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Beste sportvrienden,

Hopelijk is iedereen weer uit de winterslaap ontwaakt. Het 

gewone ritme van actief zijn bij DVV voor zowel spelers, 

kader als vrijwilligers is weer aangevangen.

In dit clubblad kun je lezen dat niet alles stilgestaan heeft: 

nieuwjaarsreceptie met jubilarissen, veel winteractiviteiten 

van verschillende teams en een interview met de nieuwe 

hoofdtrainer van DVV, Ron Olyslager. Vooral van de 

vrouwen in onze vereniging hebben we weer veel kopij 

gekregen. Het is goed om te zien dat het vrouwenvoetbal 

bij DVV zich steeds meer gaat profileren, waarvoor onze 

complimenten.

Helaas gebeuren zijn er ook tragische gebeurtenissen. 

In de DVV Post zal de advertentie van Slagerij Scholten 

uit Groessen niet meer te vinden zijn. In december 

overleed plotseling slager Theo Scholten, jarenlang trouw 

advertentiesponsor van de DVV Post en een aardige, 

betrokken man! Een groot verlies voor zijn gezin, voor 

de Groessense gemeenschap in het algemeen en voor 

Sportclub Groessen in het bijzonder… sterkte!

De competitie is weer begonnen en namens de redactie 

wens ik jullie een sportief en succesvol vervolg van het 

voetbalseizoen 2017-2018 toe. Maak er wat van!

Uiteraard ook weer voor ons clubblad: de deadline 
voor blad 4 is: 10 april! Het blad zal naar verwachting 

verschijnen in het weekend van 28/29 april.

Veel lees- en kijkplezier toegewenst.

hoofdsponsor dvv

Control & Audit

Van Loon Finance
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Post- en Pakketservice

Koeriersdiensten

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

Willems Post en Pakket aan het juiste adres. 

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

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

Wij bieden diverse vervoersdiensten, ieder met een eigen tijdsplanning. 

Als u iets bezorgd wilt hebben...

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

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

Ree-Zo Electro World
Elshofpassage 2, Duiven, T. 0316 - 28 07 08, www.electroworldreezoduiven.nl
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Opzet 1

Opzet 2

Opzet 3

Opzet 4
(extra)

Sportkledingleverancier DVV

Van de voorzitter
Door: Frank Dellemann

De eerste twee maanden van 2018 zitten er al weer op, 

dus terugkijken op de jaarwisseling is historisch besef…

maar het was hopelijk voor iedereen een sfeervolle en 

geslaagde tijd met een ouderwetse gezellige laatste 

training/clubavond en aan het begin van het jaar een goed 

gevuld Clubhuis tijdens de Nieuwjaarsreceptie! Naast de 

vuurdoop van mijn eerste Nieuwjaarsspeech ( te vinden 

in deze DVV post) en ook natuurlijk een aantal jubilarissen 

die we in het zonnetje konden zetten. Clubmensen die 

ruim 25 en zelfs 40 jaar verbonden zijn aan DVV. Zie elders 

in dit nummer! De jeugd kon zich heerlijk vermaken in 

de zaal en de vele zaalcompetities hebben de nodige 

kampioenen opgeleverd met enthousiasme vermeld op 

onze mooie nieuwe website van DVV!

De trainingen en wedstrijden zijn op alle fronten weer 

begonnen op het fraaie Horsterpark en onze nieuwe 

trainer van DVV 1, Ron Olyslager, is met zijn staf vanaf 

januari hard aan het werk gegaan om ons vlaggenschip 

de weg omhoog te laten vinden. Natuurlijk zijn we blij 

dat Ron zich voor 1,5 jaar aan DVV heeft verbonden! De 

eerste resultaten zijn bemoedigend en wie weet wat er dit 

seizoen nog in het vat zit. Ook wenst het Bestuur Murat 

Kilinc als de nieuwe trainer van O19-1 veel succes met 

deze kweekvijver of te wel het voorportaal van DVV 1 en 

2! Voetbalzaken is druk doende een ‘voetbalklimaat’ te 

ontwikkelen wat (nieuwe) spelers bindt en blijft binden 

aan onze vereniging. Voortschrijdend inzicht is een 

belangrijk wapen bij de ontwikkeling van alle jeugdspelers 

en het speuren naar talent. Een nieuw hulpmiddel begint 

ook door te dringen in het amateurvoetbal: het meten van 

de ‘biologische leeftijd’ van kinderen, dus niet het jaar 

waarin ze geboren zijn, maar op basis van hun fysieke 

kenmerken bij elkaar in een elftal. DVV adopteert deze 

visie zeer zeker!

Ook de ontwikkeling van het ‘weekendvoetbal’ volgen we 

nauwlettend, de maatschappij is aan het veranderen en 

steeds meer wordt de zaterdag een geliefde ‘sportdag’ om 

na een gezellige avond de zondag te benutten voor het 

gezin, de rust, winkelen etc. DVV kampt qua capaciteiten 

nu al met dit gegeven.

Zoals in mijn Nieuwjaarsspeech al gememoreerd, hecht 

DVV heel veel aan zijn kernwaarden, d.w.z. hoe gaan we 

met elkaar om, hoe gedragen we ons naar buiten en naar 

elkaar, we accepteren en respecteren elkaar. Samen zijn 

we de vereniging waar met plezier presteren centraal dient 

te staan. De kernwaarden, als onderdeel van ons fairplay 

beleid zijn nogmaals geactualiseerd en gepubliceerd in 

dit blad. Ieder lid, ouder, vrijwilliger en betrokkene bij DVV 

committeert zich hieraan bij het instappen in onze club 

(zie ook website).

Het voorjaar nadert met rasse schreden en dan zal het 

weer langs de velden gezellig vertoeven zijn. Als ouder of 

begeleider je zoon of dochter aanmoedigen is leuk maar 

als voetbalman doe ik een appel op gezond verstand..

doe het beheerst, doseer de goede bedoelingen en laat 

Uw zoon of dochter ongestoord zijn of haar acties maken. 

Geef de trainer of leider het vertrouwen, kortom bewaak 

uw gedrag langs de lijn!

Op 9 maart a.s. is het er weer : de vrijwilligersavond van 

DVV. Een avond waarin we alle vrijwilligers uitnodigen voor 

een gezellige avond onder het genot van een heerlijk buffet 

en drankje en muziek en gezelligheid. De uitnodigingen 

zijn de deur uit en de nominaties voor de vrijwilliger en 

vrijwilligersgroep van het jaar in volle gang!

Eind december 2017 mocht DVV uit handen van Marian 

Hulscher een cheque van € 500 in ontvangst nemen 

bijeengebracht met de verkoop van tweedehands kleding 

en speelgoed. Deze stichting bestond in 2017 maar 

liefst 35 jaar! Ook Sportclub Loo en Groessen ontvingen 

eenzelfde bedrag! Dank daarvoor!

Met de Gemeente Duiven, bijgestaan door de Gelderse 

sportfederatie, scholengemeenschap de Kameleon 

en andere betrokkenen praten we over het nog beter 

benutten van onze accommodatie en dan op de dagen 

dat het complex (overdag) leeg staat. In maart krijgt dit 

‘schoolsport -arrangement’ wellicht een definitief karakter.

Vrijwilligers zijn de bouwstenen van de vereniging en 

natuurlijk zijn we dagelijks op zoek naar versterkingen! 

Inmiddels is Ricardo van Huet als Coordinator vrijwilligers 

volop aan de slag om samen met het kader te kijken waar s
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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...

we extra inzet kunnen gebruiken. De organisatie rondom 

het Clubhuis (kernteam) ontwikkelt zich positief, er zijn 

goede gesprekken geweest met Peter van den Oord en 

ook Karin te Winkel heeft aangegeven een sturende rol te 

willen oppakken. Met beiden zijn we zeer blij natuurlijk! 

Onder regie van Hans Slag wordt verder gewerkt aan een 

stevig fundament. Immers, het clubhuis is het middelpunt 

van de vereniging, daar treffen we elkaar, praten we met 

elkaar en maken plezier en leggen verbindingen. Vind je het 

overigens leuk om een dagdeel achter de bar te staan, we 

zoeken nog (eerste) barmedewerkers/sters. Meld je aan!

Met de businessclub ondernemend DVV zijn we in goed 

overleg over de aanschaf en installatie van LED verlichting, 

duurzaam en energiebesparend! Bij deze club zijn we als 

Bestuur (delegatie) te gast op de jaarvergadering op 14 

maart a.s. Rookvrije plekken zijn aangemerkt op onze 

accommodatie en de noodverlichting is op indicatie van 

de brandweer in clubhuis en kleedkamers vervangen. We 

streven immers ernaar om een goed huisvader te zijn. 

Kortom er wordt hard gewerkt op facilitair gebied.

Leden, vrijwilligers, ouders en andere betrokkenen, laten 

we van 2018 een mooi sportief en gezellig jaar maken 

waarin met plezier presteren centraal mag staan!

Heb je een vraag, idee,wens of verbetering enz., spreek 

me aan, of een van de Bestuursleden en/of kader en 

anders..mail naar bestuur@dvvduiven.nl

Mijn slogan : “de vereniging dat zijn wij allemaal samen”

NIEUWJaars-

tOEsPraaK 2018
door Frank Dellemann, voorzitter 

7 januari 2018

Goedemiddag allemaal, 

verbonden aan de voetbalvereniging DVV, namens het 

Bestuur van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie!

Wij wensen iedereen een geweldig, goed maar vooral 

gezond 2018 toe!

Welkom aan de ereleden, leden van verdienste, leden actief 

en niet actief, trainers en leiders, vrijwilligers, sponsoren , 

en verder iedereen die DVV een warm hart toedraagt!

Ja en daar sta je dan…

In 1982 , een paar jaar wonend met mijn vrouw in 

Duiven,maakte ik kennis met DVV en stapte ik samen met 

Rob Kuiper over van de selectie van DCS naar de selectie 

van DVV. Ja Boyd Hengeveld, Jordy Lammertink of Luuk 

te Winkel, … in die tijd waren Bennie Hagen (vader van), 

Piet Daams (vader van) , en wijlen Kees Ligt de vedetten 

van DVV 1…In de vorige DVV Post heb ik een foto uit het 

archief gehaald van dat elftal. .(wat een krullen hadden we 

nog hé..).

Ruim 35 jaar later sta ik hier als de trotse nieuwe voorzitter 

van DVV en opvolger van grootheden als Wouters v.d. 

Oudeweyer, Matthijssen, Seggelinck en natuurlijk Boschker 

en voel ik me vereerd om samen met het huidige Bestuur, 

Annelies, Jon, Gerald, Hans, Frank, Jacques het nieuwe 

voetbaljaar in te luiden .

DVV een voetbalclub als sociale spil in de samenleving ! 

Geen sport is zo diep doorgedrongen in de poriën van onze 

samenleving, voetbal is geen sport maar een cultuur.. ( ik 

citeer uit de onlangs uitgegeven Bosatlas van het voetbal).
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www.dianakapsalons.nl

In 2020 bestaat DVV 75 jaar! (950 actieve/1350 leden): 

onze vereniging moet plaats bieden aan de beste talenten 

in Duiven en omstreken met een geweldige jeugdopleiding, 

een DVV 1 als boegbeeld en succesvol, selectieteams 

die met plezier presteren en zich ontwikkelen, de mini’s 

die genieten van de eerste balcontacten, jongens en 

meisjes in de jeugdelftallen, damesteams met potentie, 

vriendenteams die samen een potje voetballen en genieten 

van de onderlinge band, 35 +, 40 + en de echte senioren 

met walking voetbal, kortom wij allemaal worden verbonden 

door het spelletje voetbal wat gespeeld wordt over de 

hele wereld en vaak een heel leven met je meeloopt..De 

jaarlijkse jubilarissen staan daar symbool voor!

Een financieel gezonde vereniging waarin de vrijwilligers 

een bijzondere plaats innemen, immers zonder vrijwilligers 

geen vereniging. De vereniging dat zijn wij allemaal samen! 

Dat is mijn en ons motto! Een vereniging met respect voor 

elkaar, waar we kennis en ervaring delen en helder en open 

naar elkaar zijn!

Verheugd zijn we dat Annelies van den Oord het stokje is 

gaan overnemen van Jon van Benthem voor de rol van 

secretaris in het Bestuur. Nu nog een Bestuurslid Algemene 

Zaken en we zijn weer compleet! Ook in 2018 hebben we 

dringend behoefte en doen we een appel op ons allemaal 

om belangrijke spilfuncties in te nemen, in het Clubhuis, 

langs de lijn of zomaar een spontane eenmalige klus in 

welke hoedanigheid dan ook! Meld U aan, Ricardo van Huet 

als de nieuwe Coordinator vrijwilligers geeft U alle info en 

ingangen. Hij zal en is gaan werken aan een zogenaamde 

‘menukaart’ waarin we DVV presenteren op het gebied van 

vrijwilligerswerk

2017 ligt achter ons, een jaar met, zoals het leven betaamt, 

hoogtepunten maar ook dieptepunten… sportief maar 

wellicht ook voor u persoonlijk..de degradatie van DVV 1 

naar de vierde klasse was natuurlijk een grote tegenvaller 

en aan het begin van het seizoen het vertrek van onze 

toenmalige trainer Edwin Hoogendijk evenzeer. Maar 

natuurlijk ook sportieve hoogtepunten, kampioenschappen 

van diverse teams. Was het niet DVV 9 dat op de nominatie 

stond om als kampioensteam bij FOX, de Eretribune binnen 

te komen…?

Met de komst van de ervaren trainer Ron Olyslager is DVV 

bijzonder blij en we hopen dat we samen de weg omhoog 

weer vinden en dat hij met de staf en alle betrokkenen in 

de vereniging DVV 1 op het gewenste niveau kan brengen. 

Alle succes Ron en de mannen!

Een frisse nieuwe website werd gepresenteerd en geeft 

onze vereniging uitstraling, dank en complimenten aan de 

makers!

Verheugend ook de groeiende belangstelling voor het 

damesvoetbal binnen DVV, inmiddels 7 elftallen en een 

heus 30+ team. Doran uit Giesbeek, mijn nicht spelend 

in dames 1, attendeerde me er op om vooral wat meer 

aandacht aan het damesvoetbal te geven.. Nou dat lukt..

2018 belooft weer een druk en mooi jaar te worden, 

naast de trainingen en wedstrijden staan de nodige extra 

activiteiten op het program : de vrijwilligersavond op 9 

maart, het RABO jeugdtoernooi in juni en hopelijk veel 

spannende competities met kampioenen. Een wens is om 

aan het eind van het seizoen de elftallen hun eindfeest 

hier in ons clubhuis te doen laten plaatsvinden! Ook een s
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    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!

sponsoravond staat op ons lijstje in relatie tot constructief 

overleg en de financiële steun van de Club van 100 en de 

Businessclub.

