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Beste sportvrienden van DVV,

We zijn weer echt uit de winterslaap ontwaakt en aan de 

tweede helft van de competitie begonnen. Dit blad komt 

met een paar dagen vertraging uit, met name als gevolg 

van werkzaamheden die nog verricht moesten worden 

voor het themanummer.De stip op de horizon wordt steeds 

groter: het competitie-einde 2017-2018. Voor sommigen 

met angst en vrees door dreigend degradatiegevaar, voor 

anderen met hoop op een kampioenschap en/of promotie. 

Namens de redactie wens ik iedereen een sportief gezien 

goed competitieslot toe. 

Zonder verschil tussen elftallen te willen maken wil ik 

vanaf deze plek echter ook benadrukken dat het voor onze 

club geweldig is dat ons eerste elftal na jaren kommer 

en kwel de weg omhoog is geslagen. Het jonge team is, 

samen met Ron Olyslager (in het vorige blad uitgebreid 

geïnterviewd) en zijn staf na de winterstop ongeslagen 

en dat is een prima prestatie na de moeizame eerste 

competitiehelft. Hulde! En natuurlijk: zij hebben de support 

van alle DVV-ers hard nodig in de komende periode.

De vierde editie van de DVV Post is traditioneel een 

themanummer. Na in voorgaande jaren de dames, 

scheidsrechters, vrijwilligers, familiebanden in het 

zonnetje te hebben gezet, hebben we besloten dit jaar de 

DVV-week in foto’s te vereeuwigen. Natuurlijk gebeurt er 

veel te veel om alles te laten zien, dus als je er niet op 

of in staat, betekent dat niet dat je niet belangrijk of niet 

gewaardeerd wordt. DVV in Fotovlucht geeft een globale 

impressie van wat er in een week bij DVV zoal gebeurt.

We wensen jullie veel lees- en kijkplezier (met dank aan 

de kopij-inzenders!), maar daarnaast vragen we jullie 

aandacht alvast voor het KAMPIOENENNUMMER, dat aan 

het eind van dit seizoen verschijnt. Ben je trots op je team, 

ben je speler, kader, ouder: lever een stuk kopij aan met 

natuurlijk een leuke foto. Maar natuurlijk is je kopij ook 

van harte welkom als je geen kampioen geworden bent, 

hoor! De DEADLINE is 5 juni en het blad verschijnt naar 

verwachting in het weekend van 23-24 juni.
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Willems Post en Pakket aan het juiste adres. 

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

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

Wij bieden diverse vervoersdiensten, ieder met een eigen tijdsplanning. 

Als u iets bezorgd wilt hebben...

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

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

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

Sportkledingleverancier DVC’26

ALLSPORTSWEAR.NL

Sportkledingleverancier DVC’26

ALLSPORTSWEAR.NL

Sportkledingleverancier DVC’26

ALLSPORTSWEAR.NL

ALLSPORTSWEAR.NL

Opzet 1

Opzet 2

Opzet 3

Opzet 4
(extra)

Sportkledingleverancier DVV

Van de voorzitter
Door: Frank Dellemann

Als deze fonkelnieuwe uitgave van de DVV post bij U op 

de mat valt is het al weer eind april en zijn we  op weg 

naar een hopelijk voor vele elftallen zinderende eindfase 

van de competitie. Kampioen..nacompetitie..promotie..

degradatie..begrippen in het voetbal die we ieder seizoen 

veelvuldig horen. Euforie of teleurstelling, het hoort 

allemaal  bij de volkssport nummer 1!

Ons vlaggenschip is onder leiding van Ron Olyslager 

de weg omhoog ingeslagen en won na de winterstop 

de eerste 4 wedstrijden en daarna 2 gelijke spelen met 

weer geen tegendoelpunt! Pas in de 3-1 overwinning 

tegen SC Rijnland moest Guus de bal voor de eerste keer 

in 2018 uit het net halen.. Bravo! Een prima prestatie en 

wat zit er nog meer in het vat richting einde seizoen: het 

restant programma is overvol en de support en steun van 

iedere DVV’er is meer dan welkom! En natuurlijk kijkt de 

technische staf/kader al vooruit naar het volgend seizoen 

en de invulling van de selectie. Jammer is het om te 

melden  dat Ruud Doevendans, door zakelijke redenen, 

per einde seizoen zijn job als technisch manager moet 

loslaten. Een aderlating voor de club.

Op 9 maart jl. vond de inmiddels traditionele 

vrijwilligersavond plaats, een jaarlijkse hommage aan 

al die vrijwilligers die zich inzetten voor de club om 

samen met elkaar er voor te zorgen dat alles in goede 

banen wordt geleid. Elders in dit nummer de omlijsting in 

woorden en foto’s van de vrijwilligersgroep en vrijwilliger 

van het jaar, en een impressie in foto’s van de avond!

Begin maart hebben we (DVV en andere sportverenigingen) 

dan eindelijk de gebruikersovereenkomsten definitief 

gemaakt en ondertekend met de gemeente. De 

wederzijdse verplichtingen rond de huur en verhuur  van 

de velden en accommodatie zijn langjarig vastgelegd.

Met de leden van de Businessclub hebben Jacques le 

Comte  en ondergetekende tijdens de jaarvergadering 

kennisgemaakt, de belangrijkste ontwikkelingen binnen  

DVV toegelicht en kort stilgestaan bij een nieuw project 

‘LED verlichting in de kleedkamers en het clubgebouw’ 

met een financiële bijdrage van deze voor DVV belangrijk 

club sponsoren.  DVV is in deze tijd nu eenmaal ook 

afhankelijk van sponsorgelden en daarom zijn we blij dat 

we alle relaties uitnodigden voor een heuse  sponsoravond 

, een ‘superboerenavond’ met  voetbalprominenten van 

De Graafschap uit het heden en verleden. De invulling 

van deze mooie avond is natuurlijk een link naar onze 

trainer Ron Olyslager, jarenlang een succesvol keeper 

van De Graafschap. Freek Jansen (journalist van Voetbal 

International en analist bij FOX (o.a.‘natafelen met Kees’’), 

en ook een oud DVV-voetballer, als onze enthousiast 

gastheer! Dank naar alle betrokkenen.

De organisatie van ons clubhuis staat (kernteam) en er 

wordt achter de schermen hard gewerkt om de diverse 

taken en verantwoordelijkheden vast te leggen en uit te 

voeren. Ons clubhuis is het gezellige middelpunt van de 

vereniging en hopelijk vinden er aan het eind van het 

seizoen vele eindfeestjes van de teams plaats!  Maatwerk 

staat voorop! Ook de altijd gezellige clubavond op 

donderdag krijgt weer een speciaal tintje!

De ‘open club gedachte’ staat bij DVV ook centraal 

d.w.z. op welke wijze kunnen wij verbindingen leggen 

met de maatschappij  en bijvoorbeeld ons complex 

beschikbaar stellen in de daluren? Scholen kunnen op 

de dag gebruik maken van de accommodatie (velden) en 

bewegingsonderwijs geven op ons complex. Wij zijn in 

overleg met de betrokken partijen.

Achter de schermen wordt er, onder regie van de 

Coördinator vrijwilligers e.a. hard gewerkt om het 

vrijwilligerswerk bij de club door ouders/verzorgers te 

verankeren in de aanmeldingsprocedure nieuwe leden 

en dat allemaal onder het motto ‘de vereniging, dat zijn 

wij samen’. Lees ook de berichten en informatie op onze 

website ! 

In samenwerking met de Gemeente is het Bestuur van DVV 

bezig invulling te geven aan een subsidieaanvraag voor de 

komende jaren vanuit het nieuwe stimuleringsbeleid wat 

is opgesteld voor de lokale verenigingen. Een hele klus..

De toernooicommissie is al weer druk doende om het 

jaarlijkse RABO jeugdtoernooi voor te bereiden, op 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...

zaterdag en zondag 2 en 3 juni a.s. is het weer een 

drukte van jewelste op ons sportpark!  DVV is blij met de 

organisatoren van deze happening voor de jeugd !

