondenheid en eigenheid. Dat is voor 

onze leden van wezenlijk belang nl. het gevoel je 

thuis te voelen en er bij te horen. 

Zijn we daar in geslaagd? Als we kijken naar 

de opkomst op de vrijwilligersavond (meer dan 

200 vrijwilligers) en als we zien dat bijna alle 

vrijwilligersfuncties bezet zijn, dan rest mij de 

conclusie dat de betrokkenheid/ de hechtheid binnen 

onze vereniging is toegenomen, aldus Hugo. Hoe staat 

de vereniging er verder voor? DVV mag zich financieel 

gezond noemen en dat is een groot goed in deze tijd. Twee 

derde van de amateurverenigingen kampen momenteel 

met financiële problemen. DVV is voortdurend innoverend 

bezig, gaat met de tijd mee, denk hierbij aan alles wat 

er is gebeurd en gebeurt op het gebied van ICT, o.a. de 

nieuwe website en de manier waarop er binnen VTZ wordt 

getraind. De aankleding van ons sportpark mag er ook 

zijn, tribunestoeltjes, omroephokje etc., dit alles geeft 

een professionele en verzorgde uitstraling. De contacten 

met sponsoren, met de leden van de Business Club 

Ondernemend DVV, met de leden van Club van 100, de 

gemeente etc. zijn goed. Kortom; er is een stevig netwerk 

opgebouwd. Maatschappelijke betrokkenheid is niet 

meer weg te denken, verduurzaming, Walking football, 

Sportschoolarrangement (Open Club gedachte); het heeft 

zijn intrede gedaan bij DVV. Een vereniging die respect 

hoog in het vaandel heeft staan, wordt alom gewaardeerd. 

DVV is zo’n vereniging en zij doet er alles aan dit respect te 

waarborgen. Het aantal incidenten is de laatste jaren sterk 

teruggelopen. De 1ste jaren van zijn voorzitterschap vond 

Hugo vrij lastig. We wisten even niet waar wij moesten 

beginnen, waar wij naar toe wilden, we waren zoekende. 

Maar volgens Hugo is het zoeken nu voorbij, we hebben 

ons pad gevonden, weten de richting/ de koers en we zijn 

gewoon goed bezig en ten aanzien van DVV1: “De mannen 

zullen nog iets meer moeten rijpen om de vruchten volop 

te kunnen plukken en dat zal niet lang meer op zich laten 

wachten.” Aan het einde van zijn toespraak bedankt 

Hugo iedereen hartelijk voor het vertrouwen en de 

mooie jaren die hij als voorzitter heeft gehad. Ook dankt 

hij alle aanwezigen voor de weg die wij met elkaar zijn 

ingeslagen, wetende dat het einde nog lang niet in zicht is 

en dat er nog veel verbeterd en ontwikkeld kan en moet 

worden. 

Dan richt Hugo het woord tot zijn collegae-bestuursleden. 

Hij dankt hen voor de prettige samenwerking. “We waren 

een team, we konden altijd op elkaar rekenen. 

Jullie deden wat er van jullie gevraagd werd en meer: 

Als een van jullie er niet uitkwam, dan kwam er altijd wel 

assistentie van een of meerdere collega’s. Problemen, hoe 

vervelend ook, jullie pakten het op en het kwam maar 

zelden voor dat de voorzitter in actie moest komen. De 

sfeer was voortreffelijk, openheid en transparantie en 

dat heb ik altijd bijzonder gewaardeerd. Er werd keihard 

gewerkt, kennis werd gedeeld en dat alles met de nodige 

schik. Af en toe werd er flink gelachen. Een speciale dank 

aan Jon van Benthem met wie ik 4 jaar heel intensief 

heb gewerkt: “Jon, you are the best for me”. Naast mijn 

bestuursleden wil ik ook Jan Willemsen, Rob Bansberg 

en Peter v.d. Oord mijn speciale dank uitbrengen. Hun 

inzet en eveneens prettige samenwerking heb ik ook al 

die jaren erg op prijs gesteld. Jullie hebben voor mij veel 

betekend, maar wie niet alhier? 

Dan wendt Hugo zich tot het nieuwe bestuurslid facilitaire 

zaken Hans Slag. Hans is al enkele maanden in touw. 

En ik heb al gezien dat er al behoorlijk wat op hem is 

afgekomen en dat hij de dingen goed oppakt. Hans ik wens 

je alle succes toe, maar ik sta daar niet alleen in, wij allen 

wensen jou dat succes toe. Gefeliciteerd met jouw functie 

als bestuurslid facilitaire zaken. Tja en dan mijn opvolger 

Frank Dellemann. Toen ik Frank vroeg voor de functie van 

voorzitter, keek hij ook lichtelijk geschrokken. Wat vraagt 

hij nu toch aan mij?  Voorzitter van DVV? Daar moet ik 

nog eens goed over nadenken. Frank werd uitgenodigd 

voor een gesprek met mijn collega bestuursleden en allen 

waren enthousiast. Frank, ik vind het fantastisch dat jij deze 

functie van mij wilt overnemen. Niet alleen omdat ik nu een 

opvolger heb, maar ik denk ook dat jij de juiste persoon 

bent om de ingeslagen weg, de uitgezette koers bij DVV een 

vervolg te geven. Gefeliciteerd namens mij en ons allemaal 

en veel succes toegewenst. 

Vervolgens neemt Frank van Loon het woord en spreekt 

de vertrekkende voorzitter en secretaris toe. Ook deze 

speech is hieronder integraal overgenomen. 

Zojuist hebben wij als ledenvergadering Frank Dellemann 

gekozen als nieuwe voorzitter van DVV en is er tot 

op heden helaas geen kandidaat om de vacature van 

secretaris in te vullen. Dat betekent dat ik namens het 

bestuur een woordje wil richten jegens onze vertrekkende 

bestuursleden. 

Jon, ik wil met jou beginnen, daar jij het langst actief bent 

binnen DVV en dan verdien je het om als eerste te worden 

toegesproken. Jij bent volgens de gegevens, die ik heb 

ontvangen nu circa 10 jaar actief binnen DVV en wel vanaf 

maart 2008. Eerst als jeugdleider en daarna vanaf juni 

2008 als wedstrijdsecretaris bij de pupillen. Ik heb geen 

gegevens ontvangen t.a.v. kampioenschappen die jij als 

leider hebt behaald, dus die zullen er wel niet geweest 

zijn en wellicht dat dit de opstap is geweest om vanaf eind 

2013 hiermee te stoppen en toe te treden tot het bestuur 

van DVV. Je viel direct met de neus in de boter, want DVV1 

speelde voor het eerst in haar historie in de 1e klasse en 

als bestuurslid was jij getuige van het meest catastrofale 

seizoen uit onze clubgeschiedenis. Weet jij nog hoeveel 

punten wij dat seizoen hebben behaald? 

Dit was jou niet aan te rekenen en ik moet je 

complimenteren met het toenmalige besluit om te gaan 

besturen bij een vereniging die in feite voor een groot 

gedeelte stuurloos was. Samen met Hugo stond jij daar 

aan het roer en in feite stonden jullie er helemaal alleen 

voor en ik heb diep respect voor datgene jullie hebben 

moeten doorstaan. Jij hebt de periode van 4 jaar helemaal 

uitgediend en ik heb je de laatste 2 jaar leren kennen als 

een integer bestuurslid en een uitstekende secretaris, die 

zijn zaakjes altijd goed op orde had. Je was meer dan alleen 

secretaris, want je verzorgde ook de communicatie met 

de KNVB op velerlei gebied, zoals indelingen, schorsingen 

enz. en je was tevens het verantwoordelijke bestuurslid 

van het steeds belangrijk wordende Media Innovatie 

Team (MIT). In de bestuursvergaderingen was jij minder 

nadrukkelijk aanwezig en dat kenmerkt jou als persoon 

en als je dan het woord nam, waren het altijd verstandige 

opmerkingen die tot ons kwamen en daar kunnen een 

aantal andere bestuursleden een voorbeeld aannemen. 

Jon, ik wil je namens het bestuur, maar ook namens de 

andere aanwezige 

Frank dankt aftredende bestuursleden als een ware 
stand-up comedian.

Nieuwe bestuursleden schuiven aan.
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leden bedanken voor alle tijd die jij hebt 

gestoken in deze geweldige vereniging en 

ook op de wijze waarop. Ik hoop je hier nog 

veel te zien en nogmaals bedankt!

Hugo, ga er maar even voor zitten, want 

mijn toespraak over jou gaat wel even duren. 

En niet om alle sportieve successen door te 

nemen die jij onder jouw voorzitterschap hebt 

behaald, want die waren er niet of nauwelijks. 

Wel was je natuurlijk eindverantwoordelijk als 

voorzitter voor de mindere klasseringen (laat 

ik het maar zo uitdrukken) van ons 1e elftal de 

afgelopen jaren en gelukkig voor jou is bij een 

degradatie niet de voorzitter de klos, want anders 

was het doek al veel eerder gevallen. 

Ik heb van de ledenadministratie de benodigde 

informatie ontvangen en wat schetst mijn verbazing? 

Jij bent op 24 december 2008 bij DVV als vrijwilliger 

begonnen, een waar kerstgeschenk. Jouw 1e functie 

was die van kaderlid algemeen, geen idee wat dat mag 

betekenen of weet iemand hier de functieomschrijving 

hiervan? Deze zeer gewichtige taak heb jij op 20 

januari 2009 ingeruild voor de functie van secretaris en 

dus de voorganger van Jon en ik vroeg onlangs aan Jon 

“hoe hij het secretariaat aantrof toen hij jouw functie 

overnam” en verder dan het schudden van het hoofd 

en wat gefoeter kwam hij niet, dus waarschijnlijk is dat 

de reden geweest dat de Algemene Ledenvergadering in 

november 2012 heeft besloten om jou te benoemen als 

voorzitter van DVV. Je was overigens de enige kandidaat 

die men kon vinden, maar dat terzijde. Je viel met de 

bekende neus in de boter, want in tegenstelling tot Jon 

heb jij wel een succesje meegemaakt als bestuurslid en 

nog wel als voorzitter nl. het kampioenschap in de 2e 

klasse. Maar tijdens dat seizoen begon eigenlijk al de 

ellende en dat geld betalen niet gelukkig maakt, heb jij 

aan den lijve ondervonden. In onze vergaderingen hebben 

wij het met jou wel eens gehad over betalingen en de 

gevolgen daarvan en jij verdient (en dat geldt natuurlijk 

ook voor Jon) een enorme pluim voor het geploeter en 

puinruimen dat in die periode nodig was. Met een bestuur 

wat eigenlijk geen bestuur was, want een bestuurskamer 

van 2 bij 2 was in die tijd al groot genoeg om het voltallige 

bestuur te herbergen. Het siert je als mens, dat jij niet 

besloot om bij de pakken neer te gaan zitten, maar om 

met vol elan door te gaan en het is mede dankzij jou (en 

dan wil ik niemand tekort doen) dat wij hier nog staan, 

want de club zou het met ongewijzigd financieel beleid het 

erg moeilijk hebben gehad en dat gold eigenlijk ook voor 

de aansturing daarvan. De jaren daarna is het eigenlijk 

alleen maar beter gegaan en dat komt vooral door jouw 

inzet en het optimisme dat jij altijd bent blijven uitstralen. 