Wij als Bestuur willen nog meer energie steken in de 

onderlinge verbondenheid binnen de vereniging en daar 

in kunnen en willen we graag dat het clubhuis warmte, 

sfeer en gezelligheid uitstraalt met voor ieder wat wils. 

De gezelligheid na afloop van de laatste training in 

december kunnen velen zich nog heugen! De donderdag 

moet weer een gezellige clubavond worden! Ook voor 

maatschappelijke projecten is ons mooie complex een 

geweldige basis!

Verenigen is verbinden stond op de kerstkaart en zonder 

vrijwilligers is een vereniging niets. We hebben nagedacht 

over het clubhuis als spil en stellen een kernteam voor waarin 

een team van een viertal personen samen de kar trekt en de 

dagelijkse gang van zaken regelt en bewaakt. We zijn volop 

in de weer om tot de juiste invulling te komen, vier uurtjes per 

week.., Interesse? Meld U vandaag nog aan bij Hans Slag!

Normen en waarden staan hoog in ons vaandel: met plezier 

presteren doen we pas als we respect hebben voor elkaar, 

de leiding, de tegenstanders, de scheids,de supporter etc.

We leven in een dynamische wereld waarin we dagelijks 

heel snel allerlei zaken, ook binnen onze vereniging, 

uitvergroten en delen. Social media zijn een geweldige 

ontwikkeling maar kent ook haar keerzijde..we worden snel 

beïnvloed, reageren vaak zonder na te denken of zonder de 

feiten echt te weten op elkaar, op een gebeurtenis of op het 

Bestuur, de leider, de trainer of wie of wat dan ook. Laten 

we voor 2018 een wens uitspreken…bouw een dag extra 

in voor je reageert via app, mail of facebook en verdiep 

je eerst in de feiten! We hollen elkaar vaak achterna: nee, 

persoonlijk contact daar gaat het om! Spreek elkaar aan, 

bel.

Straks maken we tijd voor en geven we aandacht aan 

jubilarissen: clubmensen die al heel lang, 25 en zelfs 40 

jaar, aan DVV zijn verbonden maar ook op deze plaats wil 

ik, willen wij als het DVV Bestuur nog even stil staan bij het 

vertrek aan het eind van 2017 van een tweetal kanjers!

In de algemene ledenvergadering van 2017 heeft Frank 

van Loon ze al prachtig toegesproken en een cadeau 

overhandigd, toch willen wij beiden ook vandaag nog even 

naar voren halen en ook op deze dag hen dank zeggen voor 

alle jaren Besturen van DVV vaak niet in de makkelijkste 

fase van het bestaan van onze vereniging.

Hugo Boschker en Jon van Benthem, dames en heren, geef 

deze beide mannen een daverend applaus! Bloemen !

Ik ga afronden, met ook een woord van dank aan de 

vrijwilligers die er voor gezorgd hebben dat het clubhuis 

mooi aangekleed is in deze periode en die vandaag zorgen 

voor een prima bediening in de keuken of achter de bar etc. 

We heffen het glas op een geweldig goed en vooral sportief 

en gezond 2018 en ik wil eindigen met mijn lijfspreuk : de 

vereniging DVV inderdaad..dat zijn wij allemaal samen…

Hartelijk dank voor uw en jullie aandacht!
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Het jaarverslag van 

de secretaris over 

2016-2017  

(periode juli 2016 t/m juni 2017)

Algemeen
In dit verslag wordt beknopt verslag gedaan van 

de gebeurtenissen bij voetbalvereniging DVV in het 

verenigingsjaar 2016-2017. 

Clubhuis en accommodatie
Op 4 september, bij de 1e thuiswedstrijd van DVV 1, is 

de vernieuwde hoofdtribune geopend. De nieuwe tribune 

stoeltjes zijn beschikbaar gesteld door de Club van 100. 

Gedurende het seizoen zijn er landelijk twijfels over 

kunstgrasvelden met rubbergranulaat, waarover DVV ook 

beschikt. Onderzoek door RIVM resulteerde in de vaststelling 

dat deze velden geen risico vormen voor de gezondheid. 

Communicatie
Op vrijdag 18 november 2016 vond de jaarlijkse Algemene 

Leden Vergadering plaats. 

De DVV post werd in 1992 nieuw leven in geblazen en 

bestaat daarom dit seizoen 25 jaar, onafgebroken.

DVV post nummer 4 bestond voor de helft uit deels 

nostalgische en deels actuele verhalen over families 

binnen DVV.

Door het Media Innovatie Team werd gewerkt aan de 

voorbereidingen voor een nieuwe DVV Website, welke in 

de loop van het komende seizoen zal worden gelanceerd.

Nieuwjaarsreceptie en vrijwilligersavond
De Nieuwjaarsreceptie werd gehouden op zondag 8 januari 

2017. 7 jubilarissen werden gehuldigd, waarvan er zes 25 

jaar lid zijn (Nicky Steens, Robert Simon, Jeroen Spaan, 

Frank van Huet en Jens Bouwmeester) en één 40 jaar 

(Geert Roelofs). Op deze middag werd afscheid genomen 

van de bestuursleden Rob Bansberg en Arend Zwaga.

Geert Roelofs, Herman Budel en Riet Budel werden 

benoemd tot Lid van Verdienste, als waardering voor hun 

jarenlange vrijwilligerswerk.

Op vrijdag 10 maart werd de jaarlijkse Vrijwilligers 

feestavond gehouden en deze werd door ruim 200 

vrijwilligers bezocht. Als vrijwilligersgroep van het jaar 

werd de Scheidsrechterscommissie gekozen. Geert 

Tijssen die alle jarenlang diverse functies, waaronder 

secretaris, binnen DVV heeft bekleed werd gekozen tot 

vrijwilliger van het jaar.

Maatschappelijke betrokkenheid
Gedurende het seizoen is onderzocht hoe inhoud kan 

worden gegeven aan de Open Club gedachte. In dat 

kader worden nauwe contacten onderhouden met DVC 

‘26, Atletiekvereniging de Liemers en Hockeyvereniging 

Zevenaar. De gemeente Duiven heeft hiervoor een 

subsidie ter beschikking gesteld.

Het starten met Walking football per 1 september 2016 

bij DVV, voetbal voor 60 plussers,  is ook een voorbeeld 

van hoe invulling te geven aan maatschappelijke 

betrokkenheid. M.b.t. maatschappelijke stage; met 

ondersteuning van de Gelderse Sport Federatie (GSF) 

en de Combinatiefunctionarissen van de gemeente 

Duiven wordt onderzocht of het mogelijk is een vorm van 

sportschoolarrangement te organiseren bij DVV. Op dit 

moment zijn er 3 partijen die hiervoor open staan IKC de 

Kameleon, ROC Astrium College en DVV. Het onderzoek zal 

binnen enkele maanden worden afgerond..

 

Opleidingen
Oud DVV trainer Willy van Binsbergen verzorgde in 

maart een presentatie, waarin hij zijn visie weergaf 

op de aspecten ‘fysiek en mentaal sterker binnen het 

jeugdvoetbal’. Begin januari nam er een grote groep 

vrijwilligers deel aan de herhaling van de reanimatie en 

AED in het clubhuis. In maart werd er voor het O11-2 en 

O11-3 team een Wiel Coerver clinic georganiseerd door 

techniektrainer Mihai Cojacaru van PSV. 

Scheidsrechters en Fair Play
M.i.v. dit seizoen zullen boetes m.b.t. tuchtzaken van 

teams, op de teams worden verhaald.

Tijdens de week van de scheidsrechter (begin oktober) 

werd DVV jeugdscheidsrechter Tom Schepers verkozen 

tot scheidsrechter van het jaar en kreeg hij een ‘headset 

clinic’ aangeboden van betaald voetbal scheidsrechter 

Eric Braamhaar, die ook nog een presentatie verzorgde 

m.b.t. het belang van een goed arbitragebeleid.

De scheidsrechters commissie heeft zich tijdens het 

seizoen voorbereid op de nieuwe competitie speelvormen s
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STOPRijschool Non

aanbieding voor DVV-leden: 

2 gratis rijlessen en de itheorie 

(online theoriecursus) gratis!

bij de jongste jeugd en de (spel-)begeleiding die 

noodzakelijk is vanuit hun commissie.

Op 17 en 20 mei vond er een KNVB cursus pupillen 

scheidsrechter op het programma. 7 DVV leden en 3 leden 

van GSV ’38 namen aan de cursus deel.

De Fair Play commissie heeft over het seizoen 2015/2016 

15 meldingen gerapporteerd. T.o.v. het seizoen daarvoor 

betrof dit een vermindering van 6 incidenten. 

Het Fair Play beleidsplan is herschreven c.q. aangepast.

Voetbalzaken 
Dit seizoen is de KNVB gestart met nieuwe 

teamaanduidingen voor jeugdteams. Zo wordt de A1 nu 

JO19-1 genoemd en de F7 werd JO9-7.

Op 1 september is gestart met Walking football binnen 

DVV, de voetbal spelvorm voor 60+’ers. 

Binnen de jeugdopleiding werd intensief gebruik gemaakt 

van de VTON trainingsmethodiek. Ook werd er gestart met 

structurele techniektraining voor lagere F- en E teams.

Rondom de wedstrijden van DVV 1 vonden er 

jeugdactiviteiten plaats; pupil en team van de week. 

Er werden diverse voorwedstrijden gespeeld, waarbij 

mascotte Bas de Haas ook zijn opwachting deed. De derby 

DVV - Groessen was het hoogtepunt van het seizoen. In 

een mooie ambiance (rond de 1000 toeschouwers) verloor 

DVV dit seizoen 2 keer met 3-2 van Groessen. 

Hoofdtrainer Edwin Hoogerdijk verlengde zijn contract met 

een jaar. Ook dit seizoen werd er wederom in Mei een 

‘Meidenkamp’ georganiseerd voor alle meisjes, die in de 

jeugd spelen. Op 7 mei waren ruim 30 basisscholieren te 

gast bij DVV, die via sportstimulering Sjors Sportief kennis 

maakten met voetballen en DVV.

Op 10 mei is bij DVV het KNVB-regiotoernooi voor 

schoolvoetbal georganiseerd.

Op 3 en 4 juni werd het Rabo jeugd toernooi op het 

Horsterpark gehouden, waarvoor zich liefst 117 teams 

hadden ingeschreven, waaronder enkele teams uit onze 

partner gemeente Gemünden am Main. Tijdens het 

toernooi werd ook op initiatief van het Jumelage comité 

een vriendschapsboom op de accommodatie geplant, ter 

bevestiging van de vriendschap tussen beide gemeentes.

Competities
DVV 1 kwam dit seizoen uit in de 3e klasse C, waarin 

vele derby’s werden gespeeld tegen Liemerse clubs. 

Hoogtepunten waren de wedstrijden tegen s.c. Groessen, 

welke voor veel publiek werden gespeeld. Helaas is het 1e, 

na een prima start, op een 11e plaats geëindigd waardoor 

nacompetitie moest worden gespeeld. Degradatie kon niet 

worden voorkomen en het team komt derhalve volgend 

seizoen uit in de 4e klasse.

DVV 1 zaterdag werd 2e in de competitie. Nacompetitie 

om een plek in de 3e klasse leidde niet tot promotie, zodat 

ook dit team volgend seizoen in de 4e klasse speelt.

DVV 2 (zondag) speelde een wisselvallig seizoen en om 

ook komend jaar uit in de 3e reserve klasse. 

DVV 7 en DVV 9 werden kampioen en promoveren naar de 

reserve 6e klasse.

DVV JO19-1 sloot de competitie af met een 5e plaats in 

de hoofdklasse.

DVV JO17-1 degradeerde van de 3e naar de 4 divisie. 

DVV JO15-1 handhaafde zich knap in de middenmoot van 

de 2e divisie.

DVV JO13-1 haalde op de laatste competitiedag het 

kampioenschap binnen en promoveert daarmee naar de 

hoofdklasse.

Ook een aantal pupillenteams werden kampioen in de 

najaars-, voorjaars- en Liemers zaalcompetitie. Op zaterdag 

3 juni werden alle jeugdkampioenen bij DVV gehuldigd.

De eindstanden van alle 66 teams zijn opgeslagen in het 

archief. 

Commerciële zaken (sponsoring) 
Dit seizoen vond er een succesvolle Jumbo Voetbalplaatjes 

actie plaats. Veel leden kregen het boek helemaal vol met 

foto’s van alle spelers, teams en commissieleden. 

De commissie CZ heeft een systeem (Sponsit) aangeschaft 

voor het bijhouden van de werving en het beheer van 

sponsoren. 

Business Club Ondernemend DVV Duiven en de Club 
van 100

De warmtepomp, voor 2/3e deel (€ 24.000) gefinancierd 

door de business club en 1/3e deel subsidie, is eind 

augustus in werking gesteld. De pomp levert een jaarlijkse 

energie besparing van € 3.500 op. DVV heeft de BC 2 

sponsorborden aangeboden welke, samen met een foto s
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van de waterpomp, zijn bevestigd op de kleedkamer 

accommodatie. Dit alle in het kader van het project 

Duurzaam DVV, waarbij de BC DVV ruimhartig ondersteunt. 

Installatie van led verlichting en op wat langere termijn 

zonnepanelen, maken ook onderdeel uit van dit project. 

De club van 100 sponsort DVV dit seizoen met een 

onkruidborstel machine en tevens wordt er een 

omroephoekje geplaatst op de overdekte tribune. 

Bestuur en Managers
De Algemene Leden vergadering werd gehouden op 18 

november. Rob Bansberg is in september afgetreden als 

bestuurslid Commerciële zaken. Jacques le Comte neemt 

deze taak over. Arend Zwaga heeft zich niet herkiesbaar 

gesteld. Daarmee zijn de bestuursfuncties Algemene- en 

Facilitaire zaken vacant, ook nog per einde seizoen.

Per ALV in 2017 zijn de bestuursfuncties voorzitter en 

secretaris vacant. Frank Dellemann zal door het bestuur 

worden voorgedragen als nieuwe voorzitter.   

Aan het einde van het seizoen nam Wim Herbes afscheid 

als manager Arbitrage.

 

Commissies
Het gehele seizoen is er een tekort geweest aan 1e 

barmedewerkers in ons Clubhuis. Toch is het gelukt het 

sluiten van het clubhuis/kantine tot een minimum te 

beperken.

De Activiteiten commissie organiseerde in juli een reis naar 

Gemünden am Main, zustergemeente van Duiven, alwaar 

een aantal jeugdteams deelnamen aan een toernooi. 

Ook Sinterklaas bracht dit seizoen weer een bezoek aan de 

pupillen van DVV. Voor de JO-11 en JO-13 pupillen werd er 

een Bingo avond georganiseerd. Het RABO Kersttoernooi 

voor alle jeugdleden werd tijdens de Kerstvakantie 

georganiseerd in sporthal Triominos. 

In memoriam
Op 24 november is oud voorzitter (van 1989 tot 1995) 

André Wendriks op 71-jarige leeftijd overleden.