Op 4 April jl. vond  er een scoutingdag van Vitesse 

op ons complex plaats vanuit het convenant dat we 

hebben en konden heel veel kinderen in verschillende 

leeftijdscategorieën hun kunsten vertonen tijdens de 

verschillende trainingsvormen. En ouders maar hopen dat 

nou net hun kind over bovenmatige talenten beschikt…

Binnen voetbalzaken wordt er natuurlijk al weer volop 

vooruit gekeken naar volgend seizoen, de indeling van 

de elftallen, doorstroming, trainingsschema’s, trainers 

en leiders op de diverse teams enz.  Kunnen we alles 

weer inplannen, komen er teams bij (zat 4?)? In dat 

kader is het een leuk initiatief om een heuse  ‘algemene 

ledenvergadering’ voor de jeugd te beleggen waarin zij 

centraal staan: op 18 mei as. staat het Bestuur paraat! 

Nadere info volgt.

Ook binnen het damesvoetbal is het nooit saai…: het 

mogelijke vertrek van een aantal speelsters van DVV 

zondag 1 roept vraagtekens op en geeft het kader weer 

volop stof tot nadenken en evaluatie.

Kortom  een vereniging staat nooit stil, verbinden is het 

sleutelwoord. Uw voorzitter/het Bestuur wenst iedereen 

binnen DVV een enerverend seizoensslot toe met 

natuurlijk vele hoogtepunten en vergeet niet mijn slogan : 

‘de vereniging, dat zijn wij allemaal samen’.

VRIJWILLIGERSAVOND  

9 MAART 2018

Speech van Frank Dellemann, voorzitter

Goedenavond allemaal, dames en heren, DVV clubmensen 

en eventuele partners ,ook namens het Bestuur welkom, 

wat een opkomst en gezelligheid al, hopelijk heeft 

iedereen  genoten van het heerlijke  buffet (dit jaar prima 

verzorgd door een van onze sponsoren Gieling- Groessen) 

en na dit intermezzo en natuurlijk de  loterij gaan we er 

een gezellig feestje  van maken!

Iedereen heeft misschien wel eens gehoord van de slogan 

“zonder transport staat alles stil”maar dan kun je in een 

adem noemen  de slogan “zonder vrijwilligers staat een 

vereniging stil”

Jullie zijn de motoren van onze mooie club, en vanavond 

staan jullie terecht in het zonnetje tijdens deze, inmiddels 

traditionele,  vrijwilligersavond van DVV!

 Nu paar maanden onderweg als voorzitter en besef meer 

en meer  wat voor een ongelooflijke en vele inspanningen 

er verricht moeten worden om een voetbalclub met 65 

elftallen in goede banen te leiden, wekelijks te laten 

spelen, trainen en begeleiden.

Naast het veld, achter de bar, in de keuken of kleedkamer, 

achter de Bestuurstafel, met sponsoring, scheidsrechters, 

coördinatoren, onderhoud,clubblad, wedstrijdsecretariaat  

en ga maar door..jullie leveren als vrijwilliger allemaal een 

prachtige bijdrage aan onze club. 

Tijdens mijn eerste speech met Nieuwjaar heb ik al 

gezegd : de vereniging dat zijn wij samen en deze slogan 

herhaal ik vanavond graag. Samen genieten van het 

spelletje voetbal van jong tot oud, met plezier presteren!

Maar…we zijn er nog niet, op verschillende onderdelen 

in onze vereniging missen we die ouder of voetballer/ster 

die een kleine bijdrage wil leveren aan onze club. Eigenlijk 

verwachten wij van iedere ouder of begeleider een kleine 

twee handen ureninzet per jaar in welke vorm dan ook.

Onze nieuwe Coördinator vrijwilligers, Ricardo van Huet, 

is hier volop mee aan de slag en op onze website kan 

iedereen zien waar we nog ondersteuning kunnen 

gebruiken! Ik zou zeggen : maak een verbinding..

Wel zijn we als Bestuur heel erg blij dat de organisatie 

van ons clubhuis er weer staat!  Peter van den Oord, Karin s
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www.dianakapsalons.nl

te Winkel, Rob Bansberg en Riet Budel zijn het huidige 

kernteam.  Hun ervaring is onmisbaar  en wij hopen dat er 

nog enkele krachten bijkomen om samen met alle overige 

bar- en keukenmedewerkers de ontmoetingsplek van 

onze vereniging, het clubhuis, top te laten draaien. 

Vanavond staan de mannen van DVV 4 trouwens als 

vanouds achter de bar, geweldig! Applaus!

Nou genoeg inleidende woorden wat mij betreft..het 

is inmiddels een rijke traditie dat we ieder jaar op deze 

avond stilstaan bij de nominatie van de vrijwilligersgroep 

en vrijwilliger van het jaar!

Iedereen hier aanwezig is eigenlijk al genomineerd want 

zonder jullie geen club!

Bestuur heeft gekozen, natuurlijk ook gekeken naar de 

nominaties van de afgelopen jaren en keuzes gemaakt!

De vrijwilligersgroep van het jaar : in de zomer van 

2014 ontstond een crisis binnen de jeugdafdeling. Het 

aansturende kader bestond nog maar uit 2 personen..de 

manager voetbalzaken en de hoofdcoördinator. Beiden 

toen verantwoordelijk voor de aansturing en indeling 

van ca 55 elftallen. Tijdens de indelingsavonden werd 

een bak ellende over hen uitgestort,want waarom staat 

Pietje ingedeeld in de E9 en niet in de E8 omdat zij daar 

een linksbenige verdediger tekort komen. Beiden hebben 

op die avonden duidelijk gemaakt dat met 2 personen 

55 elftallen indelen niet echt makkelijk is en indien er 

geen coördinatoren zouden opstaan het nog beroerder 

zou worden. Maar tot hun verbazing stonden er direct 

7 personen op die de rol van Coordinator wilden gaan 

vervullen en onder regie van Jeroen Saalmink ontstond 

een zeer hechte groep en het verloop is gering. Zij 

vervullen hun rol met grote passie en zijn zeer begaan 

met de onder hen vallende elftallen .De communicatie 

tussen hen, de leiders en de ouders is uitstekend. De 

coördinatorenvergaderingen  duren vaak erg lang maar 

worden steevast afgesloten met een welverdiende borrel! 

Ons hoofd voetbalzaken kan niet altijd grip krijgen op 

deze groep en ontvangt regelmatig verzoeken om zaken 

aan te passen. Maar de coördinatoren zijn een voorbeeld 

hoe vrijwilligerswerk moet worden uitgevoerd, goed 

georganiseerd waarbij gezelligheid en plezier niet uit het 

oog wordt verloren. Marco v.d. Born heeft inmiddels het 

stokje overgenomen van Jeroen en alles loopt geruisloos 

door. Het Bestuur ontvangt alleen maar positieve berichten 

over jullie en we zijn enorm blij met deze kanjers als 

coördinatoren. Daarvoor onze grote dank en de prijs van 

de vrijwilligersgroep van het jaar komt jullie meer dan toe!

Wij hebben het over : Esther Stoker, Lydia Heuseveld,Hans 

Imming, Edwin van de Beeten, Marc Schaefers, Bart van 

de Kracht en Jan Willemsen en Marco van de Born. De 

coördinatoren van DVV !!

Wij willen jullie graag vandaag in het zonnetje zetten, kom 

naar voren en neem een welverdiend boeket bloemen in 

ontvangst. Dames en heren een hartelijk applaus voor 

deze geweldige groep mensen! De vrijwilligersgroep van 

het jaar!

Dan de vrijwilliger van het jaar : dat is er eentje die enorm 
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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!

veel tijd steekt in zijn cluppie. Hij heeft een beetje een 

besmet verleden vanwege een eerdere loopbaan bij de 

grote concurrent van DVV. Maar hij geeft volmondig toe 

dat iedereen in zijn leven wel eens fouten maakt. Hij begon 

als leider maar zijn positieve geldingsdrang bleef niet 

onopgemerkt en de afgelopen jaren heeft hij meerdere 

functies met verve uitgevoerd. Dit heerschap heeft een 

nadeel..hij kan geen nee zeggen. .Wordt hij gevraagd 

voor een nieuwe functie dan geeft hij direct aan dat hij 

dit wel wil gaan doen maar dat hij zijn huidige functie niet 

neerlegt omdat daar zijn hart ligt..