Jij laat nu een vereniging achter waar je trots op mag zijn 

en mede dankzij jou zijn wij weer een vereniging. Ik ken je 

nu een aantal jaren en ik ben je enorm gaan waarderen en 

vooral als mens. Serieus wanneer het nodig is, maar toch 

altijd opgetogen en met een flinke dosis humor en wat 

hebben wij gelachen tijdens onze bestuursvergaderingen. 

Wilde ideeën en plannen lanceerden wij tijdens die 

vergadering, zoals een vaste parkeerplaats voor de 

kantine voor de bestuursleden, een verwarmde business 

ruimte voor het bestuur op onze tribune, een bestuur uitje 

naar Ibiza en het aanschaffen van peperdure leaseauto’s. 

Helaas was onze penningmeester meedogenloos en 

verdwenen deze plannen direct weer in de prullenbak. 

De laatste tijd ben je ook als voetballer actief en ik heb 

echt uit betrouwbare bron, dat het niet echt wil vlotten met 

jouw voetbaltechnische vaardigheden oftewel je kunt er 

helemaal niets van. Onze mini’s zien op YouTube dagelijks 

de geweldige acties van Messi en Ronaldo, maar om ook 

de andere zijde te belichten, zijn er onlangs videobeelden 

gemaakt van een aantal technische hoogstandjes van jou. 

Toch nog even serieus. Hugo, je mag best weten, dat ik 

je ga missen en wat ik al aangaf vooral als mens. Ik wil 

je namens heel DVV bedanken voor alles wat je ons hebt 

gegeven en ik hoop je nog vaak op het voetbalveld te zien. 

Jon en Hugo ontvangen een diner bon en een prachtige 

bos bloem onder een daverend applaus.  

13. Sluiting
Hugo bedankt iedereen voor hun komst. De vergadering 

wordt om 22.00 uur beëindigd.

Jon van Benthem d.d. 29 november 2017
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Nieuwjaars-

receptie

zondag 7 januari 2018 in het 

clubhuis op het Horsterpark 

van 15.00 uur tot 18.00 uur

Aan alle ereleden, leden,  vrijwilligers, sponsors en donateurs van DVV.

 Onze jaarlijks nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op 

Het bestuur nodigt u allen van harte uit om met ons het nieuwe jaar te beginnen met de beste 

wensen onder het genot van een drankje en een hapje. 

Tijdens deze receptie zullen er weer enkele jubilarissen worden gehuldigd.

Wij zien uw komst graag tegemoet. 



MO 17-1 maakt 

stappen

In het vorige clubblad beschreef ik de goede start van 

MO17-1. Alle wedstrijden in de beker en de competitie 

werden met dikke cijfers gewonnen.

De echte beproeving na deze wedstrijden kwam met 

het spelen van de wedstrijden tegen de nummer 1 in de 

competitie DVOV en de nummer 3 in de competitie DCS. 

Op dat moment waren wij de nummer 2.

De wedstrijd tegen DVOV werd goed gestart 

en de meiden kwamen binnen 10 minuten op 

voorsprong. Na deze goal waren er nog genoeg 

kansen, maar helaas werd er niet gescoord. 

DVOV kwam beter in hun spel en al hun kansen 

werden wel benut. Voor we het wisten keken wij 

tegen een 1-4 achterstand aan bij de rust. Na 

de rust was het spel niet veel beter en gingen 

we kansloos onderuit met 1-9. Het was die 

dag een totale off-day voor het team.

Na deze wedstrijd werd er weer goed getraind 

en werd de draad weer snel opgepakt. 

De wedstrijd tegen DVC werd met 1-7 

gewonnen.

De volgende topwedstrijd was tegen DCS 

(zie ook de foto’s). Een lastige tegenstander. 

Na een vroege 0-1 achterstand kwamen 

we weer op gelijke hoogte en leek de 

wedstrijd op een verdiende 1-1 af te 

gaan. Helaas werd in de laatste minuten 

nog een goal gescoord door DCS. 

Naast het spelen van wedstrijden kregen de meiden 

techniektrainingen onder leiding van Bob Rutjes en in 

samenwerking met de trainers Brian en Marco. In het 

begin werd er geroepen “dit kan ik niet” en “dit lukt 

mij niet”, maar na enkele trainingen werden de schaar, 

overstap en ‘t zidaantje uitgevoerd alsof ze het nog nooit 

anders hadden gedaan.

MO 17-1 draait goed mee in de top van de competitie. 

Op het moment van schrijven staan we op de 4e plek en 

zitten we ook nog in de beker. In het voorjaarsseizoen 

hopen we dat extra stapje gemaakt te hebben om zo ook 

de topwedstrijden te gaan winnen.

Dames on fire! 
Door: Gwen Kemperman (dames 30+)

Al eens een dameselftal meegemaakt dat 

plezier, pit, samenwerken en een flamingo 

met elkaar kunnen verbinden? Dacht jij dat 

ons 30+ team bestond uit “moekes” die op 

vrijdagavond alleen bij elkaar komen om te 

kletsen en er goed uit te zien? Dan hebben 

wij vast nog niet kennisgemaakt! 

Daar waar wij vorig seizoen alleen mochten 

ruiken aan het kampioenschap, konden we 

het dit seizoen omarmen. Door samenwerken, 

een daadkrachtige mentaliteit en vooral 

een top trainer (die overigens ook iets met 

een flamingo heeft), waren we de andere 

teams dit seizoen te slim af.. Alle modder, 

zweet en techniekavonden hebben zich op 

17 november uitbetaald in mooi voetbal en 

het felbegeerde kampioenschap. Dit vroeg 

natuurlijk om een “kleedkamerfeestje” en 

een “aantal” drankjes ;), waar ook onze 

leidster niet voor terugdeinst. 

We gaan met een voldaan en positief gevoel 

de winterstop in en maken ons daarna op 

voor weer een mooie competitie. Wil je ons in 

actie zien, kom dan vooral kijken! 

Flatteus kleurtje...

Okeeeee

Vreemde kostgangers langs de lijn bij 30+

30+ in de kleedkamer
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Dames ZaT 1 met kader

DaMEs 1

O.l.v. Esther Stoker & Heino Kiezenberg         V.l.n.r.  1e rij: Iris Folman, Terra Lenderink, Floor Pelgrim, Romy Vermeer, Dunja 
Muller, Lotte Oogjes, May Edie, Inez Geurds         V.l.n.r.  2e rij: Kim Janssen, Lisette Willems, Lola Witjes, Mabel Hoogerdijk, Julia 
Vermeer, Anouk Geurds, Monique Bosch, Lianne van Schaik

DVV-DaMEs 1 ZaTERDag - 5e klasse

Tsja...dat 
valt niet 
mee, ZAT 

1-dames ;)

sOEP als KRacHTVOER VOOR DE WEDsTRIJD
Door: Esther Stoker

Trainer Heino Kiezenberg is een man met vele talenten. 

Hij schijnt een hele goede kok te zijn die overheerlijke 

groentesoep kan maken voor zijn meiden. Zo goed dat de 

wedstrijd die daarop volgde gewonnen werd met 5 - 2!! 

‘Samen eten’ brengt ongelooflijk veel gezelligheid met 

zich mee en versterkt de teamspirit. Soep met brood, 

drankjes, muziek, spelers en kader… alle ingrediënten 

waren aanwezig voor een geweldige middag. Heino, 

nogmaals ontzettend bedankt voor jouw kookkunsten.

DVV Vrouwen 1 

zondag
Door: Pim Adriaans (Hoofdtrainer) / Marleen Vos 
(Leidster)

Na een sterke en fanatieke start, met een team waarin 

een ieder zijn plek weer gevonden heeft, doen we op dit 

moment bovenin de top 5 prima mee. Daarbij komt dat 

wij nog steeds mee doen in de reeks voor de beker. 17-

12-17 hebben we weer een bekerwedstrijd thuis tegen 

VROUWEN 1-ZaTERDag 

gOED OP WEg

Door: Esther Stoker

De bekercompetitie was een echte oefenperiode voor ons. 

Vervolgens startte de competitie waar voor ons voldoende 

uitdaging is. We zijn een heel aantal weken verder en 

worden al een echt team en groeien in ons spel. Dat we 

hele gezellige momenten afwisselen met een serieus 

voetbal, versterkt het teamgevoel. Ons team bestaat 

veelal uit jonge spelers die het meestal tegen volwassen 

tegenstander moeten opnemen. Het zelfvertrouwen 

groeit bij de meiden en we worden voetbaltechnisch 

steeds beter. Waar we het nu soms nog moeilijk hebben, 

verwachten we dat we door onze groei bij de ‘return’ het 

de tegenstanders een stuk moeilijker zullen maken. s
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MO13-2 2017-2018

MO13-2

Boven v.l.n.r.: Antoine van den Bemt, Frans Randolfi, Romaysa Ajaoud, Amy Koense, Michelle van den Bemt, Femke Mittendorff, 
Julia Vermeer en Romy Vermeer.      Onder v.l.n.r.: Fidan Mohrmann, Lucie Korfage, Lotte Staring, Nienke Thijssen (K), Claudia van 
Wessel en Liat Blum.       Niet op de foto: Eflynn v.d. Steen

Even voorstellen: 

Patrick Hermsen, 

keeperstrainer 

vrouwen
Door: Esther Stoker

Sinds dit seizoen hebben alle meiden van DVV 

keeperstraining! Het enthousiasme voor het 

keepersvak. We zijn heel blij om dit seizoen een nieuwe 

keeperstrainer te verwelkomen bij DVV: Patrick Hermsen.

Wie is patrick hermsen?
Leeftijd:  50 jaar

Familie:   Vader van Esmee en Alwin

Beroep:    Vestigings- Procesmanager Horeca 

Groothandel

Vorige clubs:    OBW, RHEDEN, SDZZ

 

Keepers- en trainerservaring 
Bij de drie bovenstaande verenigingen heeft Patrick 

gekeept in de eerste elftallen. Bij SDZZ is hij gaan keepen 

en heeft hij een stap terug gedaan om de maatschappelijke 

carrière prioriteit te geven. Aansluitend keeperstrainer 

geworden bij het eerste elftal aldaar.

Keepers van welke teams
Laura - Dames 1 Zondag

Dunja - Dames 1 Zaterdag

Gwen - Dames 30+                                                                  

 

Waarom keeperstrainer? 
‘Esmee en Alwin voetballen bij DVV. Dus het was logisch 

om bij DVV de keepershandschoenen weer op te pakken 

toen de vraag kwam of ik als keeperstrainer aan de slag 

wilde gaan bij de selectie elftallen dames 1 zaterdag & 

zondag. Leuk om kennis over te dragen en keepsters 

beter te maken. Naast het geven van trainingen, verzorg 

ik regelmatig de wedstrijdwarming-up van Laura ( Dames 

1) op zondag. Met de jaloerse blikken van de keepster van 

de tegenstanders tot gevolg.’

MO13-2
Door: Antoine van den Bemt

DVV MO13-2 bestaat voornamelijk uit meisjes die aan 

het begin staan van hun voetbalcarrière. Diverse meisjes 

zijn in februari begonnen bij DVV andere zijn afgelopen 

augustus pas begonnen. Dat gezelligheid voorop staat bij 

deze meiden is vooral verbaal goed te horen, want kletsen 

kunnen ze goed. De trainingen worden altijd goed bezocht. 