Op 7 maart overleed op 88 jarige leeftijd Erelid Jan Spaan, 

die zich meer dan 65 jaar voor DVV heeft ingezet, onder 

meer als secretaris.

Ledental DVV 
Aan het einde van seizoen 2016 - 2017 (30 juni 2017) 

bedroeg het ledental van voetbalvereniging Door 

Vriendschap Vooruit: 1150.

17 november 2017

Jon van Benthem, secretaris

JUbIlarIssEN 2018

25 Jaar

Martin Chambone (1946)  
•  Bij DVV jeugdtrainer en leider
•  Vele jaren keeper in senioren elftallen
•  Lid van de Club van 100
•  Vader van…
•  Persoonlijkheid met uitgesproken mening en bravoure
•  Vaak luid en duidelijk aanwezig
•  Veel werk in het jeugdvoetbal van DVV verricht

Bert Fleuren (1951)
•  Bestuurslid/manager bij DVV
•  Verenigingsman pur sang: ook voorzitter Gilde st Remigius
•  Leider/teammanager bij DVV 1
•  De opmars van DVV 1 van nabij meegemaakt
•  Omroeper bij DVV en lid van de Club van 100

Pim Polmann (1986)
•  Al 25 jaar voetballer vanaf de prille jeugd bij DVV
•  Doorliep alle jeugdelftallen, maar niet het hoogste niveau
•  Kampioen met A2 én kampioen met zaterdag 2
•  Rechts in de verdediging of in centrum
•  Favoriet van Bert

Marco van de Born (1969)
•  Van jeugdspeler tot eerste elftal speler 
•  Gevreesde spits, vaak in oorlog met voorstopper, veel 

kaarten en daardoor drukte voor de KNVB
•  Nu 40+ voetbal op zondagmorgen
•  Jeugd-coördinator bij DVV

•  Enthousiaste man met oog voor ontwikkeling en 

verenigingsleven
•  Staat er goed op bij de ouders, duidelijk en eerlijk
•  Lid van de Club van 100

Roy Houwers en Jan Houwers
•  (konden helaas niet aanwezig zijn)

40 Jaar 

Ruud Nijssen (1962)
•  Vanaf 1977 - 2017 betrokken bij DVV
•  Voetbalde al vroeg op ‘t veldje in de Woerd
•  Net geen talent genoeg voor het hoogste elftal
•  Verdediger, helaas blessureleed
•  Comité 2000 55 jaar DVV wedstrijd tegen Feyenoord
•  Bezorger van DVV Post
•  Affiniteit met keuken/kok: buffetje
•  Misschien wel de gedroomde opvolger van Riet……
•  Heeft net als Wim drie sportcomplexen meegemaakt 

met DVV. Fluitjesclub aan de bar in het verleden

Wim Janssen (1950)
•  Oudste actieve speler die in competitieverband speelt 

bij DVV
•  In 2016 als 65 jarige door Hugo/DVV gehuldigd.
•  Speelt samen met oude maten als Wim Nijsen en tot 

voor met kort Jos Daanen in DVV 8 
•  Schilder (ruitje zetten bij DVV na inbraak natuurlijk 

geen probleem)
•  Donderdagavond trainen en biertje (Vanaf de 

Nieuweling was dat wandelend naar huis.) 
•  Lid van Club van 100

DVV-jubilarissen nieuwjaarsreceptie 2018

grens-

overschrijdend 

gedrag?  

Meldplicht!

(niemand mag wegkijken bij seksueel misbruik in de 
sport)

Als je als voetballer/ster binnen DVV geconfronteerd 

wordt of hoort van een geval van seksuele intimidatie of 

seksueel misbruik, stap dan naar het Bestuur van onze 

club of naar de binnen onze de vereniging aangestelde 

vertrouwenspersonen!

Ook de KNVB mag rechtstreeks benaderd worden : 

Pascal Kamperman 

tel. 0343-499182 of 

vcp@knvb.nl

Naast de vertrouwenspersonen is de voorzitter het eerste 

aanspreekpunt over dit onderwerp binnen DVV.

Bestuur voetbalvereniging DVV

Januari 2018
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KErNWaarDEN bIJ DVV 

“Door Vriendschap 

Vooruit”
(als onderdeel van het Fair Play Beleidsplan 2005, 
publicatie in DVV post nummer 3. 16/17))

Voetbalvereniging DVV in Duiven maakt een belangrijk 

deel uit van het sociale leven. DVV wil zich graag profileren 

als een club waar de uitgangspunten “met plezier 

presteren”en “maatschappelijk betrokken” sportief en met 

respect voor elkaar en de omgeving worden uitgedragen.

DVV neemt zijn verantwoordelijkheid om wanordelijkheden en 

wangedrag te voorkomen en te bestrijden. Om hier invulling 

aan te geven zijn heldere kaders vastgesteld en tot onderdeel 

van het Fair-play beleidsplan gemaakt. Deze zijn gerelateerd 

aan Fair-play met betrekking tot voetbalwedstrijden en 

trainingen evenals alles wat er rondom gebeurt.

Uitgangspunten:
•  DVV wil graag een goed georganiseerde,sportieve, 

resultaatgerichte,gezellige en multiculturele vereniging 

zijn waar het goed vertoeven is voor bestuur, 

kaderleden, scheidsrechters, vrijwilligers, trainers, 

spelers, supporters en andere betrokkenen.
•  DVV wil graag een vereniging zijn waar maatschappelijke 

waarden, fatsoensnormen en sportiviteitregels door 

iedereen worden gerespecteerd.
•  DVV erkent dat voetbal een wedstrijdsport is waarbij 

lichamelijk contact binnen de grenzen acceptabel is 

en waarbij emoties (bij winst of verlies) op en rond de 

velden tot op zekere hoogte aanwezig zijn.
•  DVV accepteert onder geen enkele voorwaarde lichamelijk 

of verbaal geweld, uitingen van discriminatie, liederlijk 

gedrag, onevenredige onsportiviteit en andersoortig 

wangedrag en zal,als dat in haar vermogen ligt, optreden 

tegen degenen die zich hieraan schuldig maken.
•  DVV accepteert onder geen enkele voorwaarde vormen 

van vernieling of diefstal van haar eigendommen en van 

derden en zal, als dat in haar vermogen ligt, optreden 

tegen degenen die zich hieraan schuldig maken.
•  DVV erkent de regels van de KNVB en in die zin de 

sancties die bij een overtreding van de regels door de 

KNVB worden opgelegd.

•  DVV behoudt zich het recht voor eigen sancties op te 

leggen die kunnen afwijken van de KNVB uitspraak.

Het Fair Play Beleid sluit aan op onze missie en de 

kernwaarden “Vertrouwd en (Ver)Bindend en Professioneel”

Missie:
DVV is een sociaal betrokken, actieve en ambitieuze 

verenging waar iedereen zich prettig voelt en war iedere 

speler zich mag ontwikkelen en op zijn of haar niveau met 

plezier kan voetballen

Kernwaarden:

Vertrouwd:
•  het onderhouden van een langdurige samenwerking 

met haar leden
•  van en met elkaar ontwikkelen en verbinden
•  met plezier presteren
•  open en eerlijk in de communicatie naar elkaar (eigen 

belang ondergeschikt aan verenigingsbelang)
•  financieel gezond

Bindend:
•  betrokken, verantwoordelijkheid en altijd kijken naar 

het totaal belang
•  een vrijwilliger wordt gewaardeerd en gerespecteerd
•  elke dag beter: door samen er aan te werken
•  samen voetbalresultaten boeken

Professionee:
•  hoogste niveau nastreven
•  proactief en ondernemend
•  optimistisch over de toekomst zijn

Zo’n vereniging willen wij zijn!

De huisregels rond respect en gedrag altijd bewaken!

Iedereen die verbonden is aan DVV (of tot inschrijving 

overgaat) committeert zich aan het bovenstaande! Bij niet 

naleving van de kernwaarden door leden, vrijwilligers en 

ouders en begeleiders en ieder ander betrokken bij DVV 

activiteiten , is het Bestuur genoodzaakt in te grijpen en is er 

voor ‘overtreders’ geen plaats meer binnen onze vereniging.

BESTUUR DVV Duiven (januari 2018)

makkelijk scoren 

bij New York pizza. 

op vertoon van jouw 

dvv ledenpas!
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sponsor in beeld: Heijneman bouw

Gerard Heijneman van Heijneman Bouw:

‘Ouderwets 
bouwbedrijf met 
vernieuwende
bouwtechnieken 
voor duurzaamheid’
De overgrootvader van Gerard Heijneman begon in 

1890 Heijneman Bouw. Vooral voor de boeren in de 

omgeving van Zevenaar verrichtte het ambachtsbedrijf 

bouwwerkzaamheden. Van het repareren van een 

lekkend dak tot het bouwen van een huis. Eens per jaar 

werd de balans opgemaakt van alle werkzaamheden en 

werd er afgerekend. In ouderwetse guldens of met een 

aantrekkelijke barter: timmeren in ruil voor het bewerken 

van het land. Het bedrijf ging over van vader op zoons. De 

vierde generatie inmiddels.

Liefde voor het vak
Gerard: “Het waren andere tijden. Mijn vader werd als 

kind door mijn opa met de handkar naar Velp gestuurd 

om materiaal te brengen. Als je iets vergeten was, moest 

je terug. Lopend. Nu is dat haast niet meer voor te stellen. 

Wij zijn nog altijd dat authentieke ambachtsbedrijf met 

een hoog arbeidsethos. Hier wordt nagedacht over de 

beste bouwkundige oplossing zonder klakkeloos iets uit 

te voeren dat ook wei voldoet. Dat kan alleen maar als 

je gekwalificeerde medewerkers hebt met ouderwetse 

kennis en liefde voor het vak. Die niet individueel optreden 

maar  samen in een team zich bekommeren om het pand 

en gaan voor het mooiste resultaat.”

Toonaangevend in restauratie
Heijneman Bouw is een traditioneel bouwbedrijf en 

richt zich op de particuliere sector, bedrijven, lokale 

overheid en instellingen. Zij voert alle voorkomende 

bouwwerkzaamheden uit van renovaties, restauraties, 

onderhoud tot onder architectuur gebouwde nieuwbouw. 

Ze beschikt over een timmerwerkplaats waar ze zaken 

weer in oude luister herstellen. Aansprekende projecten 

zijn de restauratie van de villa Rennen Enk op het landgoed 

van Insula Dei in Arnhem en restauratiewerkzaamheden 

van Kasteel Doornenburg, de St. Martinuskerk in Oud-

Zevenaar en de Hervormde kerk in Zevenaar.

Crisis overleefd
Gerard: “De bouwwereld heeft harde klappen gehad in de 

crisis. Ook wij. Wij zijn op tijd ingekrompen om te overleven. 

lk heb vastgehouden aan mijn visie: kwaliteit is altijd 

leidend. Geen goedkope inferieure oplossingen bieden, 

maar goed werk leveren. Een duidelijke adviesfunctie 

naar de klant, alternatieven laten zien en weten waarmee 

je bezig bent. Dat heeft uiteindelijk geleid tot groei. Via 

detachering hebben we medewerkers ingeleend en bij 

geschiktheid vervolgens aangenomen. Ook oud-personeel 

is weer terug op het nest. Daarnaast leiden we zelf 

mensen op via wat vroeger het leerlingenstelsel heette. 

Onze oudste timmerman is ooit gestart als leerling. Toen 

was ik er nog niet eens. Hij is nu een leermeester met een 

schat aan ervaring die hij met plezier overgeeft aan de 

jongere generatie. We hebben vijf timmermannen die ooit 

op deze manier zijn begonnen en nog altijd hier werken.”

Bouwbedrijf Mans
“Daarnaast hebben we onlangs het failliete Bouwbedrijf 

Mans in Duiven overgenomen. Hiermee krijgen we 

regionaal een groter dekkingsgebied. Voorlopig blijft 

de bedrijfsnaam bestaan vanwege de bekendheid en 

vindbaarheid. De lopende projecten hebben we opgepakt 

en we hebben nu een grotere klantenkring en meer 

voorraad en materieel.”

Winnaar Passiefbouwen Award 2016
Heijneman Bouw stamt dan wel uit de vorige eeuw, hun 

werkwijze is innovatief en duurzaam. Zo hebben ze vorig

jaar de Passiefbouwen Award gewonnen voor het bouwen 

van het meest aansprekende passiefhuis van 2016. Het 

huis voldoet daarmee aan de Passiefhuis standaard: 

laagste netto energievraag, hoogst haalbare thermische

comfort door goede isolatie en kierdichting, beste 

binnenlucht kwaliteit en lage exploitatiekosten. Passief 

Bouwen is een bewezen en beproefd bouwconcept. 

Passief bouwen is niet per definitie duurder, maar betekent 

meer extra zorg. 

Voor deze extra zorg ben je bij Heijneman bouw aan het 

juiste adres.

sponsornieuws
Door: Jacques Lecomte

Candea College
Candea College verlengt sponsorcontract met DVV t/m 

2020. De sponsorcommissie is verheugd te kunnen 

melden dat het Candea College de komende seizoenen 

DVV blijft ondersteunen. DVV dankt Dhr. Lucas en Mevr. 

Konings voor hun support.

Nieuwe sponsors
De sponsorcommissie verwelkomt de volgende sponsoren:

Heijneman Bouw (elders in het blad in het zonnetje gezet) 

en ACT.

 

Uitdeuken zonder spuiten
Het Duivense, Auto Correctie Techniek, is al ruim 20 jaar, 

dè vakman op het gebied van re-styling van uw auto. 

Kleine deukjes worden verwijderd zonder te spuiten. 

Binnen no-time is uw auto weer super strak. ACT vindt 

u aan de Ploenstraat 20 in Duiven. Voor meer informatie 

check de website: www.actgelderland.nl. 

Wij danken Dhr. Kurvers voor zijn bordsponsoring.

Een nieuwe sponsor voor DVV...welkom!s
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DVV JO13-

1 Winnaar 

grote 

clubactie
Door: Kevin Harmsen

De boys van DVV JO13-1 

zijn de winnaar geworden 

van de grote clubactie. 

Ze hebben hard gewerkt 

om zoveel mogelijk geld 

op te halen voor de club. 

De spelers hebben loten 

meegekregen naar huis en 

zijn de buurt ingegaan om 

zoveel mogelijk loten te 

verkopen. In totaal hebben de 

boys 64 loten verkocht en is er in totaal een bedrag van 

€1766,40,- opgehaald door de leden binnen de club. Een 

mooi bedrag. 

De boys kregen tijdens de Nieuwjaarsbingo een prijs, 

namelijk kaartjes voor een wedstrijd van Vitesse naar 

keuze. Ze hebben zich hard ingezet om zoveel mogelijk 

lootjes te verkopen en dat hebben ze met plezier gedaan. 