Een vrijwilligerswerkweek van 40 uur is hem niet vreemd..

vergadering in Ede, Apeldoorn of Doetinchem, geen 

probleem: hij gaat er heen en verzorgt een uitstekende 

terugkoppeling richting voetbalzaken. Introduceert de 

KNVB een andere speelvorm dan heeft hij de doeltjes 

en pionnen al besteld bij Jan. Hij is enorm begaan met 

onze jongste jeugd en is de grote spin in het web en bij 

iedere vereniging heb je vrijwilligers die in feite onmisbaar 

zijn.. Onze man van het jaar is hiervan een sprekend 

voorbeeld! Na gedane arbeid geniet hij graag met een 

koud biertje na in ons clubhuis en wij hopen dat hij er 

nog veel zal drinken want dat betekent dat wij nog erg 

lang kunnen genieten van zijn aanwezigheid als trainer, 

Coordinator, techniektrainer, lid VTZ en zijn algemene 

inbreng. Zijn we nog iets vergeten, vast wel. Naar mij als 

De vrijwilligersgroep van het jaar: de coördinatoren voetbal
Esther Stoker - Lydia Heuseveld - Marco van de Born - Hans Imming - Edwin van de Beeten - 

Bart van de Kracht - Jan Willemsen - Marc Schaefers
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voorzitter maar ook als Bestuur heeft hij een geweldige 

indruk op ons gemaakt, hij denkt niet in problemen maar 

in oplossingen! Namens het Bestuur maak ik nu de naam 

bekend van deze geweldige vrijwilliger en wij weten zeker 

dat iedereen hier aanwezig het 100 %  met ons eens is : 

de vrijwilliger van het jaar : MARC SCHAEFERS !!

Mark, ook voor jou een mooi boeket bloemen en 

aardigheidje  en een welverdiend applaus van ons 

allemaal!

Clubmensen van DVV, ik ga afsluiten veel plezier nog 

vanavond, dadelijk de traditionele loterij met mooie prijzen 

en daarna veel gezelligheid onderling en dan kan het dak 

er af..

Dank jullie wel voor 
de aandacht.

Van vrijwilliger 

naar 

“verplichtwilliger”
Door: Marc Schaefers, hoofd VTZ-onderbouw

Het zal niet lang meer duren in de voetballerij, althans 

binnen de amateurtak van dit spelletje, dat de vrijwilliger 

is uitgestorven. Ook bij onze mooie vereniging DVV. De 

nood is hoog! Velen van u denken nu: “Hoezo? Ik merk 

daar niet veel van, alles is toch geregeld!”.

Dat klopt, de vereniging lijdt in stilte, want naar buiten 

communiceren dat je een vrijwilligerstekort hebt is 

gezichtsverlies. Daar komt bij dat de angst bij de 

meeste besturen regeert. Angst dat ouders hun kinderen 

meenemen naar een concurrerende voetbalclub. Alsof 

daar het gras groener is? Een prachtclub met een paar 

leden minder, of een worstelende club met overbelaste 

vrijwilligers, die in een paar jaar tijd zijn opgebrand en 

hun portie uiteindelijk ook aan Fikkie geven... wat is 

rampzaliger.... 

“Nu wil ik bij DVV dit 
taboe doorbreken!”
Bij DVV betalen ouders ca € 50,- per kwartaal voor een 

pupil. En dat bedrag zal in deze regio niet veel verschillen. In 

dat kwartaal kan de pupil, 26 keer trainen, 13 wedstrijden 

spelen en 39 keer douchen en moet er wedstrijdkleding 

zijn, verwarmde kleedruimten, een geopende kantine, 

glaasje ranja, ballen, hesjes, een beschikbaar (kunstgras)

V O E T B A L T E C H N I S C H E  Z A K E N
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STOPRijschool Non

Aanbieding voor DVV-leden: 

2 gratis rijlessen en de iTheorie 

(online theoriecursus) gratis!

Tel. 0316-240803

veld en een trainer die 26 uur voetbaltraining wil geven. 

Daarnaast moet er vervoer zijn naar de uitwedstrijden en 

minimaal één leider die alles organiseert, communiceert 

en in het gareel houdt. Tot slot moet de wedstrijdkleding 

13 keer gewassen worden, dienen er scheidsrechters 

beschikbaar te zijn, de materialen en de velden van 

topkwaliteit en de teams goed worden ingedeeld, die 

dan spelen in een evenwichtige competitie. Ben ik iets 

vergeten?

Laten we dan nu een rekensommetje maken… 13 

wedstrijden plus 26 trainingen, dat zijn 39 momenten waar 

begeleiding nodig is, met alle genoemde voorwaarden 

in de alinea hierboven. 39 momenten voor € 50,- euro. 

Dat is € 1,28 per moment en dan te bedenken dat zo’n 

“moment” bestaat uit circa 2 uur! Trainingen zelf zijn vaak 

een uur, dan de reistijd, de voorbereiding, het opruimen 

en afsluiten. Wedstrijden nemen echter nog meer tijd 

in beslag, maar laten we ook hier gemiddeld 2 uur per 

moment aanhouden. Menig trainer en leider zal nu zeggen 

dat dit veel te laag is! Dat zijn 39 x 2 = 78 uren per 

kwartaal. Dan kom je op een uurtarief van € 0,64 eurocent 

wat ouders betalen voor een pupillen lidmaatschap.

Toch ben ik nog een belangrijk aspect vergeten... Als 

betalende ouder vind u het uiteraard ook heel normaal 

dat al die “momenten” kwalitatief goed zijn?! U betaalt 

tenslotte niet voor niets € 1,28 per moment of € 0,64 

eurocent per uur. De trainer moet hiervoor geschoold 

en ervaren zijn en alle materialen en middelen moeten 

kwalitatief een hoge standaard hebben. Daarnaast moet 

hij bij voorkeur pedagogie hebben gestudeerd, zodat hij 

om kan gaan met alle kinderen. Het is tenslotte wel voor 

uw kind....

Zijn we nu nog iets vergeten?.... Jazeker, de overstijgende 

activiteiten! Zaalvoetbal in de winter, toernooien in de 

zomer, georganiseerde oefenwedstrijden, een dagje weg 

aan het eind van het seizoen, Sinterklaasfeest etc. Iedere 

club heeft wel haar eigen terugkerende activiteiten om 

het leuk en gezellig te houden. Die houden we nog even 

buiten beschouwing in de calculatie, anders zou het wel 

een heel triest verhaal worden. Dan komt de hamvraag. 

Hoe kunnen die clubs dat voor € 1,28 per moment, € 0,64 

per uur bieden? Nou gewoon… Niet!!! Dat kan namelijk 

niet! Het gebeurt dus ook niet!

De gemiddelde trainer is een goedwillende vrijwilliger, 

die met de beste wil van de wereld, uw zoon of dochter 

niet altijd optimaal iets kan leren. Hij of zij doet het 

gewoon omdat niemand anders het doet of dit heeft 

meegekregen vanuit zijn eigen opvoeding. Dit zijn 

Dit maken kinderen samen met hun vrijwillige begeleiders waar.s
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ouders die snel last krijgen van hun geweten of veel 

verantwoordelijkheidsgevoel hebben en die taak dan op 

zich nemen .

De tweede categorie ouders wachten altijd eerst af of 

een ander het doet en de laatste categorie ouders zegt 

knetterhard: “ik betaal er toch voor!” en droppen hun kind 

bij de ingang van het sportpark. Vooral voor de mensen 

van deze laatste categorie is dit artikel uiterst belangrijk!

DVV heeft een Visie! Wij geloven dat ‘Door Vriendschap 

Vooruit’ staat voor een voetbalvereniging met een hart, 

een club waar je met plezier komt of je nou voetballer, 

ouder, vrijwilliger, sponsor, supporter of gast bent. Dit 

realiseert DVV door het faciliteren van recreatief voetbal 

en het, op een zo hoog mogelijk niveau, aanbieden van 

selectievoetbal. Dit bieden wij aan in een omgeving 

waarbij veel aandacht is voor het sociale verenigingsleven, 

veiligheid en waarbij DVV proactief haar maatschappelijke 

verantwoordelijkheid neemt.

Vanuit een visionaire aanpak streeft DVV er naar om op 

een verantwoorde en praktische manier trendsetter en het 

voetbalbolwerk in de Liemers te zijn. Dit doen wij door 

structureel te zoeken naar verbeteringen en innovatief te 

zijn. Grenzen worden gezocht en verlegd, maar de grens 

van sportiviteit en respect voor de ander mag nooit uit het 

oog worden verloren. Kortom, DVV is Betrokken, Ambitieus 

en Sportief, kortweg BAS. Zie ook het bord vooraan op het 

complex.

Nu zijn de materialen en de accommodatie bij DVV, t.o.v. 

het binnen- èn buitenland gemiddeld goed te noemen, 

maar wat heb je aan al die mooie randzaken als, dat waar 

het werkelijk om gaat nl. de ontwikkeling van je kind op 

het veld met het spel voetbal, zwaar tekort schiet? Aan 

de andere kant, wat mag je verwachten voor die € 1,28 

per keer?