Op maandag wordt het team getraind door Frans Randolfi 

en Antoine v.d. Bemt en op donderdag door de zussen Julia 

en Romy Vermeer. Coaches zijn Saskia Thijssen en Marco 

van Wessel. Leidster is Helma van den Bemt. Aangezien het 

team nog niet zoveel ervaring heeft hebben we besloten 

om het seizoen te starten met 7 tegen 7 op een half veld. 

Voor deze meiden is dat conditioneel zwaar genoeg. Er werd 

gestart in de 3e klasse.

De eerste wedstrijd was een uitwedstrijd tegen DVOV 

MO13-1. Na een goede eerste helft werd er uiteindelijk 

een beetje geflatteerd met 8-2 verloren. De 2e wedstrijd 

moesten we thuis spelen tegen DCS MO13-1. Na een 

slechte eerste helft met een 1-4 ruststand lieten de 

meiden zien wat vechten is. Vanaf 1-5 

kwamen ze terug tot 4-5. Er waren nog 

kansen op 5-5, maar helaas ging dat niet 

meer lukken. Een geweldige 2e helft waarbij 

gezegd dient te worden dat bij DCS alles om 

één speelster draaide. De 3e wedstrijd was een 

uitwedstrijd tegen Arnhemse Boys MO13-1. In 

deze wedstrijd waarin de meiden zowel in als 

langs het veld geprovoceerd werden en waarin 

ook nog letterlijk geslagen is hebben de meiden 

de voeten laten spreken. Arnhemse Boys werd in 

eigen huis op een 3-2 nederlaag getrakteerd en 

zo werden de eerste 3 punten mee naar Duiven 

genomen. De wedstrijden die daarna volgden 

werden helaas allen verloren, maar de meiden 

hadden de smaak te pakken en de nederlagen 

waren klein. Tegen Redichem MO13-2 werd met 2-1 

verloren, De Bataven MO13-1 met 4-2, VDZ MO13-2 

met 2-0, OSC MO13-2 met 4-2. Alleen tegen koploper 

MO13-2 werd met 5-0 verloren. Op het moment van 

schrijven staat het team op de één na onderste plaats, 

maar dat kan de pret niet drukken.

Patrick Hermsen

Quick 1888 VR1. We hebben een relatief 

jonge groep, welke vanaf de start van het 

seizoen weer erg gegroeid is qua techniek en 

teamgevoel. Na de zomerstop met een aantal 

nieuwe teamleden is het in de start altijd even 

afwachten hoe een ieder in de groep op elkaar 

inspeelt, gelukkig heeft dit goed uitgepakt. 

Wij hopen dat wij na de winterstop met de volledige 

selectie weer blessurevrij (altijd afwachten na de 

wintersport...) en fanatiek van start kunnen gaan 

om de huidige resultaten te blijven voortzetten. Als 

doel hebben wij om in de top 3 te komen. Tegen de 

tegenstanders waar we de punten voor de winterstop 

hebben laten liggen, zullen wij dus bij de return de 

punten in eigen zak moeten houden. 

Kom ons dus aanmoedigen bij onze wedstrijden. Volg 

ons op Facebook onder de naam DVV Dames 1 voor de 

wedstrijden en verslagen.

Op zoek naar…
DVV VR1 is nog op zoek naar een enthousiaste 

grensrechter, welke op onze wedstrijddagen de vlag in 

handen wil nemen en ons team wil assisteren. Mocht 

je hierin geïnteresseerd zijn / dit wel zien zitten, neem 

dan contact op met Pim Adriaans 06 - 41672756 

voor meer informatie, of spreek een van onze dames/

kaderleden aan. 
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Van VTZ Onderbouw
Door: Marc Schaefers, Hoofd VTZ Onderbouw

Het seizoen is alweer bijna halverwege en we maken de 

balans op voor een mooi maar bewogen half jaar in onze 

Onderbouw (t/m O13).

Na de goede voorbereidingen zijn we van start gegaan 

met de nieuwe pupillen vormen voor onze O8&O9 jeugd. 

Het was even wennen, maar we mogen stellen dat 

iedereen positief is over deze nieuwe ontwikkeling. Zeker 

de kinderen, want als ik die vraag wat ze er van vinden, 

zeggen ze steevast; “Dit is echt veel leuker, je krijgt vaker 

de bal, het is veel spannender en je kunt meer scoren”. 

Een betere reactie is er niet!

Ook zijn we van start gegaan met de even leeftijdscategorie. 

Vorig jaar gingen we al van bijvoorbeeld de F-jes, naar 

JO9. Nu is dat JO9 en JO8, de JO8 is dan de even 

leeftijdscategorie. Zo hebben we nu een JO8, JO10 en 

JO12 competitie.

De indeling hiervan ging niet zonder slag of stoot. Het 

bepalen van de juiste klasse was voor menig vereniging 

een lastige klus, als ze überhaupt voor een even 

leeftijdscategorie kozen. De ontstane problemen waren 

VTZ een doorn in het oog en is hoog opgespeeld bij de 

KNVB. Onlangs hebben we met hen goede resultaten 

geboekt en diverse (grote) clubs mee gekregen om 

“volgens het boekje” in te gaan delen.

Hier plukken we komend seizoen zeker de vruchten van, 

maar na de winterstop profiteren we hier  ook al van, 

omdat er al een aantal clubs aan het switchen zijn. De 

niveaus zijn dan beter verdeeld en het overgrote deel van 

de teams in onze regio zal een evenwichtigere competitie 

krijgen, wat natuurlijk veel leuker is en het plezier met 

zich meeneemt.

Gesproken over plezier en niveau en om aan te geven dat 

dit hand in hand gaat…

Diverse selecties van ons hebben onlangs een 

oefenwedstrijd gespeeld tegen het fundament van 

PSV in Nijmegen. De O10 tegen de O9 van PSV, de 

O11 tegen de O10 en de O12 tegen de O11 van PSV. 

Zeker niet alles werd gewonnen, maar de ervaring was 

weer mooi. Daarnaast speelde de JO10-1 mee op een 

convenant toernooi bij en met Vitesse (O10), waar diverse 

convenantverenigingen met hun O10-selectie waren. Zij 

haalden een verdienstelijke middenmoot!

Buiten de selecties zie ik wekelijks dat onze jeugd met 

veel plezier in het veld staat op de zaterdag. Ze winnen, 

spelen gelijk en verliezen, alles komt aan bod. De kids 

uit de JO8&9 en JO10&11,worden ook dit jaar weer 

extra getraind door om de week op vrijdag aan de 

techniektrainingen deel te nemen. En dan niet te vergeten 

de mini’s O6&7, die op vrijdag training krijgen. Het is iedere 

vrijdag weer een happening als er op ons Horsterpark 

tussen 50 en 80 kinderen over de velden rennen.

Al met al, DVV 
leeft!!!
Als VTZ-er 
Onderbouw ben ik 
super tevreden en 
ga ik met plezier 
het nieuwe jaar in.

Hele fijne 
feestdagen 
gewenst en een 
sportief 2018
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clUb van 100, 

vrienden van DVV : 

nieuw omroephokje 

voor DVV!
Door: Frank Dellemann

Voorafgaand aan de wedstrijd DVV 1 – Terborg 1 is het 

door de Club van 100 gefinancierde omroephokje officieel 

in gebruik genomen!

Een lang gekoesterde wens van DVV (en de omroeper in 

het bijzonder..) ging in vervulling.

Voorzitter Hugo Boschker nodigde de bouwers van DVV 

uit samen met het Bestuur van de Club van 100 en zij 

allen brachten  een toast uit op dit duurzame project waar 

DVV tot in lengte van dagen plezier aan zal beleven. Op de 

foto’s de betrokkenen rond dit geslaagde project!

assIsTENT-

scHEIDsREcHTER 

JUlIa VERMEER
Door: Esther Stoker

Als onderdeel van het arbitrale trio levert de assistent-

scheidsrechter (vlagger) een belangrijke bijdrage aan 

een leuke en goede wedstrijd. Binnen DVV besteden 

we aandacht aan deze functie door o.a.informatie-

avonden te organiseren voor onze leden maar ook 

niet-leden. 

We zijn nog altijd op zoek naar vrijwilligers die deze 

taak op zich willen nemen. Mocht jij interesse 

hebben? Meld je dan aan bij Ricardo van Huet, 

Coördinator Vrijwilligers ( cv@dvvduiven.nl ) of 

rechtstreeks bij de scheidsrechtercommissie 

(scheidsrechter@dvvduiven.nl). 

Een van onze vrijwilligers die regelmatig op 

de zaterdagen diverse teams fluit, wordt 

inmiddels regelmatig gevraagd om te vlaggen 

bij HEREN 1 ZONDAG, namelijk onze Julia 

Vermeer! Julia is op dit moment bezig met 

het halen van haar diploma SOIII. Een 

praktijkgerichte Scheidsrechter Opleiding 

waarbij de individuele ontwikkeling en 

wedstrijdervaringen centraal staan.

Geweldig om te zien dat HEREN 1 ZONDAG 

jonge mannen en vrouwen inzet als 

assistent-scheidsrechters tijdens hun 

wedstrijden.
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Staand van links naar rechts: Tim Nijssen, Ian Hengeveld, Joey Joosten, Lex Kersten, Matthijs de Haan, Kars Janssen, Jordy Lammertink. 
Middelste rij: Boyd Hengeveld, Teije Venema, Wim Regeling (leider), John van Vulpen (ass trainer) Ruud Doevendans (trainer) Wim van de 
Hurk (ass trainer) Tycho van Brink (ass scheidsrechter) Henk Kemper (leider), Stan Doevendans, Mark van Loon (hoofdsponsor)       Zittend 
van links naar rechts: Pepijn de Kler, Joost Kersten, Stein Janssen, Robin Lansbergen, Guus Vos, Max Doevendans, Ide te Winkel, 
Emerson Malaquias Banderia     Ontbrekend op de foto: Luuk te Winkel, Bart Giesen (verzorger) en Sjaak Monsma (keeperstrainer)

DVV Heren 1 zondag 
(foto fotografie Jacques Kok)
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DE JO11-2 UlTIMaTE 

TEaM!

Door: De DVV JO11-2 clubwatcher

De JO11-2 van DVV bestaat het seizoen 2017-2018 uit 

een 9-tal heren. Het team speelt in de 3e klasse van de 

najaarscompetitie. Na een tweetal trainingen werd er in 

september deelgenomen aan de bekercompetitie. Daarin 

verloor de ploeg 2 wedstrijden en won het er één. De 

ploeg bestaat als basis uit het team van de JO11-5 van 

het vorige voetbalseizoen. Na het einde van het afgelopen 

seizoen zijn er 2 waardevolle spelers vertrokken, Gosse 

Talsma (JO12-2) & Thijs van Dijck (JO12-3). Daarvoor in 

de plaats heeft Danté Leito een mooie transfer mogen 

maken naar de JO11-2 en heeft het team zich versterkt 

met een oude bekende, Jayden van der Schans. 

Een korte profielschets van het team (alfabetische volgorde):

De spelers:
Cas Wacki: De linksback van het team, ook inzetbaar 

op het middenveld. De man die in de wedstrijd tegen ’t 

Peeske een wereldgoal scoorde en herkenbaar is met 

zijn haartjes mooi in de gel.

Dante Leito: De sterke verdediger van het team, ook inzetbaar 

op het middenveld. De man die grote sprongen maakt en heel 

rap zijn aansluiting heeft gevonden in het team.