Verslag van DVV 

JO9-3 van het 

voetballen in de 

air-dome

Door: André Abbink, leider/coach

Eindelijk was het dan zover: woensdag 24 Januari 

gingen we met ons team DVV JO9-3 zaalvoetballen 

in de opblaashal (Air-Dome) bij de Hockeyvereniging 

Westerduiven.

De opblaashal zag er al imposant uit van de buitenkant 

toen deze werd opgezet. Dus voor het zover was heb ik 

samen met mijn zoon Kensley even gekeken hoe het er 

aan de binnenkant uit zag. Het was in ieder geval groter 

als dat we dachten maar je kreeg wel gelijk zin om erin te 

gaan voetballen.

Ik was al een tijdje bezig met het prikken van de juiste 

datum maar toen we deze eenmaal hadden vastgezet, 

merkte je wel dat de spelers van ons team er wel naar 

uitgekeken hadden om eindelijk eens te kunnen gaan 

voetballen in de grote opblaashal, misschien ook wel 

omdat we i.p.v. een buitentraining er een binnentraining 

van hadden gemaakt. 

Aangezien het veld groot genoeg was hebben we besloten 

als leiding om er een soort oefenwedstrijd van te maken. 

De tegenstander was gauw gevonden: via contact van 

onze trainer Leon Blij kwamen we bij SC. Groessen JO9-

02 terecht om tegen te voetballen.

Eerste speelde we een wedstrijd met eigen teams tegen 

elkaar, daarna hebben we een wedstrijd gespeeld met een 

mix van beide teams.

De spelers van beide teams hebben het goed volgehouden: 

een kleine pauze tussendoor en verder lekker gevoetbald. 

Je zag aan de spelers van beide teams wel dat ze het erg 

sponsorcommissie 
lanceert 
sponsorwervings actie 
speciaal voor leden

Vind jij ook dat ons hoofdveld wel wat meer uitstraling 
kan gebruiken?
Super, onder het motto: voor wat hoort wat, dagen wij jullie 

uit om ons te helpen nieuwe bordsponsoren te vinden.

Als jij ons helpt en we er samen in slagen een nieuwe 

bordsponsor te contracteren, belonen wij je inspanning 

met een mooie ERREA uniform-jas voor dames/heren incl. 

DVV-logo ter waarde van € 108, =

Wat houdt bordsponsoring in?
Voor een bedrag van € 195, = per jaar, krijgt de sponsor 

een enkelzijdig bedrukt bord van 3 meter lang en 62 cm 

breed. Het standaardcontract wordt aangegaan voor een 

periode van 3 jaar. In het kader van deze actie geeft DVV 

50% korting op de eenmalige opmaak en productiekosten.  

Concreet betekent dit een eenmalige bijdrage van de 

sponsor van € 100, =

Ook wordt de sponsor vermeld op onze website en wordt 

hij/zij welkom geheten in ons clubblad. In overleg met de 

sponsor plaatsen we vaak een stukje waarin de sponsor 

het bedrijf kort voorstelt. Natuurlijk ontvangt de sponsor 

onze sponsorpas. Deze geeft recht op gratis toegang tot 

wedstrijden van ons 1e Heren elftal. Tevens ontvangt hij/zij 

onze DVV-Post welke 5 keer per seizoen wordt uitgegeven 

(oplage ca 1150 exemplaren).

Voor degene, die ons 2 of meer nieuwe bordsporen 

aandraagt, stellen wij daarnaast een diner bon van € 100, 

= ter beschikking. Deze actie loopt t/m 30 juni 2018. 
Ga met ons de uitdaging aan, beloon jezelf en help onze 

mooie club. Mocht je vragen hebben? Of heb je al een 

potentiële sponsor gevonden?

Stuur even een mailtje naar : sponsorcommissie@

dvvduiven.nl  en we nemen direct contact met je op.

Met vriendelijke groet, 

De sponsorcommissie

Arthur Mattijssen, Frans Vos, Sandra Burgers, Jacques le 

Comte

Winterjas (softshell) met capuchon voor mannen en 
vrouwen. Ideale teamkleding en vrijetijdskleding. Dit 
Errea elastische en ademende jack biedt comfort en 
biedt bescherming tegen slecht weer dankzij zijn 
water- en winddichte structuur.Kenmerken: dubbel 
stiksels - full-length ritssluiting - zip-up zakken voor 
uw waardevolle spullen.
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leuk vonden. Op het eind waren sommigen wel een beetje 

moe maar dat is natuurlijk logisch omdat we bijna een uur 

hebben gevoetbald.

Met de plofbal voetballen ging ook goed, onze dank 

hiervoor dat we deze mochten lenen v.d. hoofd coördinator 

van DVV, Marco van den Born.

De reacties waren na afloop zeer positief. De ouder(s) 

vonden het denk ik ook wel een keer fijn in deze periode 

om niet langs het trainingsveld te hoeven staan maar 

lekker binnen te kunnen kijken.

Gezien de positieve reacties is dit initiatief misschien ook 

wel iets voor DVV zelf om volgend jaar eens te gaan kijken 

om de pupillen elftallen hierin te kunnen laten trainen in 

de winterperiode. We hebben tenslotte nog een jaar de tijd 

om daar eens naar te gaan kijken.

Binnenkort wordt deze tijdelijke hal weer afgebroken 

maar volgend jaar weer een nieuwe kans.

Hoe dan ook het was een leuke belevenis.

twee keer kampioen, 

maar nog genoeg 

uitdagingen

Door: De DVV JO11-2 clubwatcher

In het vorige clubblad konden jullie kennismaken met het 

DVV JO11-2 team van dit seizoen. Daarnaast werd er een 

stuk verslaglegging gedaan over het huidige verloop van 

het voetbalseizoen. Nu we inmiddels de najaarscompetie 

en zaalcompetitie gehad hebben is het team twee 

kampioenschappen verder. Inderdaad het team is dus 

TWEE keer kampioen geworden, zowel op het veld als in 

de zaal. Het team stond tactisch de meeste wedstrijden 

gewoon goed en won het veel duels. Voetballend werd er 

dan ook vaak gestreden, en we hebben met regelmaat 

mooi voetbal mogen zien. Uiteraard ging niet alles even 

makkelijk en ging niet alles goed. Ook in dit team wordt 

er weleens slecht getraind, slecht gespeeld, gemopperd 

of gehuild. Zelfs als je als team twee keer kampioen 

bent geworden zijn er genoeg zaken die beter kunnen, 

individueel maar ook als team. Een mooie uitdaging 

voor het team om dat dan ook op te gaan pakken in het 

voorjaarsseizoen waar we het team een klasse hoger 

gaan zien spelen.

DVV JO9-3 JO9-3

DVV JO11-2 zaal JO11-2

Achterin op de foto vlnr: Ilse Schoonbee (leidster), Cas Wacki, Gerard Wacki (trainer/coach), Sami Salhi, Dennis Werner (trainer/coach), 
Luca Meester (keeper), Yadon Pinkster, Djevlin Werner. Voorin: Jonas Zieleman, Sam Jonkers, Dante Leito & Jayden vd Schans

DVV JO11-2

Achteraan vlnr: Djevlin Werner, Dennis Werner (trainer/coach), Cas Wacki, Sam Jonkers, Jonas Zieleman, Ilse Schoonbee (leidster), 
Gerard Wacki (trainer/coach), Luca Meester (keeper) Vooraan vlnr: Dante Leito, Sami Salhi, Yadon Pinkster & Jayden van der Schans 
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JO13-1
Door: Antoine van de Bemt

Ook dit jaar deden de boys van DVV JO13-1 mee aan de 

zaalcompetitie. Voor deze boys was dit het laatste jaar dat 

ze het in de zaal konden laten zien aangezien dit team 

volgend jaar naar de junioren gaat. Net als de afgelopen 

2 jaar werd het team in tweeën gesplitst. Dit was door 

loting bepaalt. Er moest gestreden worden tegen de JO13-

1 teams van Westervoort, DVC’26 en DCS.

Op zaterdag 10 januari stond in Westervoort de wedstrijden 

op het programma tegen SC Westervoort en de onderlinge 

partij. Team A mocht starten tegen Westervoort B. In 

een niet al te moeilijke wedstrijd won team A met 3-0. 

Daarna was het de beurt aan team B tegen Westervoort 

A. Team B walste over Westervoort A heen en won 

betrekkelijk eenvoudig met 7-1. Direct daarna mocht 

team B tegen Westervoort B en ook deze werd eenvoudig 

gewonnen met 4-1. Team A mocht daarna nog opdraven 

tegen Westervoort A. Na een snelle 4-0 voorsprong liet 

team A de teugels wat los en liet Westervoort nog 2x 

scoren, maar ook deze overwinning was een feit. Tot slot 

moesten de boys nog onderling tegen elkaar. Team B 

had de wedstrijden tegen Westervoort wat gemakkelijker 

gewonnen, maar moest toch de punten aan team A laten 

die een stuk scherper was, 3-1. Na deze eerste speeldag 

stond DVC’26 B op doelsaldo op de eerste plaats, gevolgd 

door DVV A. DVV B stond op de derde plaats.

Op zaterdag 17 januari stond in sporthal de Panoven 

in Giesbeek de confrontaties tegen DVC’26 op het 

programma. Vandaag konden we een grote slag slaan door 

koploper DVC’26 B met lege handen naar huis te sturen. 

DVC had zijn team, in tegenstelling tot DVV, gesplitst in een 

goed en een beduidend minder team. Eerst mocht team A 

tegen DVC A spelen. Nadat team A een 1-0 voorsprong had 

genomen waren de boys los en wonnen met 4-1. Daarna 

was het de beurt aan team B tegen koploper DVC B. In een 

partij die zeer geconcentreerd werd gespeeld won team B 

zeer verdiend met 4-1. Direct daarna moest team A tegen 

het sterke DVC B. In een wedstrijd van hoog niveau won 

team A ook zeer verdiend met 7-4. Tot slot mocht team 

B nog aantreden tegen DVC A. Alsof vandaag alleen de 

confrontaties tegen DVC B het belangrijkste waren zat 

team B niet in de wedstrijd en verloor het met 2-4.

Na deze confrontaties tegen DVC was DVV A koploper met 

15 punten, gevolgd op de 2e plaats door DVV B met 9 

punten en DVC B met 9 punten op de 3e plaats.

Op zaterdag 24 januari mochten we aantreden in de 

Habeshal in Lobith voor de wedstrijden tegen DCS. Team 

A had nog maar 1 punt nodig, maar uiteraard wilden we 

met team B ook graag 2e worden. Team A mocht de spits 

afbijten tegen DCS A. Na een moeizame 2-1 overwinning 

was het kampioenschap een feit. Daarna mocht team 

B aantreden tegen DCS B. Ook deze wedstrijd werd 

moeizaam met 2-1 gewonnen. Team B mocht blijven staan 

om direct tegen DCS A aan te treden. Ook deze wedstrijd 

werd moeizaam met 1-0 gewonnen, maar aangezien 

DVC’26 B vandaag 2 punten liet liggen was ook de 2e 

plaats voor DVV. Tot slot mocht team A het zaalseizoen 

afsluiten tegen DCS B. Waarschijnlijk zat het team al 

met de gedachten bij het kampioenschap, want voor we 

goed en wel begonnen stonden we al met 2-0 achter. De 

jongens rechtte de rug en kwamen goed terug met zelfs 

een 3-2 voorsprong. De druk was er wel af en uiteindelijk 

eindigde deze wedstrijd in 4-4.

Voor dit team is dit het 5e zaalkampioenschap op rij. De 

eerste 2x, vanaf de F-pupillen, gebeurde dit met 1 team 

en de laatste 3x met 2 teams. Daarbij dient gezegd te 

worden dat bij de laatste 3 kampioenschappen DVV zowel 

de eerste als de tweede plaats behaalde. Een maximale 

resultaat waar de boys ontzettend trots op kunnen en 

mogen zijn. Dit werd dan ook dubbel en dwars gevierd 

met een gezellig douchefeestje in de kleedkamer. We 

hopen dat we dit op het veld door kunnen zetten, want 

ook hier staan we op het moment van schrijven bovenaan.

DVV JO13-3 heeft 

de weg omhoog 

gevonden!

Door: Marco Kiewiet

De eerste helft van de competitie was een uitdaging voor 

de strijders van DVV JO13-3! Ondanks een (vaak) prima 

inzet waren de tegenstanders gewoon een maatje te groot 

waardoor de competitie werd beëindigd op de voorlaatste 

plaats. Ondanks het uitblijven van de punten was er 

gelukkig wel een verbetering in het spel te zien én….het 

allerbelangrijkste: het plezier was – en is – nog steeds 

volop aanwezig!

De zaalcompetitie bood natuurlijk weer een nieuwe kans 

waarbij ons team werd opgeknipt in twee gelijkwaardige 

teams! En die kans werd met beide handen aangegrepen! 

Met goed samenspel en technische hoogstandjes werden 

de punten nu wel binnengehaald. Het publiek – dat 

ruimschoots aanwezig was bij de wedstrijden – stond 

dan ook regelmatig op de banken. De ene na de andere 

overwinning werd geboekt, en aan het eind van de rit 

hadden de jongens de (denkbeeldige) kampioensschaal 

in bezit door zowel de eerste als de tweede plaats te 

bezetten! Dat werd natuurlijk uitgebreid gevierd!

Hopelijk kan deze stijgende lijn doorgezet worden tijdens 

de tweede helft van de competitie. Het is immers nog 

leuker voetballen als het goede spel ook wordt beloond 

met resultaten! Goed gedaan jongens, en ga zo door!

DVV JO13-3 - Kampioenen JO13-3

Van links naar rechts: Jesper, Brent, Lars, Tycho, Scott, Chris, Jilliano, Tim, Jelte, Yoldas, Robin en Stef. Emre ontbreekt helaas op 
de foto. s
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Pupil van de week: DVV - sprinkhanen

Ook op de bank is het leuk bij de grote mannen van het eerste

Milan Verhoef, JO8-2, trapt af

DVV-Sprinkhanen 28 januari 2018

Jo9-2 maakt 

favorietenrol waar!
Door: Peter Smits

Na een uitstekende eerste seizoenshelft, met goede 

resultaten in de competitie en een prachtig bekeravontuur, 

waren de jongens van Jo9-2 vooraf de grote favoriet in de 

zaalcompetitie.

En dat hebben de jongens laten zien! Geweldige wedstrijden 

in de zaal werden afgesloten met ruime overwinningen, 

weinig tegendoelpunten en een spannende overwinning in 

de topper tegen DCS (2-1 winst, na een 1-0 achterstand). 

Doordeweeks werd er regelmatig geoefend in het zaaltje 

van het Huis van Droo en op zaterdag werd er met mooi 

voetbal een dik verdiend kampioenschap behaald. 

Op de foto staand vlnr: 
Tobias “lasse schone” Smits: speelt als middenvelder vlak 

voor zijn verdediging en geeft met zijn mooie passes veel 

assists.