Ja precies. Nogmaals, helemaal niets! Nou ja, helemaal 

niets.......misschien iemand die een bal in de groep gooit 

en de veiligheid bewaakt. Grote vraag is dan of uw kind 

wel iets leert? Stel dat het een talent in de dop blijkt te zijn, 

maar dat komt er niet uit vanwege deze problematiek? 

Hoe zou u als ouder reageren als dat in het onderwijs met 

uw kind gebeurt? Vragen die een niet-vrijwilliger mag 

beantwoorden of de “klant”, die er toch voor betaalt!

Ik help u uit de brand. De definitie voor contributie: 

een bijdrage om lid te mogen zijn van een vereniging. 

Met een bijdrage koop je niets, je draagt bij! Bij een 

kinderdagverblijf of kinderopvang bijvoorbeeld, daar koop 

je een dienst in uren. Daarvoor ben je iets van € 7,50 per 

uur kwijt. Ongeveer € 600,- per kwartaal. Dan kijkend 

naar de “opvanguren” van DVV… Nee, dat willen we u 

niet vragen!

Even terug naar “Betrokken”. Betrokken is DVV bij al 

haar leden. Wij vragen de leden/ouders ook betrokken te 

zijn bij DVV. “Een vereniging dat ben je samen, dat zijn 

we allemaal”. Vrijwilligerswerk uitvoeren is een must 

geworden. En daarnaast is het ook goed voor u!

Even uit de sleur van de sociale media en écht sociaal 

bezig zijn. En ja, als het dan toch voor jezelf is… het staat 

ook prima op je CV. Daarnaast vinden de kinderen het 

ontzettend leuk als je betrokken bent. Er is van alles te doen 

bij DVV en je kunt zelf bepalen wat je wilt doen en hoeveel 

tijd je hieraan wilt besteden. Als het maar minimaal 9 uur 

per jaar is, zoals op het lidmaatschap/aanmeldformulier 

staat aangegeven en u uw handtekening er onder hebt 

gezet. Wij gaan er niet met de stopwatch bij staan en er 

zijn ook (kleine) taken, die u kunt uitvoeren bij het team 

van uw zoon of dochter.

Ik nodig hierbij iedereen uit onze vrijwilligerscoördinator 

aan te geven wat u zou willen doen. Dit kan via cv@

dvvduiven.nl . En wees vooral creatief, verleg de grens 

en ben vooral betrokken. Zo gaan we van vrijwillig naar 

verplichtwillig. Is dat erg… Nee, dat is betrokken en waar 

de toekomst naar vraagt! Zo blijven we hèt innovatieve 

voetbalbolwerk van de Liemers met aantrekkingskracht, 

waar we allemaal trots op mogen zijn. 

            

(Bron; Carlo Kastermans, LinkedIn)

Een goede trainer is goud waard.

Zoveel plezier bij deze kids is mogelijk dankzij 
vrijwilligerswerk. Wie doet mee...

Ter overweging…

Aangeboden door: Frank van Huet, VTON DVV

(Bron: blog Carlo Kasterman (Sportnav, VTON,) d.d. 15-4-

2018)

Opleiden zit winnaars in de weg!
Het is dinsdag tegen een uur of 18:00. Ik loop het 

sportpark op en kijk naar een jeugdtraining. Het eerste 

wat me opvalt zijn de wachtende spelers. Nummer 3 tot 

en met 7 letten niet op en staan met hun rug naar de 

training. Nummer 5 schiet de bal weg van nummer 6. In 

mijn hoofd tel ik het aantal balcontacten wat ze hadden 

kunnen hebben in een andere organisatie waar geen 

ruimte is voor andere zaken dan voetbal. Dan stopt de 

trainer de oefening. “We gaan partijtje doen”, zegt hij. 

Vervolgens begint hij het veld uit te zetten voor de partij. 

Ondertussen beginnen de spelertjes te knallen op het 

doel. Ik zat er op te wachten en ja hoor, nog eerder dan 

ik had verwacht, werd een speler die zijn bal ophaalde 

in het doel, onverwachts vol op het oor geraakt. Vlam in 

de pan! De trainer had het niet gezien, maar begreep al 

snel dat het mis was. Hij was alleen en had geen hulp. 

Ik besloot te helpen en de trainer keek me aan met een 

gefrustreerd hoofd. “Je kunt ze ook geen moment alleen 

laten”, gromde hij. “Dat klopt! Ga jij de partij maar doen. Ik 

ontferm me wel over het aangeschoten wild”, zei ik tegen 

hem. Gelukkig viel de schade mee en even later kon ik 

nog een stuk van de partij zien. Ik vond het mooi dat hij 

het pingelgedrag van een aantal spelers complimenteerde 

en ze moed insprak als het mis ging.

Een paar dagen later was het matchday. Het getrainde kon 

nu eindelijk in het “echt” uitgeprobeerd worden. De trainer 

was tevens de coach, wat de meest ideale situatie is 

omdat hij weet wat er getraind is. Dit is dan ook het ultieme 

leermoment, de wedstrijd. Na een paar minuten sloeg 

bij mij de twijfel toe. Heeft de trainer een tweelingbroer 

die de wedstrijddagen voor zijn rekening nam? “Floris, 

spelen die bal. Je doet veel teveel alleen”. Ook de overige 

spelers kregen instructies die tegenovergesteld waren 

aan de training. De scheidsrechter kon weinig goed doen 

en toen de 0-1 viel, kreeg ook hij er flink van langs. De 

ploeg kwam, tot grote vreugde, terug op gelijke hoogte. 

Uiteindelijk eindigde de wedstrijd in 3-3. De trainer was 

teleurgesteld en schoof dat niet onder stoelen of banken. 

Hij sneerde zijn “mannen” toe met allerlei verwijten. De 

groep was stil en de ouders probeerden hun zoons nog 

enigszins positief op te vangen richting de kleedkamer. 

De trainer blies nog wat stoom af naar zijn leiders en de 

scheidsrechter.

Toch had ik een andere wedstrijd gezien. Sommige spelers 

kwamen technisch wat tekort en hadden ook in relatief 

simpele situaties ruzie met de bal. Daar stonden een paar 

fraaie acties tegenover van de “pingelaars”, waardoor 

er kansen ontstonden. Twee van de drie doelpunten 

kwamen voort uit een individuele passeeractie. In mijn 

beleving een ideaal leermoment deze wedstrijd en een 

compliment naar de spelers. Die ruzie met de bal is wel 

te verklaren. Daarvoor hebben ze te weinig balcontacten 

in de trainingen. Daar zou een mooi evaluatiemoment zijn 

voor deze trainer, maar gezien de stoom die nog steeds 

uit zijn oren kwam, leek dit niet het geschikte moment. s
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De passeeracties daarentegen waren een gevolg van de 

training waarin de trainer ze uitdaagde om het te blijven 

proberen. Vol vertrouwen probeerden de spelers dit ook en 

met regelmatig succes. Toch verlangde de trainer vandaag 

dat ze dat niet zouden doen en de bal eerder moesten 

spelen. Ik zag dan ook de verbazing bij de “mannen” als 

deze correctie weer het veld werd in geslingerd. Hun 

gezicht sprak boekdelen: “Wat moeten we nou?”.

We spreken hier over een “Jekyll & Hyde trainer” of de 

“weerwolftrainer”. Dat zijn trainers die in de trainingen 

aan het opleiden zijn en in het weekend alleen maar 

willen winnen, ongeacht hoe. Dat spelers hierdoor in de 

war raken, interesseert ze niet want de eerste vraag die 

je gesteld wordt als je de kantine inloopt is: “gewonnen?”. 

Diezelfde vraag komt ook bij de spelers als eerste, direct 

gevolgd door de tweede vraag: “Heb je gescoord?”.

“Heb je lekker gevoetbald?”, 
vraag ik twee spelers die langs me lopen. Beiden reageren 

ze positief. Ik vertelde dat ik blij was om te zien dat ze 

passeeracties durfden te maken en dat het ook regelmatig 

goed ging. Er verscheen een verlegen lach op het gezicht 

en de minst verlegen speler van de twee zei: “Ja, dat 

vonden wij ook, maar onze trainer wilde niet dat wij dat 

deden. De tweede helft mochten we dat niet meer doen”. 