Djevlin Werner: De linksbenige aanvaller die vooral op de 

linkerflank of in spits is in te zetten. Hij heeft een neusje 

voor de goal en heeft tegen ESA de wedstrijd op slot gezet.

Jayden van der Schans: De centrale middenvelder van 

het team, maar eigenlijk ook een echte “alleskunner”. 

Heel herkenbaar met zijn mooie harde schot, wat hij al in 

verschillende wedstrijden heeft laten zien.

Jonas Zieleman: De sterke aanvaller die eigenlijk 

tegenwoordig, zowel links, rechts als in het centrum voorin 

is in te zetten. Jonas heeft een hard schot en dat hebben 

we ook vaak mogen zien. Zo bijvoorbeeld drie 

maal in de wedstrijd tegen SML.

Luca Meester: De sluitpost van het team, held 

onder de lat. Heeft inmiddels een aantal “clean 

sheets” (tegen SML & Arnhemse Boys) op zijn 

naam staan en groeit letterlijk en figuurlijk elke 

wedstrijd.

Sam Jonkers: De spits en aanvaller van het 

team. De kleinste man van het team, maar kan 

goed koppen en is snel, zeer beweeglijk en 

scoort makkelijk. 

Sami Salhi: De verdediger en stabiele factor 

achterin, is scherp met het inzetten van zijn 

slidings. Sami is de moderne verdediger die 

ook graag naar voren komt waar nodig. Pakt zo 

zijn puntje mee net als in de wedstrijd tegen de 

Arnhemse Boys.

Yadon Pinkster: De rechtsbuiten/aanvaller van 

het team. Ploetert graag met de bal, is voor 

niemand bang en gaat door. Weet naast het 

scoren ook veel assist te maken. Zo ook in de 

wedstrijd tegen ’t Peeske waarin hij een ware 

assistkoning was door vier keer een assist te 

geven.

Het kader:
Dennis Werner: Samen met Gerard trainer & 

coach van het team. Is de tacticus van het team 

en probeert de mannetjes goed neer te zetten. 

Ilse Schoonbee: Leidster en “moeder” van het team, 

verantwoordelijk voor de organisatie van het team.

Gerard Wacki: Samen met Dennis trainer & coach van 

het team. Coacht het team en brengt het team op een 

technisch hoger niveau.

Op het moment van schrijven van dit artikel heeft de ploeg 

nog 2 wedstrijden te gaan in de competitie en staat het 

momenteel op de eerste plek. De ploeg strijdt samen met 

ESA (2e) nog voor het kampioenschap, maar heeft inmiddels 

promotie naar de 2e klasse al afgedwongen. Overigens was 

de wedstrijd tegen ESA dat op 11 november j.l. gespeeld 

werd de spannendste wedstrijd tot nu. De ploeg wist de rust 

in te gaan met een 2-1 voorsprong en won de wedstrijd met 

3-1 door in de slotseconden de boel op slot te zetten. ESA 

was een pittige tegenstander en de wedstrijd kende veel 

spanning, emotie, maar ook strijd. Wat resultaten betreft, 

de ploeg heeft een aantal wedstrijden met ruime cijfers 

mogen winnen. Maar er zaten ook een aantal wedstrijden bij 

waarbij er heel weinig werd gescoord en de Duivens ploeg 

het spannend hield. Er waren ook momenten dat het wat 

stroever liep, wat soms resulteerde in gemopper onderling. 

Maar zo nu en dan wordt er ook echt mooi FIFA Football of 

tiki taka voetbal gespeeld. Als deze DVV Post is uitgebracht is 

de najaarscompetitie afgelopen en gaat het team de zaal in. 

Wellicht in de volgende DVV Post een update over het team 

met wat behaalde resultaten en overige verhalen….  

Kader JO11-2 met Bas de Haas... Dennis Werner, 
Ilse Schoonbee en Gerard Wacki

happy Santakerst
en nieuw!s
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JO10-1 is lekker 

bezig
(door een trotse papa)

Mogen wij u voorstellen: Sietse Talsma, Fedde Wensink, 

Björn de Weijer, Tristan van Zweden, Xander Otten, Tim 

Jansen, Luca Koster, Lars van Wijngaarden en Ruben 

Boom. Oftewel: de jongens van de JO10-1 !!  

Onder leiding van de heren trainers Patrick van 

Wijngaarden en Robert de Weijer schotelen deze 

jongens ons iedere week weer prachtige wedstrijden 

voor. De ene nog spannender dan de andere, soms met 

oogstrelende “moves” en soms met keiharde inzet en 

vechtlust. Maar altijd eerlijk en fair (iets wat wij ouders 

natuurlijk erg belangrijk vinden).

Het seizoen begon met een oefenwedstrijd in 

Apeldoorn, waar meteen lekker gespeeld werd en 

de jongens de smaak al snel te pakken hadden. 

Was dit een voorteken dat het wel eens een mooi seizoen 

kon gaan worden? De oefenwedstrijd (dik gewonnen 

overigens) werd gevolgd door 3 wedstrijden voor de beker. 

Alle drie werden ruim gewonnen, dus de JO10-1 bekert 

nog even vrolijk verder.

Eind september begon de competitie. De JO10-1 komt 

uit in de hoofdklasse, dus mouwen opstropen en spelen 

met passie is het devies. En dat is precies wat de jongens 

doen. We hebben mooie potjes met prachtig technisch 

hoogstaand voetbal gezien, maar ook wedstrijden die op 

karakter en doorzettingsvermogen aankwamen. Mooi om 

te zien dat onze jongens van alle markten thuis zijn.

Begin november kreeg de JO10-1 een mooi “kadootje”: ze 

mochten een oefenwedstrijd gaan spelen tegen PSV JO9. 

Natuurlijk waren ze best wat nerveus en onder de indruk, 

maar al snel gooiden ze de schroom van zich af en hebben 

ze een prachtige partij voetbal gespeeld. Na 4 keer 15 

minuten spelen (twin-games principe) stond de eindstand 

op het bord: 7-10 winst voor DVV !!! Een prachtige 

ervaring èn een van trots glimmende trainer :-) 

Op het moment van schrijven zitten we op twee-

derde van de najaars-competitie en strijden de 

jongens nog mee om de koppositie. Prachtig toch? 

Maar het mooist blijft wel de teamgeest die in deze 

groep heerst. Er wordt gewerkt voor elkaar en 

gemopperd wordt er nagenoeg nooit. En dan voel je 

je als ouder toch wel een beetje trots hoor. En ook niet 

geheel onbelangrijk: de sfeer binnen de groep ouders 

is ook meer dan prima. Niet zo verwonderlijk 

dus dat er bij iedere wedstrijd van de JO10-

1 een flinke supportersschare langs de zijlijn 

staat. Want wat is het toch heerlijk om dit team 

te zien spelen.  

sem Hoogerdijk 

(O15-2) uitgenodigd 

door de KNVb
Door: leiding DVV O15-2

Onlangs is Sem Hoogerdijk, Keeper van de 015-2, 

uitgenodigd door de KNVB (District Noord en Oost) voor 

het spelen van een 2-tal selectiewedstrijden voor jongens 

onder 14 jaar. De selectiewedstrijden vonden plaats op 

woensdag 8 en 15 november en werden gespeeld bij 

voetbalvereniging Be Quick in Zutphen. Op dit moment is 

Sem in afwachting van de KNVB of deze wedstrijden nog 

een vervolg gaan krijgen.

JO10-1 met kader

JO10-1

DVV JO10-1

Klaar voor de start
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DVV JO9-4
Door: Monique Polak

JO9 speelt dit seizoen voor eerst in pupillenvorm. 

Het leuke van deze nieuwe vorm van spelen is 

dat het spel sneller gaat en er niet meer zo 

statisch gespeeld wordt. Het was in het begin 

even wennen, vooral het indribbelen van de bal 

en ook vanuit een corner. Maar al gauw zijn de 

kinderen daar aan gewend en hebben zij heel 

veel plezier in het spel. En ook buiten het spel 

hebben ze veel plezier. Het team bestaat uit 7 

jongens en 1 meisje. Buiten het team dragen de 

ouders onderling allemaal een steentje bij. En in 

de rust staat er altijd een heerlijke schaal fruit 

klaar voor de kinderen. Even lekker vitamines 

naar binnen smullen. Top team!

DVV JO9-3

Door: Leon Blij, trainer

Op het moment dat ik dit schrijf, hebben we er al acht 

competitiewedstrijden opzitten.

Wij zijn een super enthousiast team (een speler wilde op 

zijn eigen verjaardag trainen) en leergierig (ik sta af en 

toe versteld van hoe balvaardig de jongens en dame zijn).

Ondanks dat de bekerwedstrijden allemaal verloren 

gingen doen we het in de competitie een stuk beter. 

Van de acht wedstrijden hebben we er 5 gewonnen, een 

gelijk gespeeld en twee verloren.

De wedstrijden die verloren gingen waren wij 

voetbaltechnisch zeker niet de onderliggende partij 

integendeel zelfs. Echter wat voorop staat is het plezier 

tijdens het voetbal. Wat hierbij meehelpt is de nieuwe 

speelvorm op een klein veld. Waar ik in het begin nogal 

sceptisch tegenaan keek, ben ik helemaal om. Omdat het 

veld kleiner is dan bij de vorige opzet, komen 

de spelers automatisch meer aan de bal.

Dit beleid trekken we ook door op de trainingen; 

klein veld, veel balcontacten en vooral veel 

dribbeloefeningen. Afgelopen maand was Bob 

Rutjes te gast op onze dinsdagavond training.

Bob is techniek trainer bij DVV en hij is ook 

regelmatig (als trainer) op de velden van PSV te 

bewonderen. Deze avond was erg leerzaam voor 

de spelers maar ook natuurlijk voor de trainers.

Aankomende voorjaarscompetitie gaan we vrijwel 

zeker een klasse hoger voetballen.

Wij als kader hebben het volste vertrouwen dat we 

ook in de derde klasse aardig mee kunnen komen. 

Al met al gaan we goed als JO9-3 en hebben we zin 

in de laatste drie competitiewedstrijden voordat we de 

zaal in gaan.

DVV JO9-3 2017-2018

JO9-3
DVV JO9-4 2017-2018

JO9-4 Staand van links naar rechts: Jayden, Delano, Storm, Thijs      Gehurkt van links naar rechts: Jaaike, Kensley, Julian, Jay
Kader: Jesse Benning, Andre Abbink en Leon Blij

Effe tanken.
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JO17-2 najaar 

seizoen 2017-2018

Een nieuw seizoen, een nieuw team en nieuwe 

doelstellingen. Dit zijn de ingrediënten voor de JO17-2 

voor dit jaar.

We zijn ingedeeld in de 1e klasse met een team wat 

bestaat uit 10 eerstejaars en 6 tweedejaars spelers. 

Het team blijkt een goede combinatie van techniek en 

werklust.

In de 1e klasse is het hard werken om de punten te 

pakken. Clubs als VVO, Brummen, Rheden, Fortissimo 

en Westervoort treden in deze klasse aan met hun 017-

1 teams. Doelstelling van dit team is met leuk en goed 

voetbal zo veel mogelijk punten pakken, maar vooral 

spelers opleiden voor de (nabije) toekomst.

Wat heel goed is om te zien, is dat er altijd veel zeer trouwe 

fans onze wedstrijden uit en thuis bezoeken. Fantastisch. 

Dank daarvoor (groot)ouders!