Sam “Marco v. Ginkel” Derksen: maakt vele meters over 

de hele zaal en zijn uitstekende techniek (de aannames 

en kapbewegingen) kwamen in de zaal goed tot zijn recht.

Owen “Manuel Neuer” Tomas: Kan uitstekend keepen, 

maar zodra hij mee gaat voetballen, maakt hij altijd wel 

een goal met zijn fantastische schoten.

Zittend vlnr: 
Dinand “Mathijs de Ligt” Schoutsen: fysiek ontzettend 

sterk en onverstoorbaar. Op het veld verliest hij al bijna 

geen duel, maar in de zaal was hij onpasseerbaar.

Benjamin “Dirk Kuyt 1” Crum: Het hart, de longen en de 

power van het elftal. Heeft veel geoefend op zijn schot op 

goal en dit was te zien! Maakte vele doelpunten.

Teun “Luis Suarez” Bruns: Zodra niemand meer een kans 

ziet, creëert Teun er nog één. Heeft een ongelooflijke drive 

om goals te maken en doet dit dan ook vaak. 

Alexander “Dirk Kuyt 2” Crum: Heerlijk om in een elftal 

nog zo’n motor te hebben! De zaal was regelmatig te klein 

om de energie kwijt te kunnen die Alexander in zich heeft.

Bryan “Steven Berghuis” Jellema: Met de bal aan zijn 

linkervoet een genot om naar te kijken, kan zich mooi vrij 

maken om vervolgens op goal te schieten.

DVV JO13-3 - Kampioenen JO13-3

s
e
iz

o
e
n
 
2
0
1
7
-
2
0
1
8
 
n
o
. 
3

U I t  D E  J E U g D c O r N E r  P a g I N a  2 9U I t  D E  J E U g D c O r N E r  P a g I N a  2 8



08-1 zaalkampioen 

en fraaie 

overwinningen op 

het veld!
Door: Huub Evers, assistent trainer en leider

De 08-1 heeft zichzelf in de zaal fraai beloond met een 

welverdiend kampioenschap! Ook werden er een paar 

fraaie overwinningen op het veld geboekt in december en 

januari na een leerzaam half jaar in de hoofdklasse.

slot competitie

Spero werd in de hoofdklasse de zeer terechte kampioen. 

Fysiek had DVV het lastig de 1e helft van de competitie 

maar voetballend was het soms erg fraai om naar te 

kijken. De laatste wedstrijd in de najaarscompetitie was 

uit tegen Barneveld 08-1. Bij mistig en zeer koud weer 

gingen onze helden bij -2 het kunstgrasveld op. Het was al 

snel duidelijk dat Barneveld niks te zeggen had vandaag 

en DVV won met 10-3. Alle spelers scoorden ook deze 

wedstrijd. Een mooie afsluiting van de competitie, waarin 

de mannen stappen hadden gezet gedurende het seizoen.

Zaal deel 1

Een week later stond de zaalcompetitie op het 

programma. De 08-1 was ingedeeld in een 09 klasse dus 

de heren konden aan de bak. 

Bal goed overspelen, vol tempo en druk zetten bij balbezit 

tegenstander, waren de termen die de heren meekregen. 

DCS met de JO9-4 en de JO9-5 en Angerlo JO9-3 hebben 

het geweten. 3 fraaie overwinningen voor DVV!!  Danyo 

keepte lekker in deze wedstrijden en was als speler ook 

vanuit achteruit de leider waarbij de aanvallen begonnen. 

Bovendien werd er door het hele team erg leuk gespeeld.

Een week later werden ook weer mooie overwinningen 

behaald tegen Rijnland JO9-3 en een zeer fraaie zege tegen 

het lastige OBW JO9-3. Seva was deze week ziek geweest 

en keepte daarom allebei de partijen en deed dat geweldig.

Even voorstellen:

Wie zijn de helden van de DVV 08-1:
Een erg leuk, vrolijk gezelschap dat best goed luistert en 

bovendien goed kan voetballen.

Danyo Rutjes
Onze nestor net 8 jaar geworden namelijk, keept vaak een 

helftje en doet dat erg goed.  Speelt vaak in de verdediging 

waarbij hij onze aanvallen begint. Is technisch heel sterk 

met een goed overzicht.  

Seva Pelykh
Enorme drive en keihard in de duels, keept ook vaak een 

helft en doet dat altijd erg goed. Is op alle posities inzetbaar 

maar speelt meestal vanuit achteruit of het middenveld. 

Rafael Hoogeveen
Onze laatste man, sterk in de duels en een echte 

verdediger. Ramos is zijn voorbeeld

Lars Evers
Onze slimme architect op het middenveld. Zonder 

voortanden op het moment dus een echte bikkel. Ook wel 

knip knip genoemd vanwege zijn fraaie schaarbewegingen

Thijn Phillipsen
Aanvaller/middenvelder. Hardste schot uit de regio. 

Altijd buitenkantje voet in zijn dribbels. Het liefst ook 

buitenkantje met de passing. 

Luca Baerends
Aanvaller. Beste kapsel van de 08-1. Goed schot en snel in 

zijn dribbels. Keept ook en doet dat altijd goed. 

Dean Buitenhuis 
Aanvaller. Op de brommer of te wel razendsnel, ondeugd. 

Heeft in de zaal ook al een keer gekeept. 

Oefenwedstrijd

Op 20 januari speelde de 08-1 een oefenwedstrijd tegen AVW 

66 08-1. Ondanks dat AVW 66 een paar erg goede voetballers 

had lopen, speelde DVV beter en stond slimmer. Dean was 

een ware plaag voor AVW deze dag en was de verdedigers 

heel vaak te snel af en scoorde erop los. Luca Baerends 

keepte ook een hele goede 2e helft. Een zeer overtuigende 

14-3 overwinning was het resultaat. Hulde voor de Boys.

Zaal deel 2 de 

kampioenswedstrijden

Op 27 januari waren de kampioenswedstrijden in de 

zaal in Herwen. De tegenstanders waren Groessen 08-1 

en DVV 09-5. De uitgangspunten waren duidelijk. Bij 

4 of meer punten zijn de boys kampioen. Bij 3 punten 

waarschijnlijk ook ivm een beter doelsaldo

De Mama’s Sammy-Jo en Miranda hadden erg hun 

best gedaan op een mooi Spandoek. Papa Rudow had 

Champagne geregeld. En er waren fraaie bekertjes voor de 

boys. Maar eerst voetballen dus. Wat een voetbalmiddag 

werd het! Twee ware thrillers van wedstrijden.

De 1e wedstrijd

DVV trapte onder grote publieke belangstelling af. Groessen 

had de bus geparkeerd voor hun eigen doel en de wedstrijd 

werd een lastige derby. Lat, ongelukkig doelpogingen, 

onrust in het spel, de plofbal, reddingen en wel of niet over 

de lijn, weerhielden DVV van de verdiende voorsprong. Je 

raadt het al de ongelukkige 0-1 viel aan de andere kant. 

Wat een spanning. De boys trapten de gashendel nu vol 

in.  De druk werd enorm op het doel van Groessen. Thijn 

scoorde vlak voor tijd de meer dan verdiende 1-1!! 

De 2e wedstrijd

Tegen de reuzen van DVV 09-5. Thijn speelde tegen zijn 

grote broer en zijn vader was ook nog eens de coach van 

onze tegenstander. Er moest nu echt gewonnen geworden 

om kampioen te worden. Lekkere uitgangspunten voor 

een leuk duel. De 08-1 zette de aanval in maar de 09-5 

verdedigde fel en moedig. Rafael onze ausputzer hield 

samen met keeper Luca de 0 achterin. Onze mannen 

gaven alles. Danyo pushte zijn mannen naar voren. De 

keeper van de 09-5 speelde een wereldpartij en weerhield 

keer op keer zekere goals. Seva raakte ook nog een de 

lat, wat een pech. De tijd begon nu echt te dringen! Wat 

een spanning!! 4 minuten voor tijd nog steeds 0-0. Plots 

kreeg Lars Tardelli de bal op de rand van het doelgebied 

aangespeeld en haalde hard uit. Fraai in de hoek ging de 

bal erin, doelpunt. Yessss!!! Thijn maakte hierna gelukkig 

heel snel de 2-0 waardoor het nu zeker was, de 08-1 

werd kampioen!! Na het fluitsignaal werd er feest gevierd. 

Eerst op het veld en daarna in de kleedkamer. Een fraaie 

kinderchampagne douche was de welverdiende beloning. 

Trots op onze boys. Geweldige kampioenen.

Op naar een mooie voortzetting in de voorjaarscompetitie!
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JO19-1 bokstraining 

by Kasap

Door: Marco Kleintjes

Met de Jongens van JO19-1 hebben we op donderdag 25 

januari een bokstraining gedaan bij Boxing By Kasap in 

Arnhem. De training werd door de eigenaar (Said Yanik) 

zelf gegeven.

We wisten niet zo goed wat we moesten verwachten omdat 

boksen natuurlijk totaal iets anders is dan voetbal, maar 

discipline is natuurlijk een belangrijk onderdeel in veel 

sporten, en dat is bij boksen niet anders. Said bracht het 

met veel discipline maar ook met veel plezier. We hebben 

hard gewerkt maar ook veel gelachen en dat is belangrijk 

om als team te groeien. Er waren een aantal jongens met 

blessures maar daar wist Said aardig omheen te werken 

zodat bijna iedereen toch aan de training deel kon nemen. 

Trainen van het bovenlichaam kwam ruimschoots aan 

bod, en het wordt bij voetbal vaak vergeten dat het 

bovenlichaam ook heel belangrijk is. Daardoor had 

iedereen ook behoorlijk wat spierpijn en hebben we ons 

voorgenomen dat we trainingen voor het bovenlichaam 

toch wat vaker moeten gaan doen… 

Al met al is er goed getraind en hebben veel gelachen. 

Zeker voor herhaling vatbaar.

DVV JO10-2
Door: Jarno Pietersen (& Jasper Steens) 

Na de vorige editie dacht ik, de volgende, daar  moeten 

wij in komen te staan, aantekening gemaakt, aan de 

foto’s gedacht en dan toch weer in blessuretijd (van de 

verlenging) je verhaal inleveren… 

Hoop dat we er om kunnen lachen, want dan hebben 

we het toch gered (na een vermanend woordje van de 

redactie, want eigenlijk had het eindsignaal = de deadline 

al geklonken, red).

Dit jaar heb ik me er eens aan gewaagd om voor een 

groep jongens (en 1 dame) te gaan staan, gelukkig wel 

naast de inmiddels doorgewinterde jeugdtrainer Jasper 

Steens (bedankt topper!)

Inmiddels staat de tweede seizoenshelft voor de deur, dus 

hierbij een terugblik op onze eerste seizoenshelft die we in 

januari zelfs met de 1e plaats in de zaalcompetitie hebben 

weten te bekronen. Op de laatste speeldag stonden we 

ongeslagen aan kop (met 2 verliespunten) en werd er met 

2 klinkende overwinningen het kampioenschap definitief 

veilig gesteld. Fantastisch gedaan!

In de nieuwe J010 klasse zijn we het seizoen begonnen 

in de 2e klasse en hebben we ons netjes in het linker 

rijtje genesteld met een aantal super spannende potjes 

die niet goed voor het hart van de trainer zijn… Menig 

wedstrijd van een achterstand terug weten te komen, 

waaronder een 7-3 overwinning tegen Doesburg J010-2 

(na 1-3 achterstand) en een 4-5 overwinning bij Rheden 

J010-1 waar we in de eerste helft al snel tegen een 4-1 

achterstand aankeken… 

Ben weer wat grijze haartjes rijker na al dat spektakel. 

Maar over wie hebben het hier nu eigenlijk? Op doel 

hebben we een duo-baan met Thiago en Joep. Beide 

jongens gaan voor niemand aan de kant, houden een hoop 

ballen tegen en beschikken bovendien over een prima 

uittrap. En wanneer ze niet in de goal te vinden zijn, gaan 

ze als veldspeler ook geen duel uit de weg! 

Dan komen we bij onze sterverdedigers, onze eigen 

Bonnie & Clyde, als je er eentje voorbij bent, dan zorgt de 

ander er wel voor dat je het gras mag kussen. Onze Jill & 

Koen laten zich door niemand de kaas van het brood eten! 

Dan onze stylist Jule die zonder problemen het speelveld 

J010-2

Boven vlnr Joep-Luuk-Thiago-Koen-Milan-Tim  Onder vlnr Aleyandro-Luca-Jules
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dames 

1

Van dames E
 
E
 
n

Wij als dames 1 zijn weer klaar voor het 2e deel van de competitie. Op 28-01 hebben wij weer een bekerwedstrijd 

gespeeld, erg spannend, maar uiteindelijk gewonnen met 5-4 van Quick 1888 VR1. Dit betekent dat we weer een ronde 

verder zijn. Op woensdag 21-02 spelen wij om 20.00 uit in IJsselmuiden tegen IJVV VR1 de volgende bekerwedstrijd. 

We hebben onlangs een beroep gedaan op een grensrechter, welke wij nog zoeken voor ons team. Hier zijn we nog 

steeds druk naar op zoek, mocht er dus iemand zijn die dit graag zou willen invullen, kom eens langs of spreek iemand 

van ons team aan. We kunnen diegene goed gebruiken!

1e rij v.l.n.r.: Rowen van de Meeberg - Doran Eijkelkamp - Sanne Tilleman - Laura 

Beek - Esmee Hermsen - Eline Veens - Naomi Janssen

2e rij v.l.n.r.: Lana Mes - Kim Hagen - Eddy Tilleman(assistent trainer)- Pim 

Adriaans(hoofdtrainer) - Marleen Vos(leidster) - Joyce Rijkaart - Niene  Klarenbeek

3e rij v.l.n.r.: Kim Gerritsen - Derya Ergul - Isabel de Vries - Kika van Keimpema 

- Marloes Jansen

Ontbrekend op de foto zijn: Sam Bolle, Sanne Dekker
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oversteekt en een teamgenoot vrij speelt of gewoon zelf 

beheerst het net vindt. 

Op de vleugels vinden we veelal Milan, Luca en Luuk. 

Milan die met grootst overzicht en uiterste precisie elke 

teamgenoot weet te vinden, Luca met een uitstekende 

voorzet en actie die vaak kansrijke situaties weet te 

creëren en Luuk die liever niet verdedigt, maar van zowel 

de linker als de rechterkant net zo makkelijk uit de voeten 

komt. En voor of achter, maakt niks uit…  

Dan hebben we een fysieke spits in Tim, die ontzettend 

hard kan schieten en de afgelopen jaren toch al menig 

keer verbaasd heeft met bijna onmogelijke doelpunten.

Iets later in het seizoen heeft Aleyandro zich nog bij ons 

aangesloten, de naam doet een tropische verrassing 

vermoeden, aan zijn uiterlijk valt er niets tropisch te zien, 

maar op het veld is het net een kameleon die overal te 

vinden is en tevens er van verdacht wordt een derde long 

te hebben! 