Wat moest ik hierop zeggen? Gelukkig redden de ouders 

mij door te vragen of ze iets te drinken wilden.

Op dat moment komt ook de trainer binnen. Zijn gezicht 

was al weer iets vriendelijker, maar veranderde alweer 

snel omdat ik vroeg hoe hij vond dat het gegaan was. 

“Voelt als verloren”, zei hij. 
Ik vertelde wat ik had gezien, maar die boodschap 

kwam niet echt over. “Ik heb er drie die aardig kunnen 

voetballen, maar teveel pingelen en de rest kan er weinig 

van”, concludeerde hij. Ik zag dat zijn opwinding alweer 

toenam en de olie op het vuur was een concurrent trainer 

die met enig cynisme voorbij kwam lopen en zei: “Zag ik 

nou ouders met witte zakdoekjes zwaaien?”. Toch wilde 

ik het er niet bij laten en bood hem een kop koffie aan. 

Na wat minuten kalmeerde hij en vroeg ik hem wat er in 

zijn ogen mis was gegaan. Hetzelfde verhaal passeerde 

de revue. Toen was het mijn beurt.

“Waarom denk je dat er nog veel spelers zijn die ruzie 

hebben met de bal?” Hij kwam met een verhaal over 

talent. Ik stelde daar tegenover hoe vaak ze op de 

training kunnen oefenen, ofwel hoeveel balcontacten 

bied jij ze aan? Laat ik het anders zeggen......denk je 

dat spelers beter worden als ze in rijen staan te wachten 

op hun beurt en daardoor legio balcontacten missen? 

Mijn tweede vraag, waarom stimuleer en beloon je de 

pingelaars op dinsdag en donderdag en vraag je vandaag 

iets anders van ze? Hij nipte telkens aan zijn koffie en 

ik zag hem denken. Sportief als hij was, knikte hij naar 

mij en zei: “Man, waarom laat ik mezelf zo gaan op die 

wedstrijddagen? Waarom ben ik niet hetzelfde als bij de 

training?”, zuchtte hij. 

“Het willen winnen zit je 
op zaterdag in de weg! Als 
ik eerlijk ben vroeg ik me 
vandaag af wie er eigenlijk 
wilde winnen, de spelers 
of de trainer?”, zei ik.

Bij de tweede kop koffie spraken we verder over dit 

fenomeen. Onze conclusie: opleiden gaat te snel over in 

willen winnen. Als je goed aan het opleiden bent win je 

uiteindelijk vanzelf.

VTON-methodiek is 

essentieel voor onze 

jeugdopleiding

Door: Frank van Huet, VTON-clubbeheerder en trainer 
DVV JO15-3

Voor de opleiding van onze jeugdleden gebruikt DVV de 

VTON-methodiek.

Alle jeugdtrainers hebben toegang tot de VTON-app. Iedere 

training heeft een doelstelling, is methodisch opgebouwd 

en leeftijdsspecifiek. 

Het is belangrijk dat alle jeugdtrainers de app regelmatig 

gebruiken. Je krijgt de juiste leerdoelen aangeboden. De 

jeugdspelers leren de juiste voetbalhandelingen op de 

juiste leeftijd. Trainen aan de hand van de VTON-app zorgt 

voor structuur binnen onze jeugdopleiding. De rode draad.

In de onderbouw ligt het gebruik van de VTON-app op ruim 

60%; bij de junioren blijft dit percentage achter: 30%. 

Op de VTON-avond in februari kwamen slechts 9 

jeugdtrainers af en dat is jammer. Al onze jeugdleden 

verdienen leuke en leerzame trainingen. Zeker de 

jeugdspelers in de onder- en middenbouw die niet in een 

selectieteam spelen, verdienen extra aandacht. Ook zij 

willen maar één ding: graag beter leren voetballen!

Jeugdopleiding… De naam zegt het al: in de jeugdopleiding 

ligt het accent op het opleiden van jeugdspelers. Als 

we daarbij onze wedstrijden winnen of zelfs kampioen 

worden, is dat super, maar dat mag voor de jeugdtrainer 

nooit belangrijker zijn dan het ontwikkelen van zijn of haar 

spelers. De jeugdtrainer zorgt voor een veilige leeromgeving, 

een eerlijk wisselbeleid en kijkt of zijn team van achteruit 

durft op te bouwen. En dat is best wel eens lastig.

Het aantal kinderen dat gaat voetballen als lid van de 

KNVB èn bij DVV neemt af. Ook voetballen ze minder dan 

vroeger. Dit komt door het verdwijnen van het straat- 

en pleintjesvoetbal. Daarom is het belangrijk dat we 

extra aandacht besteden aan onze jeugdopleiding en er 

zorgvuldig mee omgaan. 

Met VTON hebben 
we een fantastisch 
tool in huis!
Indelen op geboortejaar is een logische en essentiële 

vervolgstap. In onze onderbouw is dit al op orde. Prima 

geregeld! Nu zo snel mogelijk doorpakken met o.14, 

o.16, o.18 èn o.20 teams. We hoeven niet te wachten 

op de KNVB, dit kunnen we zelf opstarten. Hiermee 

onderscheiden we ons van regioclubs. Maar belangrijker 

is dat met het indelen op geboortejaar de kans afneemt 

dat jeugdspelers door grote fysieke verschillen het 

voetbalplezier verliezen en afhaken.

VTON-methodiek bij DVV

Grote fysieke verschillen bij de jeugds
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zorgvuldig om met de indeling. Uiteraard wordt er ook 

veel gekeken bij wedstrijden en trainingen door diverse 

mensen.

Toch komt het jaarlijks voor dat voornamelijk ouders grote 

vraagtekens zetten bij onze keuzes. Zij denken de nieuwe 

Messi in huis te hebben of vragen zich af waarom hun zoon 

of dochter niet meer bij zijn of haar vriendjes kan blijven. 

Ons uitgangspunt is eenvoudig en tweeledig: kinderen 

met zoveel mogelijk gelijkwaardige voetbalkwaliteiten 

hebben samen het meeste plezier en delen we dus vooral 

op leeftijd, geboortejaar in! Daarnaast zijn kinderen zeer 

flexibel in het maken van nieuwe vriendjes, wat hun 

sociale omgeving vergroot.

Ook dit jaar doen we weer ons uiterste best en maken we 

keuzes. Wij hopen dat u hier vertrouwen in zult hebben 

en onze manier van selecteren niet in twijfel trekt. De 

afgelopen jaren hebben we wat ons betreft laten zien, 

dat we het doorgaans goed voor elkaar hebben en goede 

keuzes hebben gemaakt.

Ik wens jullie allen een mooie seizoensafsluiting met ons 

mooie toernooi als afsluiter. Ik hoop jullie allen komend 

seizoen weer op onze velden te mogen zien en weer kan 

genieten van de kunsten van onze jeugd. Eén ding is 

zeker: bij DVV speel je altijd in oranje!!!

JO13-1 speelt zich in 

de kijker!

Door: Antoine van den Bemt, Kader JO13-1

Afgelopen februari werden er weer selectiewedstrijden 

gehouden van voetbalorganisatie Jonger Oranje. In onze 

regio is dat meestal bij vv. Dieren. Deze selectiewedstrijden 

worden in toernooivorm gehouden door middel van 4 

tegen 4 wedstrijden van zeven minuten zonder keeper. 

Dit toernooi wordt georganiseerd in samenwerking met 

Vitesse. Onder toeziend oog van scouts van diverse betaald 

voetbalclubs kunnen de spelers hun kunsten vertonen. 

Keepers krijgen een aparte keeperstraining en kunnen zo 

ook hun kunsten vertonen. De scouts zullen een selectie 

samenstellen van 11 spelers en een keeper, die als Jonger 

Oranje regio Achterhoek naar de finales gaan.

Van DVV JO13-1 deden dit jaar 5 spelers mee: Giedo 

Warris, Kyran Elbertsen, Luca Randolfi, Teun Uffing en 

Jordy van den Bemt. Giedo, Luca, Teun en Jordy hadden 

zich als team ingeschreven. Kyran speelde in een andere 

poule. Voor hem was het afwachten met welke spelers 

hij speelde en of hij daardoor kon laten zien wat hij in 

zich heeft. Uiteindelijk won hij 3/4 van de wedstrijden 

en heeft hij hele leuke dingen laten zien. Bij team Giedo, 

Luca, Teun, Jordy kon je zien dat ze dit spelletje zeer goed 

beheersen. Eén wedstrijd hadden ze het lastig, maar bij 

de andere 9 wedstrijden werd de tegenstander van het 

kastje naar de muur gestuurd. Zodoende werden alle 

wedstrijden met oogstrelend spel gewonnen. Helaas voor 

de boys gaat het niet om de overwinningen, maar of je de 

scouts hebt kunnen overtuigen.