De bekerwedstrijden aan het begin van het seizoen werden 

gebruikt om aan elkaar te wennen. Het was ook wennen aan 

de vaak fysiek ingestelde tegenstanders. Tijdens de meeste 

wedstrijden was het veldspel in vlagen prima. Er werd 

opgebouwd van achteruit en er was vaak prima veldspel 

te zien. De (doel)punten bleven echter uit. Dat is vervelend, 

vooral omdat het team zo hard werkte en hunkerde naar een 

beloning in de vorm van punten. Omdat de tegenstanders 

vaak wat fysieker ingesteld zijn, krijg je dan de deksel op je 

neus. Ook het geluk stond niet aan onze kant.

Tijdens één van de eerste wedstrijden verliezen we ook 

nog een speler, omdat hij zijn kruisband afscheurt. Gevolg: 

Einde seizoen voor hem. Hij is intussen geopereerd en is 

met zijn herstel bezig. Sterkte Kel!

Na een aantal wedstrijden verloren te hebben, kantelde 

“het dubbeltje” onze kant op. Het spel werd nog wat 

beter, we bleven verzorgd voetballen, het zelfvertrouwen 

nam toe en daardoor gingen we punten pakken. Op het 

moment van dit schrijven hebben we 4 keer verloren en 4 

keer gewonnen. De laatste drie potjes gewonnen!! Dit is 

een prima resultaat voor dit team. Natuurlijk hadden we 

graag wat meer punten gehad, maar de bal blijft rond en 

je krijgt niet altijd wat je verdiend.

Voor de winterstop zijn er nog twee wedstrijden te spelen. 

Thuis tegen DCS JO17-1 en uit tegen DVOV JO17-1 en 

dan wordt de tussenbalans opgemaakt. Wij denken 

dat wij na de winterstop nog een aantal stappen in 

de ontwikkeling kunnen maken. In onze ogen kan 

dit team hoge ogen gaan gooien. Hier gaan wij ons 

uiterste best voor doen.

Iedereen is natuurlijk van harte welkom om 

te komen kijken of bovenstaande verhaal 

inderdaad klopt. De spelers van de JO17-2 

zijn bijna wekelijks live aan het werk te zien in 

Duiven.

Groeten van het kader JO17-2.

DVV JO17-2 2017-2018

JO17-2

Pupil van de week: fin Hansen

Pupil van de week: Mick gerrits

DVV-Doetinchem 26 november Fin Hansen, JO8-2

DVV-HC’03 22 oktober Mick Gerrits, JO8-3

Fin op weg naar het doel van de tenstander

Mick op de bank
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JO19-3 in de voorbespreking tegen VIOD

DVV JO13-2

JO13-2

JO13-2: EEn lijn

Door: Doede Mijnheer, kader JO13-2

De JO13-2 zijn dit voetbaljaar voorspoedig begonnen. 

Gedurende het bekertoernooi ongeslagen en toch op 

1 doelpuntje na niet verder in het toernooi. Ook de 

competitie begon voorspoedig. Met leuk voetbal en inzet 

werden de punten bij elkaar gesprokkeld.  Hiermee zijn 

wij als kader erg tevreden. 

In de voorbereiding  hebben we afgesproken dat we 

het seizoen in gaan met discipline met een glimlach, 

inzet gekoppeld aan plezier, prestatiegericht daar 

waar mogelijk en samenwerken met een goede sfeer. 

Hiermee zitten we allemaal op één lijn.

We zijn in het gelukkige bezit van twee uitstekende 

trainers met daarnaast ondergetekende leider 

cq. reservetrainer. Door het ontbreken van een 

grensrechter heeft deze laatste persoon zich in dienst 

van het elftal gesteld en aangemeld als grensrechter. 

Door mijn rijke voetbalverleden mag ik geacht worden 

volledig op de hoogte te zijn van de spelregels en alles wat 

er verder reilt en zeilt voor, tijdens en na de wedstrijden.

Elke wedstrijd weer ga ik met volle overtuiging, met 

veel plezier en goede moed aan de lijn staan om het 

spel van die kant zo sportief mogelijk te laten verlopen. 

Immers, met eerlijk spel leren onze gladiatoren het meest. 

Bovendien loop ik elke centimeter op één lijn mee met de 

laatste man of met de bal zodat ik nooit een mogelijkheid 

mis om te moeten vlaggen voor buitenspel, een inworp of 

een overtreding hoef te missen.

Tijdens de wedstrijden blijkt het plezier per inspanning 

minder te worden doordat helaas leiders, ouders en zelfs 

kinderen van tegenstanders het nodig vinden om vanaf 

de zijlijn, middellijn, achterlijn of achter de goal denken 

het beter te kunnen zien als ik vlag voor een zuivere 

buitenspelpositie. En dat terwijl ik de gehele wedstrijd op 

één lijn meeloop en in mijn optiek altijd zuiver, eerlijk en 

(“soms te”) sportief vlag.

Het idee achter het “vlaggen” zal me echter bij gebrek aan 

andere belangstelling niet weerhouden om te stoppen. 

Een scheidsrechter heeft namelijk soms raad en daad 

nodig van zijn assistent, kan niet overal zijn en ik 

zelf ben graag betrokken bij de wedstrijd. Zo zal ik in 

geval van twijfel ervoor zorgen dat de wedstrijdleiding 

zoveel mogelijk op één lijn zit qua beslissingen. En dit 

kan alleen als je zo eerlijk en oprecht mogelijk vlagt.

Als echter in sommige wedstrijden tegen vooral 

clubs uit de “grote stad” zowel hun leider/trainer, 

grensrechter als zelfs de spelertjes zich agressief 

gaan gedragen tegen onder andere de assistent-

grensrechter, wordt het plezier aan de lijn behoorlijk 

minder. Soms gaat de agressie dermate ver dat ik 

tussen de spelers moet gaan staan om escalaties te 

voorkomen. Helaas word ik dan zelf mikpunt en wordt 

er van alles naar geroepen en dergelijke. Door deze 

pittige reacties van kleine tegenstandertjes en zelfs de 

leiders, blijft dit ook na de wedstrijden wel es 

hangen. Jammer, want het spelletje kan juist 

zo leuk zijn.

Laat een ieder respect houden voor de 

wedstrijdleiding, de voetballers lekker laten 

ballen, de tegenstanders in geval van negatieve 

coaching of beïnvloeding van de spelertjes en 

het spel, erop aanspreken en vooral plezier in 

dit schitterend spelletje houden. Zorg ervoor dat 

er met ons allen hierin op één lijn blijven en het 

plezier zegevieren bij iedere betrokkene.

(Zo zie je maar weer: respect blijft een groot 

aandachtspunt bij het voetbal! Red)

DVV JO19-3 een goed 

team
Door: de grens

De mannen van DVV JO19-3 zijn na een slechte 

voorbereiding begonnen aan een prima start van de 

competitie. Onder aanvoering van Technisch Directeur 

Harrie Gronouwe, met als rugdekking CEO Andre Willems 

en als Facilitair-Manager Remco Gerichhausen. Uiteraard 

alles onder het alziend oog van teammanager Werner de 

Geest.

De voorbereiding bestond uit twee bekerwedstrijden. 

Beide wedstrijden waren, op her en der een hoogtepuntje 

na, niet om naar huis te schrijven. Opvallend was dat de 

sfeer voor en na de wedstrijd beter was dan het spel op 

de mat. 

Bij aanvang van de competitie en na het uitzetten van 

de lijnen en aangepaste oefenstof door TD Harrie werd 

de eerste wedstrijd met 11-1 gewonnen. Binnen het 

technisch hart van de JO19-3 werd er vooral ingezet op 

plezier, ondersteun elkaar, coach elkaar positief en samen 

maken wij het team.

Het voetbal werd een stuk beter, maar ook na de wedstrijd 

blijkt dit team er ook wat van te kunnen.

Het is bijzonder te zien hoe deze jongens met elkaar 

voetballen, maar ook na de wedstrijd met elkaar er nog 

een gezellige middag / avond of nacht van kunnen maken.

Inmiddels zijn wij 8 wedstrijden onderweg en hebben 

wij onze laatste wedstrijd (net voor deadline DVV-Post) 

verloren van koploper VIOD JO19-4. Een VIOD-elftal 

waarvan de helft gemakkelijk mee kan in hun JO19-1. 

Na een 0-2 achterstand, gingen wij de rust in met 1-2 

en maakten wij 15 minuten voor tijd de 2-2. Helaas was 

VIOD net iets slimmer, handiger of zeg maar gewoon beter 

en verloren wij terecht met 2-4. De derde helft was er 

overigens niet minder om!
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Hoe dit seizoen gaat  aflopen kan ik nu nog niet zeggen, 

maar natuurlijk is prestatie, doelpunten maken en 

puntenpakken belangrijk. Wellicht zit een tweede plaats 

er nog in. Maar elke week iedereen op het (trainings)veld 

of langs de kant, al ben je geblesseerd, dat zegt iets over 

het team wat wekelijks met elkaar vol inzet en plezier 

aan de bak gaat!

Bij de JO19-3 wordt PLEZIER en GENIETEN met 

een hoofdletter geschreven en komen er mooie 

wedstrijden (dromen) op ons pad. Dat is voor het 

kader en de trouwe toeschouwers elke week weer 

volop genieten! Onze dank gaat uit naar Luc Janssen, 

Jaron Bolleman, Tom Schepers en Fabrice Bunk. De JO19-

3 heeft geen vaste keeper, maar elke week kunnen wij wel 

rekenen op één van deze heren! 

Bedankt mannen.

O kom er eens kijken……

Net voor Sinterklaas ontving de JO19-3 net als alle andere 

DVV-teams nieuwe sokken in hun schoen. Wij konden 

weer picobello het veld in om onze kleren weer lekker 

smerig te maken.

DVV JO11-1 op 18 

november!

Door: Bas Godschalk

De O11-1 van dit seizoen is een vervolg op de O11-

3(O10) van vorig seizoen. Wel hebben we versterking 

gekregen van Brian Gloudie. Opgetrokken uit steen 

en deze jongen werkt als een paard. Daarnaast 

ontwikkelde hij zich voetballend ontzettend snel tot 

vaste waarde.

Onze stuk voor stuk uitstekende voetballers hebben 

een lastige eerste seizoenshelft doorgemaakt. Met 

twee (nipte) nederlagen in de beker en een knap 

4-4 gelijkspel tegen DVC ( de huidige koploper in 

onze competitie), hebben we ons zo goed mogelijk 

voorbereid op de competitie .

Nou kan ik hier natuurlijk uitgebreid gaan beschrijven 

hoeveel pech, blessures, en uiteraard ook mindere 

zaterdagen van onze kant we hebben gehad. Maar dat 

doen we natuurlijk niet. Ik wil het graag even hebben 

over zaterdag 18 november. Eindelijk kregen deze 

jongens waar ze al zo lang recht op hadden. 

Om 11.15 trapte we 
af tegen VVG O11-1!
3 blessures aan onze kant en geen scheidsrechter. Veel 

mooier kon deze zaterdag niet beginnen. Met 5 spelers 

en een keeper begonnen we aan de voorbereiding. We 

waren immers afhankelijk van de geboden hulp vanuit 

de 011-2. 

(Waarvoor nogmaals dank) 

Slechts enkele minuten voor t begin werden deze twee 

jongens vanuit Beek onder escorte zo snel mogelijk 

richting veld gebracht. Nog even de opstelling en een 

schouderklopje en we konden beginnen. 