Heel mooi om te zien dat iemand zich zo ontwikkelt die 

pas net op voetbal zit!

Kortom dit zijn de pareltjes van DVV J010-2 waar we als 

trainers super trots op mogen zijn !

Rest me nog alle ouders te bedanken voor hun 

aanwezigheid en support en laten we er een mooie 

tweede seizoenhelft van maken met mooie derby’s tegen 

Groessen, AVW & Westervoort in het vooruitzicht.   

J010-2

J010-2

Boven vlnr Milan-Luca-Koen-Thiago-Tim Onder vlnr Aleyandro-Luuk-Joep-Jule

Nieuwe tenues, 

zaalvoetballen 

minisoccerballen 

voor JO15-3
Door: Frank van Huet

Voor een team is het altijd prettig als sponsors iets 

extra’s mogelijk maken. Rudolph Horstman (Horstman 

Consultants) en Menno Lieve (ML audio visuele diensten) 

dragen de jongens van O15-3 een warm hart toe. Aan het 

begin van het seizoen kreeg het team fraaie uittenues 

aangeboden. Daarnaast konden de jongens tijdens de 

wintermaanden iedere maandag trainen in de blaashal 

op het hockeyveld. In de blaashal werkten de jongens 

onder andere met minisoccerballen aan hun techniek, 

coördinatie en tweebenigheid.  

DVV JO15-3 boft met deze 2 geweldige sponsors. Rudolph 

en Menno: namens spelers en trainers enorm bedankt 

voor jullie support!

JO15-3
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MEIDEN MO13-1
Door: Esther

Geheel onverwachts zijn de meiden van MO13-1 

zaalkampioen geworden afgelopen januari! Wat voorop 

stond tijdens deze zaalcompetitie was ‘met heel veel 

plezier samen voetballen en van daaruit sterker worden 

als team en individu’. Binnen 4 weken wisten de meiden 

zich sterker en sterker te maken in de zaal, dit terwijl de 

tegenstander meer op een gelijk niveau bleef. Geheel 

verrassend bleken we met 1 punt verschil op de nummer 

2 een eerste plek te hebben bemachtigd. 

En als je niet bezig bent met een kampioenschap dan denk 

je al helemaal niet aan een kampioensfoto. Deze zullen 

we dan zeker nog eens maken in de zomer wanneer de 

medailles bij DVV worden uitgereikt. Gelukkig hebben we 

nog een paar mooie momenten kunnen vastleggen van de 

zaalcompetitie. 

Top gedaan meiden!! 

“Winterstop” Meiden 

onder 15-1

Door: Trainers 

Na een gezellig onderling meiden/vrouwen toernooi op 19 

december was het dan eindelijk zover, kerstvakantie en 

winterstop. Voor sommigen kwam dit als geroepen en voor 

anderen was dit vervelend want er is geen zaal competitie 

voor deze leeftijdsgroep. Maar de eerste trainingen waren 

al weer vroeg in 2018 dus veel tijd was er niet om te 

niksen/bankhangen/netflixen/facetimen.

Want er moest nog even een wedstrijd gespeeld worden 

tegen kampioenskandidaat Victory Boys uit Apeldoorn. 

Onder toch wel koude weersomstandigheden hebben 

we een goede wedstrijd gespeeld op een besneeuwd 

veld. Victory werd wel een terechte kampioen maar wij 

hebben een mooie foto erbij(of niet dan Sam). s’ Avonds 

nog naar de wedstrijd van Vitesse tegen Heerenveen met 

als hoogtepunt een bezoekje aan de Mc Donalds.

De meiden werden uitgenodigd voor “speciale training’’ 

bij Triominos, niet om te voetballen (dat dachten ze wel) 

maar om wat beter te worden op fysiek gebied tijdens een 

wedstrijd. Er werd gegooid en gebeukt onder begeleiding 

van twee leraren van Yusei Gachi. Nu maar afwachten of 

we niet teveel kaarten ontvangen!

De trainers hebben samen het komende voorjaarseizoen 

besproken onder verdachte omstandigheden en we zijn er 

weer helemaal klaar voor, laat de ballen maar weer rollen.

Judo

Trainers
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Kersttoernooi
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Kersttoernooi

tEaM Pim

tEaM liane tEaM Marco

tEaM Oscar

tEaM brian tEaM Heino

MEIDEN & EEN 

OlIEbOllENtOErNOOI

Zondag 7 januari was dan wel heel koud maar dat maakte 

niets uit voor de meiden van DVV. Eindelijk de kans om 

tegen de mannen te voetballen! Dat laten we niet aan ons 

voorbij gaan.

We speelden met een samengesteld team (Vrouwen 1 

zaterdag & 1 zondag) en werden versterkt door Eva de 

Kler (15 jaar - JO15-1), Heino Kiezenberg, Robin Janzen 

en Pim Adriaans. 

Al met al was het een gezellige en sportieve ochtend.

fc oliebol 1
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MEIDENVOEtbal OP Z’N 

bEst

Door: Esther

Afgelopen periode is er weer veel gebeurd binnen het 

meidenvoetbal van DVV:

• Vrouwen 1 zondag en MO17-1 zijn door in de 

bekercompetitie. En MO13-1 is zaalkampioen geworden. 

Top gedaan meiden en trainer/coaches!

• We hebben 

deelgenomen aan het 

Kersttoernooi Mixed Ladies 

en het Oliebollentoernooi. 

Daarnaast hebben de 

meiden van Onder de 13 

deelgenomen aan de Bingo 

bij DVV. Vrouwen 1 zondag 

en Vrouwen 1 zaterdag 

hebben een Bootcamp 

gehad welke verzorgt was door oud teamgenoot Karin 

van den Berg van JustActive. We hebben een leuke, 

sportieve en vermoeiende avond gehad. Iedereen heeft 

haar spieren en conditie op de proef kunnen stellen, zodat 

we weer klaar zijn voor de 2e seizoenshelft.

• Leren van andere sporten is iets wat de MO15-1 gedaan 

heeft. Ze hebben kennisgemaakt met een vechtsport om 

de weerbaarheid te vergroten.

• Voor de teambuilding (en gewoon pure gezelligheid) is 

Vrouwen 1 zaterdag met het team een weekendje weg 

naar Landal Stroombroek geweest. Alleen de ‘nette’ foto’s 

zullen we laten zien. Een speciale dank aan Floor Pelgrim 

die dit uitje heeft geregeld. Geweldig gedaan Floor!

• En als we aan teambuilding denken dan is het 

MEIDENKAMP 2018 ook echt een aanrader!! Zie ook de 

flyer in dit clubblad met alle details. Meiden vanaf 2008 

t/m MO17 kunnen zich hiervoor opgeven. Wacht niet te 

lang!! Vol is vol.

Bootcamp

Bootcamp

VR1 Zondag door in de beker

MO15-1 Worstelen

Landal Landal

Landal Landal

• Het aantal meiden bij DVV groeit op dit moment hard. 

Met name in de leeftijd onder de 11 jaar is de instroom 

groot. We hopen zeker ook boven de 11 jaar nog meer 

meiden te mogen verwelkomen. Voetbal jij nog niet en 

wil je eens komen (proef)trainen? Meld je dan aan via de 

website van DVV.
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Kennismaking met…

ron Olyslager, 

hoofdtrainer DVV

Op 31 januari maakte een afvaardiging van de redactie 

van de DVV Post, bestaande uit Werner de Geest, Jasper 

Harmsen en John van der Meer, kennis met de nieuwe 

hoofdtrainer van DVV, Ron Olyslager.

In een geanimeerd en openhartig gesprek vetrelde Ron 

over zijn carrière en zijn verwachtingen ten aanzien van 

zijn nieuwe club DVV.

Op Wikipedia lezen wij het volgende:
Ron Olyslager (Rheden, 1 april 1964) is een voormalige 

keeper in het betaalde voetbal en huidig (keepers)trainer.

Op jonge leeftijd kwam Olyslager voor het eerst in 

actie in het betaalde voetbal. In het seizoen 1981/1982 

debuteerde hij voor Vitesse. In twee seizoenen speelde 

hij slechts in twee wedstrijden voor het eerste elftal. Hij 

vertrok daarna naar de amateurs van Rheden.

Na vier seizoenen bij de amateurs keerde Olyslager bij De 

Graafschap terug in het betaalde voetbal. Olyslager was 

vanaf zijn komst eerste keeper bij de Doetinchemse club 

en behield die status, op één seizoen na, tot en met het 

eind van zijn carrière, in 2000. Hij speelde in totaal precies 

400 officiële wedstrijden voor De Graafschap.

Olyslager stond in het doel toen Edwin van der Sar zijn 

enige doelpunt scoorde uit een penalty. Dit deed hij toen 

hij nog bij AFC Ajax speelde. De uitwedstrijd tegen De 

Graafschap eindigde 1-8.

Hij was in het amateurvoetbal trainer bij VV Rheden, 

SDOUC en FC Zutphen. Als keeperstrainer was Olyslager 

actief bij BV De Graafschap en het Saoedische Al Taewoon. 

Vanaf januari 2018 traint hij DVV Duiven.

(Bron: Wikipedia)

In het interview gingen we dieper in op het bovenstaande.

Actief voetballer
Als 5-jarig jochie uit een echt Worth Rheden-nest, waar zijn 

vader voorzitter was en zijn moeder ook vrijwilligerswerk 

deed, is hij het voetballeven binnengehuppeld. 

Aanvankelijk als voetballer, maar al snel werd hij keeper.

Toen hij 12 was, ging hij als getalenteerde keeper naar 

Vitesse waar hij zeven jaar bleef. Op zijn negentiende 

ging hij naar het destijds op topniveau spelende Rheden, 

wat wel een “dingetje” was in zijn familie…. Vier seizoen 

later ging hij naar de Graafschap waar hij tot 2000 als 

doelverdediger actief was. Een geplande overstap naar FC 

Twente is door medische redenen niet doorgegaan en dat 

betekende het einde van de actieve voetbalcarrière.

Trainerschap
Vanaf 2001 bleef Ron bij De Graafschap, maar nu als 

assistent-trainer, keeperstrainer. Eveneens nam hij de 

beloften onder zijn hoede. Later was hij actief als trainer 

bij SDOUC (2x), Rheden (2x) en FC Zutphen (zaterdag). 

Kijkend naar dit rijtje concludeert Ron dat een trainer 

weliswaar een passant is maar dat je ook als trainer 

clubtrouw kan laten zien en betrokkenheid bij een club 

kan blijven tonen.

Toen kwam een avontuur in Saoedi Arabië op zijn pad in 

2016. Voormalig Graafschaptrainer Kalezic nam hem als 

assistentrainer mee naar “de zandbak”. Dit was maar van 

korte duur.

Na vier maandenwerd hen duidelijk dat het woord “beleid” 

en “contract” in het Arabisch niet bestaat of dat er een 

andere betekenis aan gehecht wordt, met als gevolg dat 

er op FIFA-niveau momenteel acties gevoerd worden om 

de centen waarop de trainers recht hebben, los te weken.

DVV

Op een bepaald moment wilde hij weer actief op het veld 

staan. Op zoek naar een nieuwe club kwam DVV voorbij. Ron 

was op de hoogte van de situatie bij DVV. Zo heeft hij de club 

gevolgd en is hij ook enkele wedstrijden als toeschouwer bij 

wedstrijden van het eerste aanwezig geweest. Na enkele 

goede gesprekken besloot hij de uitdaging aan te gaan en 

een contract voor anderhalf jaar te tekenen. 

De achterliggende motivatie was dat ervaring heeft in het 

werken met jonge groepen, waarbij talent aanwezig is, 

maar die nog niet “seniorwaardig” zijn. “Het talent moet 

doorontwikkeld worden en daar haal ik mijn voldoening 

uit.” Daarnaast is er de beschikking over een prima 

accommodatie. DVV is een grote club en in zo’n situatie 

is er een grote kans om talent uit te kunnen selecteren.

Op onze vraag wat hij aantrof bij zijn entree in onze club, 

vertelde Ron dat er sprake is van een gretige groep, die 

graag wil trainen. Een probleem is dat er veel blessures 

zijn en een aantal spelers die net teruggekomen zijn van 

blessures. De vaste kern is dus (te) klein. Er is meerdere 

malen een beroep gedaan op het tweede en de A, wellicht 

te veel zelfs. Te vroeg brengen is ook niet goed. Een groep 

met relatief veel jeugdspelers kan daarnaast kwetsbaar 

zijn en dat is wel gebleken in de eerste seizoenshelft.

Over de doelstelling laat de nieuwe trainer geen twijfel 

bestaan: gezien de huidige stand en het getoonde spel 

in de competitie tot de jaarwisseling is het niet reëel te 

streven naar een kampioenschap. In het komend halfjaar 

is het zaak individuele spelers en het team door te laten 

ontwikkelen met vallen en opstaan en er te staan bij het 

begin van het volgend competitiejaar.

Over de vereniging en de recente verwikkelingen die 

geleid hebben tot de “val” naar de vierde klasse, wil hij 

niet al te veel kwijt. “Als je pas een maand actief bent en 

bovendien in de winterstop begint, is het te vroeg om iets 

te kunnen vertellen over de club als geheel.” De sfeer in 

de vereniging zal voor hem duidelijker worden zodra ieder 

weer aan het ballen is.

Wel vindt hij dat DVV zich wel achter de oren moet krabben: 

hoe komt het dat er zoveel afvallers, geblesseerden en zelfs 

afhakers zijn? Vaak is er dan sprake van een onvoldoende 

ontwikkeld doorstroombeleid. Dat beleid moet duidelijk en 

transparant zijn met expliciete aandacht voor visie op de 

lange termijn. Door mensen die al lang in de vereniging 

zitten, moet een duidelijke clubcultuur zichtbaar gemaakt 

worden en daar moeten we onze toekomst op bouwen. 

Het technisch kader speelt hierin ook een belangrijke rol 

en als trainer wil hij daar graag zijn steentje toe bijdragen. 

In dit opzicht herhaalt hij nog eens zichzelf op dit gebied 

niet als passant op te stellen. 

En verder viel het hem op dat er in zijn eerste 

competitiewedstrijd (terechte overwinning met 2-0 op 

Sprinkhanen, red) vrij weinig publiek aanwezig was. Het 

koude weer zal ongetwijfeld een rol hebben gespeeld, dus 

wie weet…

Het clubblad: het was Ron niet ontgaan dat de redactie niet 

altijd tevreden was met de wijze waarop het vlaggenschip 

van de vereniging zich presenteerde in de DVV Post. 

Afgesproken is dat vanuit het technisch kader van het 

eerste kopij aangeleverd zal worden. Vanzelfsprekend 

spreekt de redactie van het clubblad de intentie uit altijd 

positief of positief kritisch te schrijven. Respect voor 

elkaar als clubgenoten staat hoog in het vaandel van Ron 

Olyslager en daar sluiten we ons graag bij aan. Net zoals 

bij de positieve samenwerking met het tweede en de A is 

staat het gezamenlijk belang voor onze club DVV voorop.