Nadat de heren scouts hadden overlegd werd de Jonger 

Oranje selectie bekend gemaakt. Jordy, Luca, Teun 

Na het Horsterpark de Vijverberg.

Nick Schaefers van DVV naar de Graafschap.

DVV, voetbalbolwerk 

van de Liemers!

Door: Marc Schaefers, hoofd VTZ-Onderbouw

Ja, dat stralen we uit en willen we ook zijn. Samen 

naar een mooie toekomst! Een mooi streven. Vanuit de 

Onderbouw stromen er dit jaar weer een aantal spelers 

uit naar BVO’s en verwelkomen we weer nieuwe leden.

We hebben een goede aantrekkingskracht in onze regio. 

Nieuwe kinderen melden zich aan om te gaan voetballen 

en nieuwe kinderen melden zich aan, die van een andere 

club komen. We doen mee op alle niveaus en proberen 

ieder kind te laten voetballen op zijn of haar eigen niveau. 

De opleiding van DVV laat resultaat zien. Daar ben ik trots 

op.

Samen met de KNVB hebben we veel bereikt. De 

leeftijdsgebonden competities werpen hun vruchten af. 

Ook het 6x6 voetbal, de nieuwe voetbalvorm voor onze 

O8&9 is een groot succes. Komend seizoen zal ook de 

O10 naar deze vorm gaan en zullen onze O11 en O12-

lichting naar een nieuwe vorm gaan. Zij gaan 8 tegen 8 

voetballen. Ook hier gaan we veel plezier aan beleven! 

Meer uitleg hierover vind u op onze vernieuwde website.

Met onze opleiding leveren we ook een goede bijdrage 

aan de BVO’s in onze regio. Diverse kinderen zijn gescout 

door de KNVB, NEC, De Graafschap en onze convenantclub 

Vitesse. Uit onze O13-lichting mocht Kyran op stage naar 

NEC. Bij de O12 mochten Joep en Nick naar de KNVB en 

De Graafschap. Ruben ging als keeper vanuit de O10 en 

uit de O9 mochten Nees, Jaydrick en Tristan hun geluk 

beproeven bij de verschillende BVO’s. Ook in de O8 gingen 

kids op stage. Thijn, Seva, Luca lieten hun balvaardigheid 

zien bij diverse clubs en wellicht vergeet ik nog iemand, 

maar met 10 kinderen zijn we zeer tevreden.

Een aantal hiervan zijn inmiddels “gecontracteerd” voor 

het nieuwe seizoen bij een BVO. We wensen hen uiteraard 

veel succes en hopen dat ze doorbreken en van waarde 

kunnen worden voor onze mooie club. Het seizoen is nog 

niet ten einde en er worden nog spelers gevolgd, waaruit 

uitnodigingen kunnen komen.

Als verantwoordelijke voor de voetbaltechnische zaken 

ben ik er erg trots op dat we er zo goed op staan. Al zijn we 

uiteraard waakzaam dat talenten niet te vroeg weggaan. 

Ook ik heb mijn twijfels over de vroege leeftijd waarop 

spelers worden gescout. Daarnaast zie ik uiteraard ook 

veel voorbij komen over het geboortemaand-effect en 

mag je je afvragen of het allemaal nog wel kan en moet. 

Voor mij is het dan ook geen doel op zich.

Al met al blijven we bij DVV 

doorgaan met het ontwikkelen 

en opleiden van kwalitatief 

goede jeugd op alle niveaus. De 

techniektrainingen zijn hiervan 

een goed voorbeeld. 10 vrijdagen 

per jaar krijgen de breedteteams 

een verzorgde techniektraining 

waarin we op een zo professioneel 

mogelijk manier een training 

geven met VTON als onze 

trainingsmethodiek. We zien dat 

het vruchten afwerpt op alle 

niveaus.

Tijdens de techniektrainingen wordt er ook door diverse 

trainers gekeken of er spelers toegevoegd kunnen 

worden aan onze selecties. De tijd van de indeling komt 

er ook weer aan. Aan het indelen van teams besteden 

we ontzettend veel aandacht. We betrekken hier de 

trainers bij, scouten intern tijdens techniektrainingen 

en coördinatoren en VTZ zijn hierbij betrokken en gaan 

U I T  D E  J E U G D C O R N E R
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en Kyran mochten het podium betreden. Zij zullen op 

zaterdag 16 juni in Wormerveer de regio Achterhoek 

vertegenwoordigen tegen teams uit de rest van het land. 

Op de foto onder van rechts naar links Kyran, Teun, Luca 

en Jordy. Wij wensen de boys heel veel succes toe, geniet 

van deze ervaring en wees er trots op dat jullie op dit 

podium mogen acteren.

Tot slot kregen wij begin april het bericht dat Kyran 

Elbertsen aankomende zomer DVV gaat verlaten. Hij is 

gescout door NEC en zal daar volgend seizoen zijn kunsten 

vertonen. Voor de trainers een aderlating, maar ook een 

gevoel van trots om deel te hebben uitgemaakt van de 

ontwikkeling die Kyran op dit niveau heeft gebracht. 

Namens het kader en spelers van DVV JO13-1 wensen wij 

Kyran ontzettend veel succes toe bij NEC. We hopen je ooit 

te mogen bewonderen in de Goffert.

DVV JO13-1 op 

kampioenskoers
Door: Kevin

De JO13-1 is na de winterstop met een goede reeks 

bezig. Voor de winterstop stonden de boys al op de 1ste 

plaats. Dat betekent dat we ‘’winterkampioen’’ waren. 

Maar dit telt pas echt als we aan het eind van het seizoen 

kampioen zijn. 

Na de winterstop gingen we met z’n allen er weer 

tegenaan en stond de wedstrijd tegen VV Dieren op het 

programma. Met een verdiende 5-2 overwinning en een 

verliespartij van onze concurrent DVC’26 hebben we een 

voorsprong van 1 punt, maar wel een wedstrijd minder. 

Een week later konden we tegen Orion uitlopen tot 4 

punten. Dat hebben we gedaan door met 5-0 te winnen. 

Ik denk dat we hier onze beste wedstrijd van het seizoen 

hebben gespeeld. Alles zat erin, alleen iets te weinig 

doelpunten. Maar dat is een bijzaak als er met 5-0 

gewonnen wordt. 

De volgende wedstrijd was een lastige, uit tegen de boys 

van Zutphen. Thuis wonnen we met 4-2, maar in een 

lastige wedstrijd. Ook uit hadden we het lastig, maar 

wonnen we verdienstelijk en verdiend met 1-2 door een 

late treffer. 

Een week later stond de uitwedstrijd tegen de Beuningse 

Boys op het programma. Het werd een lastige wedstrijd 

waar we meerdere fases in de wedstrijd hadden dat we 

goed wegkwamen. Uiteindelijk stond de brilstand aan het 

eind van de pot op het scorebord: 0-0. Een lastige pot en 

een ietwat gelukkig resultaat, maar ook hier leren we 

weer van en gaan we met volle moed verder. 

Want een week later stond de wedstrijd tegen SC 

Nick NiekLuca Mexx

Kevin KyranJordy Kas

Giedo Joey

Antoine Armando

David Finn

DVV JO13-1 JO13-1
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Hoevelaken op het programma. Net als Beuningen een 

ploeg die onderaan de ranglijst bungelt. We hebben 

geleerd van de wedstrijd tegen Beuningen en zonder 

onderschatting zijn we deze wedstrijd ingegaan, met als 

resultaat een verdiende 0-3 overwinning. 

Een wedstrijd waar we ook wat goed te maken hadden, 

was de wedstrijd tegen Juliana’31. De uitwedstrijd 

verloren we met 3-2, dus waren we gebrand op revanche. 

Dat was ook te zien aan het spel van de boys met een 

fantastische 7-2 overwinning tot gevolg. Dat houdt in dat 

we tot nu toe na de winterstop nog ongeslagen zijn en in 

6 wedstrijden 5x hebben gewonnen en 1x gelijk hebben 

gespeeld. Met nog 6 wedstrijden te gaan tegen ook een 

aantal concurrenten is de titelstrijd zeker nog niet beslist. 