Er volgde een wedstrijd die zijn weerga niet kent. Van 1-0 

voor naar 1-2 achter enz, enz.

De hele wedstrijd zijn we de betere ploeg en volgen er 

goede aanvallen en mooie doelpunten . Helaas tapt onze 

tegenstander uit hetzelfde vaatje en gaat dit door tot 5-6 

voor de bezoekers.

Er zijn nog een kleine 
10 minuten over.

De jongens weten dat het kan en moet gebeuren. Het 

word 6-6 , iedereen inclusief ikzelf houd zijn adem in. 3 

minuten voor ‘t laatste fluitsignaal is het dan zover. 

Een goede pass naar voren waar Yadon (JO11-2) nog 

aanwezig was na onze afgeslagen aanval. 

Hij neemt de bal aan en zoekt de keeper op. 

Met wat kappen en draaien schiet hij met 

het laatste beetje energie de bal hard in de 

touwen. 

Wat er op dat moment gebeurde is 

onbeschrijfelijk. Geblesseerde spelers die 

al hinkelend en zelfs op krukken het veld in 

stormen. Ouders van wie ik niet had verwacht 

dat ze zo hoog konden springen, maar vooral 

het aantal decibels dat werd geproduceerd: wat 

hadden ze hier naar uitgekeken .

Op het moment van dit schrijven zijn er nog 

twee wedstrijden te gaan met tegenstanders van 

vergelijkbaar niveau.

We hopen dan ook dat we deze lijn kunnen voortzetten. 

Maar alles wat nog komen gaat, begon op 18 november. 

Boys bedankt voor dat, en op naar nog meer mooie 

momenten.

Nieuwe sokken!

DVV JO11-1

JO11-1
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Het grote JO9-2 

voetbalonderzoek
Door: Peter Smits

De kanjers van de Jo9-2 laten drie keer in de week zien 

dat zij gek op voetballen zijn. Op maandag en woensdag 

hard trainen en elke zaterdag een mooie voetbalwedstrijd 

op de mat met vele overwinningen.

Het voetbalplezier en fanatisme is duidelijk aanwezig, 

maar in hoeverre volgen zij de eredivisie en het 

internationale voetbal? Met enkele vragen kwamen we tot 

de volgende uitslagen:

1)Wat is je favoriete club in Nederland? 
Daaruit kwamen vier clubs op de eerste plaats: Vitesse, 

Feyenoord, Ajax en uiteraard DVV. De koploper in de 

eredivisie, PSV,  wordt echter niet genoemd.

2) Wat is je favoriete club in het buitenland?
Hierbij hebben de jongens alleen maar oog voor de 

Spaanse competitie. Barcelona wint het met 5 stemmen 

tegen 3 stemmen voor Real Madrid. De Duitse en Engelse 

grootmachten worden niet genoemd.

3) Wat is de beste voetballer in Nederland?
Uit deze uitslag kun je een mooie opstelling maken. Arjen 

Robben wordt twee keer verkozen, maar de overige 

stemmen gingen naar: Huntelaar, Ziyech, El Ahmadi, 

Sneijder, Rashica en zelfs Dirk Kuyt hoort nog steeds in 

de top 8!

4) Wat is de beste voetballer ter wereld?
Christiano Ronaldo is ook namens de Jo9-2 de beste 

voetballer ter wereld. Hij mag in Spanje de laatste tijd 

wel bekritiseerd worden, maar voor de jongens blijft hij 

absoluut de beste. Messi en Neymar worden nog ergens 

genoemd, maar komen niet in de buurt van de Portugese 

topscoorder van Real.

5) Welke oefening doe je het liefste op de training?
Zoals de VTON ook al voorschrijft: de jongens willen 

niets liever dan partijtjes doen. 2 tegen 2, 4 tegen 4, 

lijnvoetbal……… Jo9-2 kan er geen genoeg van 

krijgen. Enkele jongens gaven daarnaast aan ook graag 

afwerkoefeningen te doen en te oefenen op dribbelen en 

drijven.

6) Wat wil je graag nog beter kunnen als voetballer?
Als trainers krijgen we nog drukke maanden……. Links 

schieten, dribbelen, sterker worden, rechts schieten, 

keepen, hard schieten, je kunt het zo gek niet bedenken of 

de jongens willen het nog wel leren. Dat verklaart dat 2x 

per week alle jongens op de training aanwezig zijn!

7) Wat wil je nog bereiken als voetballer?
Ook hierbij hebben we nog wat werk te verzetten. De 

jongens willen: goed worden, een goede keeper worden, 

kampioen worden, bij DVV A1 spelen, in DVV 1 spelen, in 

de kuip spelen, bij Barcelona spelen en het EK voetbal 

winnen. Als dit geen ambitieus groepje is, dan weet ik het 

ook niet meer 

8) Wie wordt er wereldkampioen voetbal?
Helaas mag Nederland niet deelnemen, maar wie er dan 

wel gaat winnen, daar is de Jo9-2 nog niet helemaal uit: 

Brazilië en Spanje worden twee keer genoemd maar 

verder nog Zweden, Frankrijk, Marokko en zelfs Real 

Madrid maakt nog kans! Dat belooft een spannende 

sportzomer te worden.

Na de winterstop gaan we weer met veel plezier verder 

om samen te voetballen, lol te hebben en te dromen over 

beste voetballers en volle stadions! Fijne feestdagen 

allemaal namens de jongens, leiders en ouders van JO9-2.

JO13-1 acteert in de 

hoofdklasse!

Door: Antoine van den Bemt

Na de goede start van het seizoen (zie DVV post nr.1) 

van JO13-1, met een toernooiwinst, 3 overwinningen 

in de beker en winst in de eerste wedstrijd van de 

competitie, was het natuurlijk afwachten wat de rest van 

de tegenstanders in deze hoofdklasse op de mat zouden 

brengen. De spelers en kader hadden er in ieder geval 

veel zin in.

De 2e wedstrijd was een uitwedstrijd tegen Juliana’31 

JO13-1 uit Malden. Op een regenachtige dag hadden de 

boys het zwaar. In de eerste helft kon Juliana de vrije man 

wat gemakkelijker vinden. DVV kreeg wel kansen, maar 

Juliana ging met een 2-0 voorsprong rusten. Nadat in de 

2e helft ook nog de 3-0 viel zat er niets anders op dan te 

gaan vechten voor een goed resultaat. 20 minuten voor 

tijd kwam DVV dan eindelijk los en scoorde binnen een 

paar minuten 2x. Met man en macht werd er gezocht naar 

de derde goal, maar helaas zou die niet meer vallen en 

moesten we een 3-2 nederlaag noteren.

De 3e wedstrijd was een uitwedstrijd tegen vv Dieren 

JO13-1. Na een mindere eerste 10 minuten, waarin Dieren 

wat kansen kreeg, was het toch DVV die 0-1 maakte. 

Daarna begon het pas echt goed te lopen en scoorde DVV 

binnen een minuut nog 2x. Na de 0-3 ruststand kwam 

DVV niet meer in de problemen en keerde het met een 1-4 

overwinning huiswaarts.

De 4e wedstrijd was een thuiswedstrijd tegen Woezik 

JO13-1 uit Wychen. Een team die onderin bivakkeert, 

maar uit voorgaande jaren wetende dat het een goed 

voetballende ploeg is. Met de nieuwe shirts van cafetaria - 

lunchroom ‘t Bakhuus aan gingen we vol goede moed het 

veld op. Ondanks de 1-0 ruststand en de uiteindelijke 3-0 

overwinning was het toch een lastige wedstrijd.

De 5e wedstrijd was een uitwedstrijd tegen naaste 

concurrent AWC JO13-1 uit Wychen. In de eerste helft 

speelde DVV geweldig. AWC werd van het kastje naar de 

muur gespeeld. De enige teleurstelling was dat het met de 

rust slechts 0-2 was, waar 0-4, 0-5 zeker mogelijk was. In 

DVV JO11-1 JO11-1
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de 2e helft ging AWC wat meer druk zetten, maar het was 

DVV die de 0-3 op het scorebord zette na een geweldige 

aanval. De wedstrijd leek gespeeld, ware het niet dat 

AWC binnen 2 minuten 2x scoorde en het ineens 2-3 

stond. De boys moesten flink aan de bak, maar hielden 

de voorsprong gelukkig vast. Aangezien koploper FC 

Zutphen had verloren van Woezik stonden we ineens 

samen met Zutphen aan kop van de ranglijst.

De 6e wedstrijd was een thuiswedstrijd tegen 

medekoploper FC Zutphen JO13-1. In deze wedstrijd 

waar de spanning hoog opliep was het DVV die op een 

1-0 voorsprong kwam. FC Zutphen liet daarna zien 

dat het niet voor niets bovenaan stond. DVV kwam 

een paar keer goed weg, maar kon niet voorkomen 

dat in de 2e helft de 1-1 viel. De boys lieten zich 

echter niet van de wijs brengen en gingen op zoek 

naar de 2e goal. Deze viel gelukkig snel met de 

derde er ook nog vlak achteraan. Op dat moment 

hadden we de tegenstander in de houtgreep en 

was het wachten op de knock-out. Helaas stonden 

lat en de vingertoppen van de keeper in de weg. Nadat 

FC Zutphen op 3-2 kwam leek het nog lastig te worden, 

maar DVV herstelde de marge snel met de uiteindelijke 

4-2 eindstand op het bord. 

De 7e wedstrijd was een thuiswedstrijd tegen laagvlieger 

Hoevelaken JO13-1. Na een mindere eerste helft, waarin 

zonder goed voetbal een 2-1 ruststand op het scorebord 

stond, hebben de jongens in de 2e helft laten zien waarom 

het koploper is. Na een goede 30 minuten, met wat kleine 

ongeconcentreerde foutjes, werd een verdiende 8-3 

overwinning geboekt.

De 8e wedstrijd was weer een topper. Deze keer een 

uitwedstrijd tegen naaste concurrent DVC’26 JO13-1. 

In deze wedstrijd liet DVV zich het kaas van het brood 

eten. Waar bij DVC alles lukte lukte er bij DVV niets. In de 

eerste helft mocht DVV blij zijn dat het slechts met 1-0 

achter stond. Nadat DVC door een penalty in de 2e helft 

op 2-0 kwam leek het gespeeld. Onverwachts konden we 

toch de 2-1 noteren en nadat we een paar minuten later 

een penalty kregen leken we de wedstrijd te kunnen 

kantelen. Helaas ging de penalty er niet in. Als het niet 

lukt in een wedstrijd gaan zulke dingen uiteraard ook 

niet goed. Uiteindelijk wist DVC nog de 3-1 te maken 

en moesten we volkomen verdiend met 0 punten 

huiswaarts.