We beëindigen het interview door onze dank uit te spreken 

voor de prettige wijze waarop wij kennis gemaakt hebben 

en wensen Ron veel succes met ons eerste elftal. Op zijn 

beurt spreekt Ron de wens uit dat de toekomst net zo 

prettig zal zijn als de eerste positieve maand bij onze club.

Eventjes goed overzicht houden...
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DVV Heren 1 Zondag
Door: Luuk te Winkel

In dit stukje even een kort overzicht van de eerste 

seizoenshelft van DVV 1. In september hebben we 

vlak voor de start van de competitie helaas afscheid 

moeten nemen van Edwin Hoogerdijk. Destijds is Ruud 

Doevendans aangesteld als (tijdelijke) hoofdtrainer met 

John van Vulpen en Wim van den Hurk als assistenten. 

We begonnen het seizoen in klasse 4D veelbelovend met 

een 6-1 overwinning op SDZZ, maar daarna kun je toch 

wel stellen dat er wisselvallige resultaten zijn behaald in 

de eerste seizoenshelft. DVV 1 heeft zich in de middenmoot 

gevestigd, en met 12 punten uit 10 wedstrijden zijn de 

resultaten een beetje tegen gevallen. 

In november heeft Ian Hengeveld aangegeven de club te 

verlaten en niet meer in actie te komen voor DVV. Hij heeft 20 

jaar bij de club gevoetbald en via deze weg wil ik Ian namens 

heel DVV 1 bedanken voor alle mooie jaren bij de club.  

De tweede seizoenshelft is inmiddels van start gegaan 

en in januari heeft Ron Olyslager een contract bij DVV 

getekend. Ron Olyslager heeft o.a. bij Rheden en SDOUC 

getraind en staat de komende 1,5 jaar als hoofdtrainer 

voor de groep met Wim van den Hurk als assistent. 

Gelukkig gaat het met Wim Regeling (leider) ook weer 

goed nadat hij een tijd afwezig is geweest vanwege zijn 

gezondheid.  

De winterstop is voor DVV 1 voorbij en inmiddels hebben 

we de eerste competitiewedstrijd van 2018 al gespeeld. 

De thuiswedstrijd tegen Sprinkhanen werd met 2-0 

gewonnen. We hopen als team dat we nog wat plekken 

zullen stijgen op de ranglijst door zo veel mogelijk 

wedstrijden te winnen. We hopen dat jullie ons allen 

komen aanmoedigen tijdens onze wedstrijden!     

cUrsUs*
• Opleiding eerste hulp (EHBO)

• Waarin opgenomen:

• Eerste hulp aan kinderen 

• Reanimatie en AED

Meer informatie:
medischezaken@dvvduiven.nl 

Telefoon 06-44044066

                                                                                   

*  DVV vergoedt deze cursus volledig als er een aantal 

EHBO diensten gedraaid worden in de weekenden.

Jouw handen kunnen 
levens redden

Langs de lijn tegen Sprinkhanen

EHbO cUrsUs

Voetbalvereniging DVV start bij voldoende deelname een 

nieuwe Basiscursus EHBO. Een complete Ehbo-opleiding, 

inclusief reanimatie/AED-bediening en een gedeelte 

Eerste Hulp Aan Kinderen (EHAK).

Start u met hulp verlenen terwijl u op de ambulance 

wacht…? Een EHBO cursus volgen is beslist de moeite 

waard. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Er gaat 

geen dag voorbij of de krant en TV tonen beelden van 

ongelukken en ambulances die met spoed ter plaatse 

gaan. Het is dan ook niet vreemd dat er bij het woord 

“ongeluk” direct aan bloed en calamiteiten gedacht 

wordt. Het grootste deel van de ongelukken gebeurt 

echter gewoon thuis, tijdens het werk of het sporten. Een 

verbrande vinger, een schaafplek, een verstuikte enkel; 

kortom niets bloederigs; iedereen kan leren helpen. De 

lessen worden gegeven op basis van de nieuwste eisen 

op het gebied van reanimeren en AED-bediening. Alles 

op basis van het nieuwste lesboek. De cursus omvat 

maximaal 15 lesavonden inclusief een examen, waarna u 

in het bezit komt van het landelijk erkende Ehbo-diploma, 

uitgegeven door het Oranje Kruis.

Uw investering voor deze cursus bedraagt minimaal zes 

keer per jaar een ehbo dienst draaien in het weekend op 

het sportpark. De kosten voor de opleiding worden door 

DVV vergoed.

Heeft u belangstelling neem dan contact met ons op:

medischezaken@dvvduiven.nl of 06-44044066 s
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Herhaling 

reanimatie en aED
Door: Margriet

Op zaterdag 13 januari (DVV) en donderdag 18 januari 

(de Westerduiven) hebben 13 mensen van DVV weer de 

herhaling voor de reanimatie en AED gedaan. Doke was er 

dit jaar helaas niet bij omdat ze geblesseerd is aan haar 

schouder. Kenan was net als vorig jaar de instructeur van 

Bosman die de lessen ging verzorgen. Het was een vol 

programma en er moest flink doorgewerkt worden om 

alles binnen de tijd te doen. Er is een schriftelijke toets 

gedaan om te kijken hoe de kennis van de mensen op 

dit moment was, verder is er geoefend met de stabiele 

zijligging. Natuurlijk moest ook iedereen laten zien dat 

ze een goede reanimatie met behulp van de AED konden 

laten zien. De reanimatie bij kinderen is ook nu weer 

geoefend en is toch anders als bij volwassenen, dus ook 

belangrijk dat we dat weer onder de knie hebben. Aan 

het begin van dit seizoen hebben we een nieuwe AED in 

gebruik mogen nemen, deze is geschikt voor volwassenen 

maar kan ook met één druk op een knop van het apparaat 

omgezet worden naar de kindermodus wat heel belangrijk 

is op ons sportpark. Aan het eind van de les was iedereen 

weer competent verklaard voor een jaar. Dit alles wordt 

elk jaar mogelijk gemaakt door Bosman opleiding. 

“De vereniging zijn 

wij allemaal”!

Ouders en Voetbal,

Ouders spelen een grote rol in de sportbeleving van hun 

kind: voor, tijdens en na de wedstrijd, èn thuis. Een ouder 

is een rolmodel voor het kind; als toeschouwer, supporter 

en natuurlijk ook opvoeder. 

Iedereen heeft baat bij positieve betrokkenheid van 

ouders, niet alleen bij de eigen zoon of dochter en bij 

het team, ook bij de vereniging in zijn geheel. Ouders 

zijn vaak actief als vrijwilliger zoals coach, trainer, 

commissielid of bestuurder. Zij zijn dus een belangrijke 

factor in een bloeiend verenigingsleven. Een vereniging 

kan nu eenmaal niet bestaan zonder vrijwilligers. 

“Ouders hebben een 
grote invloed op 
het gedrag en de 
prestaties van hun 
kind”.
Rol van ouders binnen het team
Voor alle ouders geldt dat hun kind met plezier wil 

kunnen voetballen. Ouders hebben een grote invloed op 

het gedrag en de prestaties van hun kind. Daarom is het 

belangrijk dat iedereen zich realiseert dat plezier een 

positieve invloed heeft op de voetbalontwikkeling van het 

kind. Gezamenlijk (ouders en de vereniging) kan er voor 

worden gezorgd dat kinderen zelfvertrouwen opbouwen 

en gemotiveerd blijven om te voetballen. 

Verenigingen stimuleren de begeleiding van hun teams 

door zogenoemde ouderbijeenkomsten te organiseren 

om daar afspraken te maken over het nieuwe seizoen 

en ieders rol, gedrag en betrokkenheid. Wanneer ouders 

daarbij aanwezig zijn tonen zij betrokkenheid richting de 

begeleiding en zijn ze op de hoogte van de afspraken.  

Rol van ouders binnen de vereniging
Ouders spelen een voorname rol binnen de vereniging. 

Als kinderen nog jong zijn, brengen de ouders hun 

kind(eren) naar het sportpark en zijn ze aanwezig bij alle 

trainingen en wedstrijden. (Dat betekent dus niet afzetten 

op een parkeerplaats en eind van de middag weer 

ophalen, ja dit gebeurt echt).

Later kunnen kinderen zelfstandig fietsen en wordt de 

aanwezigheid wellicht minder, tijdens thuis wedstrijden 

misschien, maar voor uit wedstrijden geldt dit zeker niet, 

dan zullen er ouders moeten rijden, het is simpel: zonder 

vervoer geen uitwedstrijden!

Ieder kind vindt het leuker als de ouder(s) komen kijken, 

eventueel samen met andere supporters, zoals opa’s en 

oma’s. 

Daarnaast draait de vereniging op vrijwilligers en 

doen veel verenigingen een beroep op de grote groep 

ouders om betrokken te raken als vrijwilliger. Zonder 

deze vrijwilligers is het onmogelijk het voetbal voor alle 

kinderen te organiseren. Wanneer ouders hun steentje 

bij willen dragen, kunnen ze zich aanmelden bij de 

vereniging.

Laat U horen en meldt u aan: we hebben diverse functies 

beschikbaar !

Met sportieve groet;

Ricardo van Huet (Vrijwilligers Coördinator)

CV@dvvduiven.nl 
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DVV5 door sponsors 

“verwend”

Door: Dennis Kooij

Na een rumoerige voorbereiding vh seizoen  (kregen 

een week van te voren te horen dat we 6e klasse ipv 7e 

klasse gingen spelen) vond ik het tijd dat we als elftal qua 

uiterlijk wat meer uitstraling zouden krijgen. 

Ik heb mijn werkgever Comans Transport, velen kennen 

Marc uiteraard ivm een verleden bij DVV, benaderd voor 

sponsoring met voetbaltassen. Hij zei hierop direct ja.

Voor Comans natuurlijk aantrekkelijk omdat hij met zijn 

bedrijf in Arnhem/Achterhoek/Betuwe volop actief is, o.a 

Post nl / DHL / TNT/spotta etc.....

Ook mocht ik al verklappen dat Marc Comans voor 99% 

zeker weer terugkeert bij DVV!

Ook ben ik verder gaan kijken of er een sponsor was die 

eventueel poloshirts wilden sponseren. 

Met een nieuw lid in ons elftal  (Kevin Schouwenaar) zijn 

we op zoek gegaan naar een geschikte kandidaat. Kevin 

heeft deze gevonden bij de firma Welex. 

Een klein stukje over deze firma:

Vacatures 

vrijwilligers DVV:

cHEcK DE WEbsItE 

VaN DVV!

Door: Ricardo van Huet

Voorzitter scheidsrechtercommissie:
Maakt deel uit van de scheidsrechterscommissie; 

voorkeur ervaring met fluiten.

Taken

• Vergadering scheidsrechterscommissie (6x per jaar)

• Contact met bestuur (algemene zaken)

• Contact met andere verenigingen over ervaringen

Tijdsduur gemiddeld 1 uur per week

Coördinator scheidsrechters senioren:
Maakt deel uit van de scheidsrechterscommissie; hoeft 

geen ervaring met fluiten te hebben.

Taken

•  Vergadering scheidsrechterscommissie (6x per jaar)

•  Inplannen scheidsrechters senioren (gem 6 

wedstrijden per week)

• Contact met scheidsrechters

•  Tijdsduur gemiddeld 1,5 uur per week

Scheidsrechters:
•  Op zaterdag of zondag wedstrijden fluiten. 

Ervaring is niet nodig, er is begeleiding vanuit de 

scheidsrechterscommissie.

•  Mogelijkheid voor (interne) opleidingen

•  Ontvangt een tenue van de club

•  Na een wedstrijd fluiten 2 consumptiemunten

•  Tijdsduur: 2 uur per wedstrijd met voorbereiding en 

afhandeling

Keukenprinses of -prins:
Gevraagd vrijwillige keukenprinses of -prins die 

zaterdagmiddag de kantinekeuken wil draaien.

Wij hebben behoefte aan mensen die vanaf 12.00 uur 

beschikbaar zijn. De middag kan ook worden opgeknipt 

in twee shifts, bv: 12.00 tot 14.30 en 14.30 tot 17.00 uur.

Uiteraard wordt u ingewerkt en begeleid bij aanvang.

Taken 

• het bakken en verkoop van friet,snacks, tosti’s en 

anders snacks van de kaart

•  aan het einde van de dienst de keuken afsluiten incl. 

schoonmaak van de keuken en de opmaak van de kas.

Kun jij 1x in de 4 weken, 2 weken of wil je dit iedere 

week? Meerdere smaken zijn mogelijk.

Administratie
Clubhuis team , rooster bewaking
DVV zoekt een Coördinator rooster binnen het kernteam 

clubhuis.

Met een enkel uurtje in de week maak jij de maand-, 

week-, dagplanning voor de bar en keukendiensten.

Het rooster is bekend en jij zorgt voor een goede 

verwerking van de mutaties.

Hierbij word je uiteraard ondersteund door de 

Kantinebeheerder en andere collega’s.

Heb je interesse, 
stuur dan een email 
naar cv@dvvduiven.
nl en we nodigen jou 
uit voor een gesprek.

En nogmaals: 
CHECK DE WEBSITE 
VAN DVV.
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blessurepreventie 

DVV

Door: Kevin Harmsen

Voorkomen van blessures
Er zijn verschillende manieren om een blessure te 

voorkomen. Een goede warming up voordat de training/

wedstrijd begint is het belangrijkst. Hier is het belangrijk 

alle spieren warm te krijgen en op te rekken (allemaal 

dynamisch). Gebeurt dit niet, bestaat de kans dat een 

speler geblesseerd raakt. Dit gebeurt sneller als er geen 

warming up wordt gedaan dan dat dit wel wordt gedaan. 

Wat er tegenwoordig ook voor zorgt om blessures te 

voorkomen zijn core stability oefeningen. Dit is het 

preventief sterker maken van heup rug en buikspieren 

om de kans op spierblessures te verkleinen. Deze 

oefeningen zijn te vinden op het internet en zijn er voor 

alle spiergroepen. Dit kan wel pas gedaan worden als 

er een warming up is gedaan, anders is de kans op 

een spierblessure groter. Deze oefeningen kunnen ook 

thuis gedaan worden en hoeft niet persé op een training 

uitgevoerd te worden.  

Veel voorkomende blessures.
Veel voorkomende blessures binnen de voetbaltak zijn de 

volgende:

Gewricht: knie en enkel. Dit zijn gevoelige gewrichten 

en deze zijn bij voetbal zeker belastbaar, maar deze 

gewrichten heeft een voetbalspeler ook veel nodig en hier 

komen ook de meeste blessures door. Deze gewrichten 

hebben het veel te verduren tijdens het voetbalspelletje. 

Dit door het vele wenden en keren. 