Als we kampioen willen worden, moeten we alles op 

alles zetten om het goede spel van zowel voor als na de 

winterstop verder onszelf eigen te maken. Het is leuk om 

te zien dat de spelers stuk voor stuk een mooie en sterke 

ontwikkeling doormaken. Hopelijk kunnen ze zichzelf 

belonen met een kampioenschap. 

Wordt vervolgd…

De belevenissen van 

JO15-2

Door: Christiaan Venneman, leider

Voor de winterstop kwam JO15-2 uit in de 2e klasse en 

speelde een halve competitie. 

Voetballend was DVV goed opgewassen tegen de meeste 

teams. Tegen fysiek sterke tegenstanders hadden we het 

vaak lastig. Met veel 1e jaars C-spelers kom je dan soms 

net tekort. Toch werd er gelijk gespeeld tegen de nummers 

2 en 3, respectievelijk vv Dieren en SC Rheden. Tegen vv 

Dieren kregen we met een gelijkspel zelfs te weinig.

Daarentegen werd ruim verloren tegen Arnhemse Boys 

en HC’03. Verliezen tegen de latere kampioen Arnhemse 

Boys was zeker geen schande, maar tegen HC’03 was het 

team kansloos en verloor het met 1-4.

Absolute uitschieter was de wedstrijd tegen DCS JO15-2. 

Deze wedstrijd werd met 12-0 gewonnen. 

Al met al werd deze competitie afgesloten met een 

verdienstelijke 4e plaats en promoveerde DVV JO15-2 

naar de 1e klasse.

De winterstop duurde uiteindelijk best wel lang. Met 

uitzondering van de 2 weken kerstvakantie heeft DVV 

JO15-2 continue doorgetraind. De ene week 2 keer en de 

andere week 3 keer. Ook bij barre weeromstandigheden 

werd er getraind en telkens weer was de trainingsopkomst 

erg goed. Ook werden er een aantal oefenwedstrijden 

gespeeld om wedstrijdritme op te doen. 

Pas op 10 maart werd de 1e competitiewedstrijd gespeeld 

van de nieuwe competitie. Op die dag was Jonge Kracht 

de tegenstander. DVV was duidelijk een maatje te groot 

voor Jonge Kracht en won uiteindelijk met 1-4 in Huissen.

Een week later stond de krachtmeting tegen Concordia 

Wehl op het programma. Voetballend kon DVV prima 

tegenstand bieden tegen deze ploeg, maar fysiek kwam 

DVV toch tekort. Uiteindelijk werd deze wedstrijd krap met 

1-2 verloren. Net voor tijd kregen we nog de kans om de 

gelijkmaker te maken, maar deze kans leverde jammer 

genoeg geen treffer op.

Diezelfde avond gingen we met het hele team naar de 

wedstrijd Vitesse – Heracles. Het was die dag erg koud en 

van de wedstrijd kregen de jongens het ook al niet warm. 

Vitesse deed die avond niet aan klantenbinding en legde 

een teleurstellende 0-0 op de mat. De jongens hebben 

met elkaar die avond gelukkig wel veel plezier gehad.

Op 24 maart moesten we uit naar SC Westervoort. Een 

groot deel van het team bewaart goede herinneringen aan 

Westervoort, omdat zij vorig seizoen in de laatste wedstrijd 

tegen onze directe concurrent OVC gelijk speelden, 

waardoor DVV uiteindelijk het kampioenschap pakte.

Helaas speelden er maar weinig jongens van dat team mee. 

Een groot deel van de wedstrijd was DVV voetballend de 

betere ploeg. Zowel Westervoort als DVV kregen kansen, 

maar beiden konden het net niet vinden. De wedstrijd leek 

heel lang af te stevenen op een 0-0 eindstand. Het verliep 

echter anders. 

Tijdens het laatste kwartier van de wedstrijd liep Westervoort 

uit naar 2-0. Persoonlijke fouten deden ons de das om. DVV 

kon daarna nog terug komen tot 2-1, maar een gelijkspel 

zat er helaas niet meer in. Pluspunt van deze wedstrijd was 

dat het gehele team keihard geknokt heeft en ook een deel 

van de wedstrijd de bovenliggende partij was. 

Een week later speelden we thuis tegen DZC. DVV was 

duidelijk een maatje te groot voor DZC en mede dankzij 3 

doelpunten van Ryan won DVV met 5-0.

Op 7 april speelde DVV weer een thuiswedstrijd en nu 

tegen koploper DCS. DVV speelde de eerste 10 minuten 

best goed en wist zelfs 2 kleine kansen af te dwingen. 

Daarna bleek toch dat de tegenstand van DCS voor DVV te 

machtig was. Met af en toe snel en goed combinatiespel 

maakte DCS nog voor rust drie doelpunten. Na rust bleef 

de schade qua doelpunten gelukkig beperkt en werd het 

uiteindelijk 0-4. Wel raakte het team zowel Levi als Ruben 

kwijt met vervelende blessures.

Na 5 wedstrijden heeft DVV 6 punten bij elkaar gevoetbald 

en daarmee staat het team op een verdienstelijke 6e 

plaats. Tegen fysiek sterke tegenstanders zal het af en 

toe lastig blijven, maar steeds vaker kan DVV hier beter 

weerstand tegen bieden. Voetballend blijft DVV elke 

wedstrijd een behoorlijk niveau halen en zijn we zelfs 

in staat om de tegenstander regelmatig onze wil op te 

leggen. Met nog een flink aantal wedstrijden voor de 

boeg zijn wij benieuwd hoe het team zich verder gaat 

ontwikkelen.  

Sven Teun

Tycho

O15-2 in het Gelredome
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DVV JO17-1
Door: Dinand Getkate, namens kader

Nadat vorig seizoen met hoofdzakelijk eerstejaars spelers 

degradatie uit de 3e divisie onvermijdelijk was, startte DVV 

JO17-1 dit seizoen in de vierde divisie. Dit seizoen bestaat 

de selectie DVV JO17-1 uit een goede mix van eerste 

en tweedejaars spelers en met het oog op het volgende 

seizoen is dit een goed gegeven.

In de voorbereiding werden we geplaagd door 

blessureleed waarbij Jordy wel het ergst werd getroffen 

met een afgescheurde kruisband maar gelukkig verloopt 

de revalidatie voorspoedig. 

Een talentvolle spelersgroep met vele kwaliteiten. De 

hoofddoelstelling voor dit seizoen is de spelers beter te 

maken en door te ontwikkelen, met daarnaast proberen 

om dit seizoen boven in de ranglijst mee te doen. 

Voor het begin van de competitie werden voor de beker 

enkele wedstrijden gespeeld tegen tegenstanders 

afkomstig uit de eerste klasse waarbij het kwaliteitsverschil 

te groot was maar in de wedstrijd kon de nieuwe 

samenstelling van spelers wel aan elkaar wennen. 

De eerste wedstrijden in de competitie werden met goed 

spel gewonnen of gelijk gespeeld. Binnen de spelersgroep 

werd al voorzichtig gedacht aan het kampioenschap. 

Helaas volgde hierna een mindere periode waarbij we 

wedstrijden verloren, niet omdat de tegenstander beter 

was maar omdat wij bij balverlies in de omschakeling het 

niet goed deden. Bij balverlies zal je direct de duels weer 

moeten aangaan, de duels moeten winnen om in balbezit 

te komen waarna je weer aanvallend richting het doel van 

de tegenstander kunt gaan.  

In de winterstop werden twee spelers doorgeschoven naar 

DVV JO19-1 en incidenteel werden spelers van DVV JO17-

2 aan ons team toegevoegd welke kwalitatief goed mee 

konden spelen. Dit schept vertrouwen om volgend seizoen 

opnieuw een kwalitatief goed DVV JO17-1 te hebben.  

In de wedstrijden na de winterstop ging de omschakeling 

bij balverlies beter, werd na balverlies wel de duels 

aangegaan/ gewonnen en konden we zo winnend 

wedstrijden naar ons toe trekken. De doorontwikkeling van 

de spelers/ keeper werd hierdoor steeds meer zichtbaar 

hetgeen wij ook als hoofddoelstelling hadden gesteld. 

Het kader ziet met vertrouwen de ontwikkeling van de 

spelers/keeper DVV JO17-1 tegemoet zodat ze over een 

paar jaar in de hoofdmacht van DVV 1 een basisplaats gaan 

afdwingen en DVV 1 naar een hoger niveau gaan brengen.   