De 9e wedstrijd was een thuiswedstrijd tegen 

Beuningse Boys JO13-1. Nadat we met de jongens goed 

de wedstrijd tegen DVC hadden geevalueerd en een 

goede trainingsweek achter de rug hadden moesten 

we vandaag maar even laten zien dat de wedstrijd 

tegen DVC een incident was. DVV ging fel van start en 

overklaste de tegenstander. Binnen 10 minuten stond er 

al 3-0 op het bord. De boys hadden honger en wilden 

meer. Met goed voetbal wisten ze de ruststand naar 

5-0 te verhogen. In de rust hebben we aangegeven dat 

we nu niet moesten verslappen en dat het doelsaldo 

ook belangrijk kan zijn. Gelukkig pikten de jongens dit 

goed op en wisten uiteindelijk een 8-0 overwinning te 

behalen. Dat alle concurrenten punten verloren was 

een leuke bijkomstigheid.Bij het schrijven 

van dit verhaal staat de JO13-1 op een 

geweldige eerste plaats met 4 punten 

voorsprong op nr. 2 DVC. We staan er goed 

voor, maar de weg is nog heel lang. Er zijn nog 

2 competitiewedstrijden te spelen tot aan de 

winterstop en nog een bekerwedstrijd. Nadat 

in de voorronde van de beker overtuigend de 

2e ronde werd behaald kwam helaas de 

tegenstander niet opdagen en konden we direct 

doorstoten naar de 3e ronde. Hierin wacht een 

thuiswedstrijd tegen Nunspeet JO13-1. Een 

tegenstander die ook in de hoofdklasse speelt en 

daarin alles nog heeft gewonnen.

Wordt vervolgd.

DVV JO13-1

JO13-1

Pupillen van de week: 

luca groen en luca van de Hurk

DVV-Loil 29 oktober Luca Groen en Luca van de Hurk Luca’s op de bank
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Pupil van de week: Rafael Hoogeveen

DVV-Terborg 8 oktober Rafael Hoogeveen, JO8-1 Rafael trapt af

Frans Reijnier is niet alleen een betrokken coach, maar ook met zijn autorijschool sponsor van DVV JO19-2. Hij 

zorgt ervoor dat de mannen er netjes in tenue bijlopen. 

V a N  D E  s P O N s O R c O M M I s s I E

DVV JO19-2 pico bello in tenue van 

sponsor autorijschool Reijnier JO19-2

Jongeren bewegen: 

samenwerking van 

sportverenigingen 

en het candea 

college

Het Candea College werkt samen met diverse 

sportverenigingen in de gemeenten Duiven en Westervoort. 

We kiezen ervoor om de teamsporten voetbal, hoc-key, 

handbal, korfbal en volleybal te te steunen. Wij staan voor 

onze leerlingen en het past om iets te doen met sportclubs 

waar ze actief zijn!

Het Candea is een school die midden in de regio staat. 

Ons onderwijs reikt veel verder dan de grenzen van het 

schoolplein. Bijvoorbeeld als we samenwerken met 

bedrijven in-stellingen en overheden. Alle betrokkenen 

profiteren daarvan: leerlingen hebben bijvoor-beeld 

stageplaatsen nodig, terwijl werkgevers jongeren kunnen 

interesseren voor hun be-drijfstak.

Op het Candea vinden we die hechte relatie met onze 

omgeving erg belangrijk. Daarom gaan we door met de 

samenwerking met sportclubs, die we vanaf 2015 zijn 

aangegaan. Ook de verenigingsbesturen, met wie we 

regelmatig contact hebben, zijn enthousiast. Zij zien dat 

niet alleen het onderwijs belang heeft bij dit initiatief, maar 

dat het ook hun club en de leden veel oplevert. De inhoud 

van de samenwerking verschilt per vereniging. Aan de 

besturen wordt steeds gevraagd waaraan behoefte is en 

op welke manier een link met het onderwijs de clubs kan 

ondersteunen.

De ondersteuning is met name gericht op jeugdactiviteiten. 

We vinden het prachtig als wij bij kunnen dragen aan 

activiteiten voor kinderen en jongeren. Het Candea kan 

bijvoor-beeld leerlingen met sport als examenvak inzetten. 

Stages zijn een belangrijk onderdeel van hun opleiding. 

Ook de maatschappelijke stage in de onderbouw biedt 

mogelijkheden. Verder kunnen de verenigingen een 

beroep doen op de combinatiefunctionarissen sport 

die het Candea College in dienst heeft. Zij verzorgen 

onder meer clinics voor het vrijwilli-gerskader (‘Trainer 

de trainer’ etc.). Op het sportcomplex wordt duidelijk 

gecommuniceerd dat de vereniging samenwerkt met het 

Candea College.

Een ander doel van de samenwerking tussen school 

en clubs is het bevorderen van de gezondheid van 
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sPONsOR IN bEElD
Ditmaal: Liemers Fietsen

Liemers Fietsen heeft sinds 1 maart de fietswinkel van 

Sjaak Huisman overgenomen en is nu dus ondernemer in 

Duiven. Ook zijn wij recent sponsor geworden van jullie 

prachtige vereniging.

We hebben immers allen een zelfde doel, namelijk 

genieten van gezond bewegen!

Of jullie dat nu doen op een voetbalveld of wij ervoor 

zorgen dat mensen zorgeloos fietsen op een elektrische 

fiets, stadsfiets, racefiets of mountainbike: geniet van je 

activiteit  staat voorop.

Een samenwerking met de voetbalvereniging uit hetzelfde 

dorp mocht dus niet achterblijven.

Hopende op een leuke vriendschap zeggen wij: 

“Door Liemers 
Fietsen zorgeloos 
vooruit”!

Wij wensen jullie een fantastisch seizoen!

Met fietsende groet,

Michiel de Warle, 

Liemers Fietsen

Ploenstraat 11, 6921 PM  Duiven

Tel: 0316-261337
Liemers Fietsen (foto Jacques Kok)

leerlingen. Sport neemt een belangrijke plaats in op het 

Candea College. Nog los van de gymlessen organiseren 

we veel sportactiviteiten. Toch zien we dat veel jongeren 

onvoldoende bewegen. Als we dat extra kunnen 

stimuleren, doen we dat graag.

Sportdocenten zijn het erover eens dat jongeren eigenlijk 

iedere dag een uur moeten spor-ten. Dat kan niet alleen 

op school. De verenigingen spelen daarin een enorm 

belangrijike rol. Het Candea College wil dat ondersteunen. 

Om samen resultaten te blijven boeken, wordt onze 

samenwerking tot zeker 2021 voortgezet.

Nieuws van de sponsorcommissie:

Rabobank gaat voor 

prolongatie…

Rabobank Arnhem en Omstreken prolongeert haar contract 

als hoofdsponsor DVV-jeugd. Onze (oud) voorzitter Hugo 

en Christi Mari van de Rabobank tekenen het contract. Het 

doet ons deugd dat de bank zich verbonden voelt met onze 

mooie club en de ontwikkeling van onze jeugd van harte 

wil ondersteunen. Hiermee bewijst zij vanuit haar karakter 

dicht bij de lokale gemeenschap te staan en hierin deel 

te nemen. Wij danken het team van de Rabobank en 

Omstreken hartelijk voor haar hernieuwde steun.

fotografie Jacques 

Kok, al 10 jaar aan 

DVV verbonden.

Voor het 10e jaar legt Jacques Kok onze 1e selectie 

senioren elftallen bij aanvang van het seizoen, belangeloos 

vast op de gevoelige plaat. Om dit jubileum een extra tintje 

te geven werden de HD foto’s direct op metaal geprint en 

voorzien van een coating. Dit geeft een uitermate scherpe 

weergave. Op de getoonde foto worden de foto’s van 

Heren 1 en Dames 1 overhandigd aan het bestuur en 

hoofdsponsor Marc van Loon. Jacques bedankt voor al die 

mooie foto’s en zeggen: op naar de volgende 10!!

Voor alle leden van DVV geldt 
bij ons: op vertoon van de 
lidmaatschapspas krijgen 
jullie allen 10% korting op 

de materialen en onderdelen 
tijdens een reparatie of 

onderhoudsbeurt aan je fiets.

happy Santakerst
en nieuw!s
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                     Van de sponsor   commissie:
Business Club bedankt voor    jullie trouwe support!”
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lunchroom ’t 

backhuus sponsort 

JO13-1

Door: Antoine van den Bemt

Op zaterdag 14 oktober jl. werd de JO13-1 voor de 

thuiswedstrijd tegen Woezik JO13-1 in het zonnetje 

gezet. Op deze dag kwamen de heer en mevrouw Yu 

van cafetaria - lunchroom ‘t Bakhuus speciaal naar 

het Horsterpark om het team te voorzien van nieuwe 

gesponsorde shirts. Na een toespraak van Arthur 

Mattijssen van de sponsorcommissie werd symbolisch 

het eerste shirt aan de heer en mevrouw Yu uitgereikt. 

Daarna konden de spelers direct hun shirt aan voor de 

foto. De wedstrijd werd trouwens met 3-0 gewonnen. 

Via deze weg 
willen wij, spelers 
en kader van 
DVV JO13-1, de 
heer en mevrouw 
Yu hartelijk 
danken voor de 
mooie nieuwe 
sponsorshirts.

Cafetaria - Lunchroom ‘t Bakhuus is gevestigd aan de 

Rijksweg 42a in Duiven.

JO13-1 in het nieuw

JO13-1

Op de foto boven v.l.n.r.: Antoine van den Bemt, Kevin Harmsen, David Campman, Nick Hoonakker, Mexx Goorsenberg, Giedo 
Warris, Tycho van Westeneng, Arthur Mattijssen (sponsorcommissie) en de heer en mevrouw Yu van cafetaria - lunchroom ‘t 
Bakhuus.        Onder v.l.n.r.: Kas Gudden, Niek van Huet, Teun Uffing, Finn Kasteel, Luca Randolfi, Sven de Weijer, Kyran Elbertsen, 
Jordy van den Bemt en Nick Schaefers.     Niet op de foto: Collin Godschalk (ass. trainer) en Armando van Hemert.

Van het bestuur en 

de kledingcommissie:

Het seizoen 2017-2018 is al weer in volle gang. In de 

aanloop naar het nieuwe seizoen is het altijd een enorme 

uitdaging iedereen op het juiste moment in de kleding te 

steken. De vorming van nieuwe teams, mutaties in het 

ledenbestand, het uit de kleding groeien van onze jeugd 

en aanwas van nieuwe leden zijn de basis-ingrediënten 

in dit menu.

We kunnen ons voorstellen dat je als ouder/verzorger en/

of nieuw (kader)lid niet meteen weet hoe zaken binnen 

DVV georganiseerd zijn en in dit geval op gebied van 

kleding en haar verstrekking. We willen jullie derhalve een 

stukje op weg helpen.

Alle kleding wordt beheerd door de kledingcommissie 

bestaande uit Nicole Holdijk en Silvia Jansen. De dames 

zijn elke donderdag, van 19.00 tot 19.30 uur op het 

sportpark aanwezig om jullie van dienst te zijn dan wel 

voor het beantwoorden van vragen. 

DVV maakt gebruik van een kledingfonds. Leden 

betalen maandelijks een vergoeding voor het verstrekte 

kledingpakket. Deze vergoeding is verdisconteerd in 

het lidmaatschapsgeld. Daarnaast innen we éénmalig 

borg, die als je stopt en na inlevering van kleding wordt 

teruggestort.

Wedstrijdkledingpakket:
Het kledingpakket bevat voor spelers en keepers:

• Presentatiepak

• Wedstrijdshirt (oranje spelers, zwart keepers);

• Broek (wit spelers, zwart keepers);

•  Sokken (oranje spelers, zwart keepers)

Alles wordt in principe ééns per 3 jaar vervangen.