Veelvoorkomende spierblessures zijn de lies, hamstring en 

kuitblessures. Met name de lies en de hamstringblessures 

komen veel voor, omdat dit gevoelige spieren zijn. Deze 

spieren moeten ook voor een training of wedstrijd goed 

gerekt worden. Het komt vaak voor dat bij een sprint of bij 

het schieten van de bal het kan gebeuren dat het zomaar 

in deze spieren kan schieten en dat hier een blessure 

uitkomt. 

Er zijn twee verschillende soorten blessures. Acute 

en chronische blessures. Een acute blessure is ‘’het 
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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

schiet erin bij een sprint of schot’’ en gebeurt gelijk. 

Een chronische blessure is een blessure die langduriger 

speelt. Dit kan zelfs zo langdurig zijn dat het wellicht niet 

verstandig is om door te sporten. Dit komt wel voor, maar 

niet vaak. 

Ook heeft het te maken met de tijd waarin we leven. 

Kinderen zijn niet meer zo belastbaar als het een jaar of 

10 geleden was. Kinderen spelen tegenwoordig niet meer 

zoveel buiten dan dat het een jaar of 10 geleden was. Ook 

is het spelletje door de jaren heen intensiever geworden. 

Daardoor merk ik vaak bij kinderen dat ze sneller last 

hebben van toch vrij ernstige blessures. Een combinatie 

van dus. Ook een kunstgrasveld kan bij veel spelers leiden 

tot blessures. Dit omdat het een totaal andere ondergrond 

is dan gras en dat voor een aantal spelers leidt tot een 

grotere kans op een blessure. 

Begeleiding geblesseerde speler. 
Een speler die geblesseerd is wordt zorgvuldig begeleid. 

Dat ziet er als volgt uit:

Als een speler geblesseerd raakt, kan er contact 

opgenomen worden met de sportmasseurs van de club. 

Dat is Hans Huuskes. Die wil vervolgens wat informatie 

hebben over de ernst van de blessure. Vanuit daar kan een 

afspraak worden ingepland. 

In dit proces wordt ook een trainer van het team betrokken. 

Vaak legt de trainer contact met de sportmasseur binnen 

de club, maar tegenwoordig krijgen de ouders/verzorgers 

van het kind ook het nummer van de sportmasseur om 

hier contact mee te leggen. 

Bij DVV is er vaak op de maandag en op de woensdag 

een sportmasseur, maar sommige spelers hebben een 

dermate ernstige blessure dat ze meer dan twee keer per 

week behandeld moeten worden. Deze kunnen terecht bij 

twee fysio praktijken in de buurt. 

Dit is Scholing in Westervoort. Hier worden bijna alle 

spelers binnen DVV behandeld. Maar omdat er ook 

jongens of meiden zijn die Westervoort te ver vinden, 

heeft het medisch team van de club ook contact gelegd 

met een fysiopraktijk in Duiven aan de Eltensestraat. Het 

is een goede samenwerking, omdat het contact tussen 

de praktijken, de sportmasseurs binnen de club en de 

communicatie richting ouders/verzorgers en trainers 

prima verloopt. 

De dagen van beschikbaarheid van de sportmasseurs 

binnen de club ziet er als volgt uit:

Op de maandag en woensdag is er kans voor de jeugd/

junioren om bij de sportmasseurs langs te komen voor 

eventuele klachten. Op de dinsdag en donderdag kunnen 

de senioren (Heren 1-2) en overige senioren terecht en 

de meiden hebben ook een aparte sportmasseur. Die is 

beschikbaar op flexibele avonden. Zo staat er een groot 

team sportmasseurs ineen bij de club. 

Veel voorkomende behandeling/blessure
Een behandeling van een blessure wordt opgebouwd. Dat 

gebeurt op de volgende manier:s
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Specialist in 
het verzekeren 
van uw bedrijf

info@gelderschpakhuys.nl • www.gelderschpakhuys.nl

Voordat een geblesseerde speler op de behandeltafel 

terecht komt, heeft de sportmasseur al de nodige 

informatie binnen gekregen over de ernst van de blessure. 

Vervolgens worden er een aantal testen gedaan om de 

ernst van de blessure te bekijken en wellicht al wat 

conclusies te trekken over wat voor een blessure het kan 

zijn. Vanuit daar wordt een schema samengesteld wat 

de beste manier is om te herstellen. Meestal geeft de 

sportmasseur oefeningen mee naar huis die thuis gedaan 

kunnen worden, maar ook veldwerk, massages en testen 

hoort bij het herstel van een blessure. 

Wat ook gebeurt is hersteltraining. Spelers die van een 

langdurige blessure terugkomen gaan het veld op en 

doen samen met de sportmasseur van de club een 

hersteltraining. 

Bijscholing
Ook de sportmasseurs binnen de club kunnen en leren 

elke dag verschillende dingen binnen het vak bij. Dit 

gebeurt ook in de vorm van cursussen. Als zich een kans 

voordoet om een cursus te volgen, wordt dit ook gedaan. 

Dit gebeurt via het NGS. Het is een stuk bijscholing, 

maar bij zo’n cursus worden ook verschillende casussen 

behandeld over verschillende blessures en ideeën/

ervaringen worden uitgewisseld. Erg leerzaam voor het 

medisch team, die ook blijven leren.

DVV2 Winnaar 

oliebollen toernooi 

2018

In een zeer sterk bezet toernooi hebben de boys van DVV2 

hun ware klasse laten zien.

Met een sterke en volledige selectie was het niet nodig 

een trainer mee te laten voetballen zoals bij andere teams. 

De boys begonnen sterk en alle wedstrijden werden 

gewonnen zonder tegendoelpunten.

We kunnen een opsomming maken van alle verliezers 

maar om de sfeer goed te houden doen we dat maar niet.

Immers verliezen op zo’n steenkoude dag is al geen pretje.

En koud was het. Na de finale leek het wel een dames 

team......  (onder de douche dan…red.)

We kijken nu al uit naar het volgende oliebollen toernooi.

dan zullen de oliebollen van DVV2 gewoon weer van de 

partij zijn.

 

Is getekend, De opper-oliebol

Winnaar Oliebollentoernooi DVV 2s
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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

bINgO VOOr DVV 

JEUgD OPNIEUW 

grOOt sUccEs

Mede dankzij vrijwilligers en de Toernooicommissie 

werden de twee bingoavonden op 22 en 29 januari weer 

een succes voor de DVV jeugd. JO-10, JO-11, JO-12, 

JO13 en MO-13 beleefden een leuke avond, zoals deze 

foto’s laten zien!

Kerst Zaalvoetbal 

toernooi DVV jeugd.

Tussen Kerst en Oud en Nieuw  is het traditie om 

de DVV jeugd bezig te houden met een tweedaags 

zaalvoetbaltoernooi, dit seizoen op woensdag 27 en 

donderdag 28 december.

De jongste spelers van DVV JO-7 en JO-8 stonden op de 

eerste dag om 8.30 uur al te trappelen om de bal te laten 

rollen.s
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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.

Vrijwilligers van de activiteitencommissie, coaches en 

scheidsrechters: 

‘Bedankt voor het slagen van deze twee toernooidagen’

JO-7 & JO-8

VErslag algEMENE 

lEDENVErgaDErINg 

clUb VaN 100

Vrijdag 24 november 2017

Aanwezig :
Theo Jansen (voorzitter), Frank Dellemann (secretaris), 

Wim Vierwind (penningmeester), Ton van Sprundel 

(bestuurslid) en de volgende leden : Jan Willemsen, Peter 

van den Oord, Hugo Boschker, Geert Roelofs,  Jan van 

Brandenburg, Jan Houwers,Hans van der Have, ,Wim 

Nijsen,Rene Willems, Jan Willems, Ben Gerritsen, Ben 

Hofs, Bert Smits, Ben Buevink, Jon van Benthem, Louis 

Nijsen, Ben Nijhuis, Toon Boland, Henk van Wijlick, Alfred 

Lensen, Harry Yntema, John Nijland, Harry Schaars, Hans 

Slag, John van Vulpen, Henk Gort, Jan-Willem Verhaaf, 

Arnold Bisseling, Annelies van de Oord, Roy Houwers, Hans 

Willems, Chris Thijssen, Reinold Kelderman, Rob van Huet, 

Alice Randofi, Jan Franken en Theo van Brandenburg.

1. Opening en Mededelingen:
De voorzitter opent met een woord van welkom aan alle 

leden.

c l U b  V a N  1 0 0
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Bericht van verhindering is ontvangen van de navolgende 

leden: John van der Meer, Huub Hooijman, Henk Wieleman 

en Peter Steens.

De agenda voor deze vergadering en het verslag van de 

vorige algemene ledenvergadering van 9 december 2016 

liggen in kopie op de tafels voor de leden.

De leden wordt gevraagd, indien nog van toepassing, het 

eventuele e-mailadres beschikbaar te stellen voor de Club 

van 100 i.v.m. digitale correspondentie (clubvan100@

dvvduiven.nl).

2.  Vaststellen verslag ledenvergadering 9 december 
2016:

De secretaris stelt het conceptverslag van de algemene 

ledenvergadering van het seizoen 2015/2016 aan de orde, 

welke reeds gepubliceerd in DVV-post in het afgelopen 

seizoen. Er zijn geen vragen of op- of aanmerkingen en 

daarmee is het verslag conform vastgesteld en gaat het 

als zodanig de archieven in.

3. Verslag seizoen 2016/2017:
De voorzitter kijkt even terug op het afgelopen seizoen en 

memoreert de belangrijkste momenten.

*op vrijdag 9 juni 2017 hebben 34 leden van onze 

Club van een dagje uit genoten! In Eindhoven is een 

bezoek gebracht aan het DAF museum en daar is ook 

aansluitend een lunch gebruikt. In de middag werd 

Berkel-Enschot bezocht, het Trappistenklooster, een 

bijzondere leefgemeenschap met 30 paters en waar nog 

een traditioneel biertje wordt gebrouwen. Rondleiding en 

een biertje na afloop. De dag werd afgesloten in Tilburg in 

de binnenstad met een drankje en hapje.

Met het Bestuur van DVV is meerdere malen overleg 

gevoerd over de algemene gang van zaken en de 

financiële ondersteuning vanuit onze Club voor diverse 

investeringen.

Het afgelopen seizoen heeft de Club van 100 bijgedragen 

aan een aantal projecten binnen DVV:

•  Omroephokje op tribune

•  Onkruidmachine

•  Bijdrage aan tweedaags jeugdtoernooi 

Een totaalbedrag naar DVV van ruim € 7500.

Het ledenbestand per 1 juli 2017 bedroeg 144 leden!

Het afgelopen seizoen hebben 8 leden opgezegd en 

hebben 2 leden, ondanks herhaaldelijk herinneren 

(aanmaningen) de contributie niet betaald en zijn 

afgevoerd van de ledenlijst.

Het afgelopen seizoen 2016/2017 zijn de volgende nieuwe 

leden begroet: Richard Horsman, Jan Ackerman,Rene 

van Hummel,Jan-Willem Verhaaf, Toon Verschure en 

recentelijk : Evert van Eijndhoven en Jacques Kok.

Per heden is nu het ledenbestand 141 donateurs.

Ook dit seizoen zal het werven van nieuwe leden een actief 

speerpunt zijn van het Bestuur, streven is om tenminste 

150 leden te hebben!

Om de bekendheid van de Club van 100 te vergoten, 

hebben we een banner (zuil) laten ontwerpen en 

maken. Staat normaal in Clubgebouw. Ook is een folder/

inschrijfformulier is gemaakt en deze ligt in clubgebouw 

bij namenbord van Club van 100.
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4. Financieel verslag 2016/2017:

4.1.  Overzicht financiële stand van zaken per 30 juni 
2017:

De penningmeester meldt dat het verenigingsjaar per 

1-07-2016 gestart is met € 10.882,14. Aan opbrengsten 

en contributie is binnengekomen € 9.796,95. Aan uitgaven 

is geboekt een bedrag van € 12.171,02. Dit resulteert in 

een batig saldo per 30 juni 2017 van € 8.508,07

4.2. Verslag kascontrolecommissie:
De kascontrolecommissie bestaande uit John van der 

Meer en Toon Boland heeft van zijn bevindingen op 21 

november 2017 een verslag gemaakt. Toon Boland leest 

dit verslag aan de vergadering voor (opgemaakt 24 

november 2017). Na uitbrengen van het verslag stelt de 

kascontrolecommissie de vergadering voor het Bestuur 

decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. 

De vergadering gaat hiermee akkoord.

De voorzitter dankt Toon en John voor het verrichte 

controlewerk.

4.3. Benoeming nieuwe leden kascontrolecommissie:
De vergadering benoemt vervolgens de leden Jan-Willem 

Verhaaf en Harry Yntema tot de kascontrolecommissie 

voor het seizoen 2017/2018.

5. Voorstel bijdragen aan projecten van DVV:
Het Bestuur van DVV heeft plannen om de beheerderruimten 

(oude wedstrijdsecretariaat) te moderniseren en een frisse 

nieuwe uitstraling te geven.

Eerste schetsen worden in de vergadering gepresenteerd.

Verdere uitwerking zal plaatsvinden en de ALV zegt een 

bijdrage toe in 2018 van een bedrag dat zal liggen tussen 

€ 5000 en € 6000.

DVV denkt ook na over nieuwe geluidsinstallatie. Nog geen 

concreet verzoek. Ook in 2018 een bijdrage van € 1000 

voor het 2-daagse RABO-jeugdtoernooi in juni.

Club van 100 brengt zelf in: verhoging naar terras voor 

rolstoelgebruikers en een extra invalide parkeerplaats.

6. Verkiezing bestuursleden:
Theo Jansen is statutair aftredend en is herkiesbaar! ALV 

stemt hier mee in.

Frank Dellemann treedt af als secretaris i.v.m. zijn nieuwe 

rol binnen DVV (voorzitter) en Ton van Sprundel wordt 

voorgedragen als de nieuwe secretaris. De vergadering 

stemt hier unaniem mee in.

De voorzitter spreekt een dankwoord uit naar Frank voor 

bijna 8 jaar secretaris en overhandigt hem een presentje.

7. Activiteiten 2018:
De leden wordt gevraagd om suggesties. (bv. weer voetbal 

gerelateerd?). Mijnen Valkenburg wordt genoemd.

Bestuur gaat met dagje uit 2018 aan de slag en 

aanvullende suggesties zijn altijd welkom.

Leden worden vroegtijdig geïnformeerd.

8. Rondvraag:
Ben Hofs merkt op dat borden veldindicatie/

bewegwijzering niet meer actueel zijn i.v.m. herindeling 

velden mini’s etc. DVV pakt dit op.

9. Sluiting:
De voorzitter dankt alle aanwezige leden voor de komst 

en bijdrage en nodigt iedereen uit voor een hapje en een 

drankje.

De Club van 100 gaat weer op stap op vrijdag 25 meis
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