Presentatiepak:
De naam van het pak geeft de intentie al aan. Dit pak 

dient alleen op wedstrijddagen gedragen te worden om 

je als team uniform te presenteren. Het is derhalve niet de 

bedoeling om in je vrije tijd er bij voorbeeld lekker mee te 

gaan voetballen en/of mee naar school te gaan. Ernstige 

gebreken ontstaan door dit gebruik kan leiden tot het 

moeten aanschaffen van een nieuw pak welke ten koste 

gaat van de betaalde borg. Ga er dus zorgvuldig mee om.

Wedstrijdkleding:
Elk team krijgt een team tas met shirts en broekjes. 

Deze dienen collectief gewassen te worden. Let wel: 

shirts en broekjes moeten separaat gewassen worden. 

We doen een dringend beroep op jullie door strikt het 

wasvoorschrift te volgen en de shirts-broekjes niet in de 

droger te laten drogen. Dit komt de levensduur en het 

kleurbehoud ten goede.

De sokken worden door elk lid zelf gewassen. Net als 

bij de shirts en broekjes, volg a.u.b. het wasvoorschrift. 

Te heet wassen en/of drogen in de droger is funest. De 

sokken worden eens per 3 jaar verstrekt. Tussentijdse 

vervanging is voor eigen rekening.  Sokken (oranje en 

zwarte) zijn te verkrijgen bij kledingcommissie en kosten 

€ 6,50 per paar. De fabrikant raadt zelfs aan deze per 

seizoen te vernieuwen. Door intensief gebruik neemt nl. 

het draagcomfort af.

Uitshirts:
Deze shirts worden ter beschikking gesteld als wij, DVV, 

tegen een tegenstander spelen die eveneens in het oranje 

spelen. Recentelijk zijn de huidige, witte, vervangen door 

lichtblauwe shirts. Het kader kan via de site een aanvraag 

voor levering indienen. Deze aanvraag vind je onder het 
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happy Santakerst

en nieuw!

kopje “Populaire links” op de home site. Vervolgens 

komt deze bij de kledingcommissie binnen en zorgen 

de dames dat donderdags voor de wedstrijd de shirts 

klaarliggen om afgehaald te worden. Ook hier een 

dringend verzoek aan het kader: informeer jezelf 

vroeg genoeg van tevoren wanneer je deze nodig 

hebt. Dit voorkomt teleurstelling op de wedstrijddag. 

Het spreekt voor zich dat we donderdags na de 

speeldag de shirts gewassen weer retour 

willen hebben. We hopen jullie hiermee 

voldoende geïnformeerd te hebben en wensen 

jullie allen nog een sportief en succesvol seizoen 

toe.

Met vriendelijke groet,

Nicole Holdijk, Silvia Jansen en Jacques le Comte

Walking football

Voor iedereen van 60 jaar en ouder

Wanneer? 
Iedere donderdag 
vanaf 10.00 uur

Voor meer informatie
Hugo Boschker (trainer/speler), mobiel: 06-22547707

Waar? 
Sportpark 
“Horsterpark”

Walking football 1

Van links naar rechts: Louis Verweijen (inval trainer), Ton Hulst, Jacques Willemsen, Ed Verhulst, Piet Hendrikx
Knielen van links naar rechts: Ric Willemsen, Hugo Boschker (trainer/speler), Theo Jansen, Harry Schaars.

2-11-2017
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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

bericht van de 

toernooicommissie

Beste leiders/trainers.

Aan het eind van ieder seizoen wordt er, net als bij DVV, 

door diverse verenigingen een toernooi georganiseerd. 

Voor de spelers is dat altijd een gezellige afsluiting 

van een seizoen. De uitnodigingen komen veelal 

bij de toernooicommissie van DVV binnen. De 

toernooicommissie zorgt ervoor dat de uitnodigingen 

op de site van DVV komen te staan. De uitnodigingen 

zijn te vinden onder de kolom competitie. Van daaruit 

zie je rechts de kolom toernooien.

Bij deze uittoernooien vind je wanneer ze 

zijn, bij welke vereniging, voor welke teams/

leeftijdscategorieën, welke klasse, het 

e-mailadres van de betreffende vereniging en 

eventueel aanvullende informatie.Geprobeerd 

wordt om deze lijst up to date te houden.

Bij bijna iedere uitnodiging hoort een officieel 

inschrijfformulier. Deze is aan te vragen bij de 

toernooicommissie.

Wij hopen dat er veel gebruik wordt gemaakt 

van deze uitnodigingen en wensen iedereen een 

succesvol seizoen toe. 

CURSUS *
Opleiding eerste hulp (EHBO)

Waarin opgenomen:
Eerste hulp aan kinderen 

Reanimatie en AED

Meer informatie:
medischezaken@dvvduiven.nl 

Telefoon 06-44044066

Jouw handen kunnen levens redden

*DVV vergoedt deze cursus volledig als er een aantal Ehbo diensten gedraaid worden in de weekenden.
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Specialist in 
het verzekeren 
van uw bedrijf

info@gelderschpakhuys.nl • www.gelderschpakhuys.nl

De leider!

Door: Jasper Harmsen, Leider 

De leider is een van de meest ondergewaardeerde functies 

binnen DVV. Maar voor een team een wel heel belangrijke. 

 

Wat betekent De Leider volgens ‘De Dikke van Dale’?
~ lei·der (de; m,v; meervoud: leiders) 

 1 iemand die leidt, bestuurt, aanvoert

 

Wat doet De Leider?
De Leider regelt alle niet voetbalzaken binnen team. 

Verzorgt het wasschema. Maakt het rijschema. 

Ontvangt de tegenstander en scheidsrechter. Vult het 

wedstrijdformulier in. Zorgt ervoor dat de vlaggen op 

het veld komen en nog belangrijker ook weer eraf na de 

wedstrijd. En controleert of de kleedkamer netjes wordt 

achtergelaten.

 

Wat doet De Leider nog meer?
De Leider houdt de trainers kort tijdens de wedstrijd. 

Daar waar trainers door emotie zich vaak lopen aan te 

stellen langs de lijn is De Leider de rustgevende factor. 

Relativeren is voor De Leider een pré.

Vaak neemt De Leider ook de waterzak met wonderwater 

ter hand. Bij breuken en andere medische inzet is De 

Leider namens het team degene die mee gaat naar het 

ziekenhuis tot ouders aanwezig zijn of de armen in het 

gips staan. De Leider zal gedurende het blessureproces 

altijd contact blijven onderhouden met de geblesseerden. 

 

Wat doet De Leider daarnaast nog meer?
De Leider is het cement binnen het team en de verbinding 

tussen de trainers en spelers. Als vertrouwenspersoon kan 

hij bemiddelen bij conflicten. Ook is hij aanspreekpunt voor 

ouders, vriendinnen, pers etc. Daarnaast kan De Leider 

(vaak ook vader) zich wel verplaatsen in het puberbrein. 

En daar naar handelen, ofwel alles wat vergeten wordt 

nabrengen. Daarnaast bewaakt De Leider de normen en 

waarden. Zal schelden en ziektes roepen niet accepteren 

en daar ook naar handelen.

De Leider speelt ook in op omstandigheden in de 

privésfeer . De Leider is er voor de 

spelers ook buiten wedstrijden en trainingen!

Is De Leider noodzakelijk?
Ja. Het gemis van een leider kan vergaande gevolgen 

hebben. Dat is helaas recent duidelijk geworden bij een 

selectie jeugdteam. Waar vorig seizoen De Leider alles 

in goed banen leidde, stond de trainer er nu alleen voor. 

Naast geen leider is er nu ook geen trainer meer. De 

Leider zorgt voor rust en een goede communicatie en had 

escalatie kunnen voorkomen.

 

Wordt De Leider gewaardeerd door de spelers?
Ja! De spelers waarderen de inbreng van De Leider. De 

spelers lopen  met De Leider weg. Daar waar problemen 

zijn is De Leider ook een klankbord voor de spelers. Hij 

zal ze nooit beïnvloeden maar kan wel relativeren en zijn 

mening geven. Bij verdrietige privé omstandigheden zal 

De Leider er zijn voor de speler. De Leider wordt vaak 

voor het seizoen begint al gepolst door de spelers. Daar 

waar een speler overweegt DVV te verlaten zal De Leider 

in gesprek gaan met de speler om hem de juiste keus 

te laten maken. Na het maken van de juiste keus zal De 

Leider de overschrijving verder in orde maken. Natuurlijk 

blijft De Leider deze spelers volgen. 

 

Voelt De Leider zich gewaardeerd door de technische 
staf van DVV?
Nee, althans zo wordt het niet gevoeld! De Leider wordt 

nogal eens als lastig ervaren. Heeft een mening en 

steekt deze niet onder stoelen of banken. De Leider is er 

voor de spelers en is geen meeloper of ja-knikker. Daar 

waar een discussie ontstaat, zal De Leider een neutrale 

positie innemen. En dat hoeft niet altijd de kant van de 
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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

technische staf van DVV te zijn. De Leider voelt zich 

niet gewaardeerd. Trainers wel, die zijn immers de 

toekomst voor een stabiele derde/vierde/vijfde  klasser.

 

Wordt De Leider gewaardeerd door de trainers van 
het team?
Ja! De Leider vervult een bijzonder rol binnen het 

teamkader. Trainers kunnen de nietvoetbalzaken 

laten voor De Leider. Daarnaast kan De Leider ook 

zijn mening geven over het spel. Het wisselen en de 

spelminuten per speler. Daarnaast zorgt De Leider voor 

de komische noot en is de wisselwerking optimaal.

Heeft Deze Leider een houdbaarheidsdatum?
Ja! Na 15 jaar is het klaar. De neutrale houding, 

geen Ja-knik mentaliteit en geen meeloper 

zijn, zorgen ervoor dat De Leider een eenzame 

functie is. Tegenwerking vanuit de technische 

afdelingen neemt toe en trainers worden voor 

het seizoen al afgeraden een beroep op De Leider 

te doen. Jammer maar helaas. Ondanks de vele 

verzoeken van spelers is de pap op. Deze Leider 

stopt aan het einde van het seizoen na 15 jaar 

bij DVV. Begonnen in de F16 en nu DVV2. Maar 

gelukkig gaan zijn kwaliteiten niet verloren. Maar 

waar kunnen ze ingezet worden… 

Natuurlijk blijft De Leider in contact met de spelers. 

Dat doen Leiders nou eenmaal.

bericht van de activiteiten commissie 

Door: Bert van der Veen

 21 december 
Laatste training met een onderling toernooi.

27-28-29 december
Het DVV zaal kerst toernooi.

7 januari 
Oliebollen toernooi aansluitend nieuwjaarsreceptie 

9 Maart
Vrijwilligers avond

coOrdinator 

vrijwilligers
Door: redactie

De voorzitter heeft aan de redactie van de DVV Post 

gevraagd aandacht te besteden aan het feit dat Ricardo 

van Huet Coördinator Vrijwilligers is. Een belangrijke 

functie, want een voetbalclub is afhankelijk van de 

vrijwilligers op en om het veld en het clubhuis. 

Ieder die wat wil betekenen voor DVV of vragen heeft op 

dit gebied, kan zich tot Ricardo wenden. 

De redactie spreekt de wens uit dat Ricardo het (in 

positieve zin) druk krijgt! 

Coordinator Vrijwilligers: cv@dvvduiven.nl
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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.

Horsterpark 1997
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VaN HET EERsTE OKTObER 2006
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VaN HET EERsTE OKTObER 2006
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merrie 
krissemus to 
efferiebodi 

end een 
happie niew 

jeer!