JO11-1 op pad
Door: Sandy Malesevic

De voorjaarscompetitie is volop bezig en JO11-1 heeft al 

mooi en spannend voetbal laten zien. Deze groep jongens 

kent elkaar al een tijd. Niet alleen van school of uit de 

buurt, maar sommigen voetballen al vanaf de mini’s bij 

elkaar. 

Bij voetbalvrienden horen 

ook uitstapjes. Wel met 

frisdrank, chips en popcorn. 

Op 22 maart zijn ze naar 

Jong Oranje gegaan. De 

wedstrijdkaartjes heeft Jordy 

, stagiaire bij DVV, kunnen 

regelen. De wedstrijd is 

helaas slecht afgelopen voor 

de Oranje beloftes, maar 

daar gaat het niet om bij een 

teamuitje.

Een week later stond een 

wedstrijd van Vitesse op het 

programma. Na een bezoek bij een fastfood keten, zijn wij 

richting Arnhem vertrokken. In het stadion hadden wij een 

plek vlakbij het uitvak. Dit bleek achteraf een prima plek 

om naar de supporters van Roda JC te kijken. Zij hebben 

immers voor meer vermaak gezorgd, dan Vitesse in de 

wedstrijd. Maar daar gaat het niet om. Bij een uitje gaat 

het er om met vrienden samen iets spannends en leuks 

te doen.

DVV JO17-1 JO11-1 bij VitesseJO17-1 JO11-1

JO11-1 on tour
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Bijscholing 

medische team DVV

Door: Hans Huuskes
 

Woensdagavond 21 februari stond wederom een 

gekoesterde wens op het programma van o.a  het 

sportmedisch team van DVV om een periodieke bijscholing 

te volgen .

Dit initiatief is ontstaan door wat brainstormsessies van 

o.a  DVV sportmasseur(s) en de fysiotherapeuten van de 

praktijk van Henk Scholing uit Westervoort. 

Met deze praktijk werken wij al menig jaar intensief 

samen.

Het voordeel van dit initiatief is dat we samen onze 

bijscholing afstemmen op eventuele onderwerpen waar 

we wat vaker mee te maken hebben gehad. Of waar we 

de behandelingen van hun en die van ons beter op elkaar 

af kunnen laten stemmen met als doel: het herstelproces 

te optimaliseren. Wij hebben ook onze krachten gebundeld 

met meerdere vakbroeders van diversen andere 

voetbalverenigingen in onze regio’s. Naast DVV waren 

ook de sportmasseurs aanwezig van vv Loo, Sportclub 

Groessen en Sportclub Westervoort, AVW 66 en OBW .

 

Deze avond stond de focus op peesklachten, een 

interessante casus waar, sportfysiotherapeut Arjen 

Krouwel, een heldere presentatie gaf over. De 

presentatie ging over eventuele ontstaan situaties, hoe 

te diagnosticeren, welke behandelingen er op los gelaten 

kunnen worden, en wanneer een tijdslimiet (die moeilijk 

aan te geven is), welke vormen van oefentherapie en wat 

is de juiste volgorde bij behandeling, hoe en wanneer de 

voetbalbelasting weer op te bouwen is ,en waar je op 

moet letten. Voor alle partijen een hele leerzame avond. 

Wij hebben nu gezamenlijk besloten, om na gelang 

er behoefte is, dit meerdere keren per jaar te gaan 

organiseren.

Een goed initiatief lijkt ons, omdat in het sportmedische 

verhaal zaken kunnen veranderen, en die kennis willen we 

wel blijven bijhouden en aanvullen.

De volgende bijeenkomst staat gepland op 30 mei met als 

casus de Heup en alle aanverwante zaken.

Mochten er blessures zijn van deze of andere aard op de 

DVV site onder het kopje medische zaken vind je allerlei 

informatie over hoe te handelen, hoe aanmelden voor 

medische ondersteuning.

Bijscholing en uitje medische hoek

Door: Laura, Margriet, Bart, Rob en Hans  

Op woensdag 7 maart jl stond een interessant 

symposium op het programma, georganiseerd 

door de VSG (Vereniging oor Sportgeneeskunde) op 

de locatie galgenwaard Utrecht (thuisbasis van FC 

UTRECHT).  Het was mooi en goed om te zien dat 

onze sportmasseurs allemaal meegingen die dag. 

Laura Beek, stagiaire sportmasseur en speelster 

bij DVV, was ook van de partij .

 

Na een bakje koffie en nadat wij ons aangemeld 

hadden, begon stipt om 14.00 uur het drukke 

programma met een 8 / 9 tal sprekers.

Alle sprekers met een insteek naar (over)load 

blessures in het voetbal (belasting / overbelasting)

Hieronder een kleine greep uit deze ruime 

materie. Eerst werd er een beeld geschetst over 

overbelasting blessures in het complete voetbal 

door de KNVB bondsarts Edwin Goedhart.

Voor wat de invloed op ons hart is bij overbelasting 

werd aandacht voor gevraagd. Daarnaast werd 

de psychologie in combinatie met overbelasting 

belicht. Overbelasting in combinatie met lies en 

heup gerelateerde klachten en pees problemen bij 

overbelasting.

Bovendien werd er ruim aandacht besteed aan het 

terugkomen na een zware knieblessure en in het 

specifieke geval bij voorste kruisbandletsels en 

operatie.

 

Het was een leerzame dag, waar wij als team weer 

het nodige hebben bijgeleerd.

 

Via deze weg willen we DVV bedanken voor hun 

ondersteuning om deze dag mogelijk te maken

Bedankt!

Behandelaars Fysiotherapiepraktijk H. Scholing van lnr 
Roxanne van de Rhee, Arjen Krouwel, Henk Scholing

21 februari bijscholing sportmasseurs

Medisch team DVV in de Galgenwaard
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Vanuit een 

supporter van DVV 1

Door ……..(zie laatste alinea!)

In de groepsapp werd gevraagd of iemand een stukje wilde 

schrijven vanuit het eerste elftal. Ik kan u zeggen dat er 

vrij weinig animo was.”Hoe komt dat?” zou je zeggen. 

Laten we het er op houden dat het allemaal hardwerkende 

studenten zijn. Vandaar dat ik me heb aangemeld om een 

stukje te schrijven. Makkelijker gezegd dan gedaan..

Dan moet er iets verteld worden over het eerste elftal dat 

jullie nog niet weten. Lastig? Ja zeker.

Alles wat er gebeurt rondom dit elftal staat op Facebook, 

Twitter of Snapchat. Daar vinden we meteen na de 

wedstrijd de eerste foto’s met welverdiende “Bennie-

biertjes”. Ook wel bekend als bier zonder schuim. Ook de 

Gelderlander komt de laatste periode wat vaker op bezoek. 

Bleek laatst dat keeper Guus Vos al  565 minuten zonder 

tegendoelpunt in het goal stond, dat was dus een moment 

waard voor De Gelderlander om even langs te komen bij 

Vos thuis. Zie foto.

Te veel roem voor deze jonge doelman? Ja. De eerst 

volgende wedstrijd lag de bal er na drie minuten al in en 

liet ie zich even later wisselen. Blijkbaar werd de druk hem 

te groot. Tot slot worden de wedstrijden ook nog gefilmd, 

die af en toe ook door de landelijke pers wordt opgepikt. 

Tegen Rijnland werd er een “Ronaldo-omhaal” gemaakt 

door Jordi Lammertink die daarmee De Telegraaf heeft 

gehaald. Zie Foto.

Gisteren 15-04-2018 zijn er wederom drie punten gepakt 

bij V.V. Sprinkhanen, daar werd met 0-2 gewonnen. Sinds 

de aanstelling van trainer Ron Olyslager is er tot vandaag 

nog geen wedstrijd verloren gegaan. De trainerswissel 

begint nu dan toch zijn vruchten af te werpen, want DVV 

is goed op weg om de laatste periode te gaan pakken. 

Er zullen nog lastige tegenstanders komen, maar als ze 

zo doorgaan dan zal er de aankomende weken vast iets 

moois uit bloeien. Deze jonge jongens hebben het plezier 

weer teruggekregen en willen dat ook graag aan jullie 

laten zien. Kom deze jongens de eerstvolgende wedstrijd 

aanmoedigen om ze een zetje in de rug te geven richting 

de 3e klasse.

Voor als jullie je afvragen wie dit geschreven heeft? Kom 

dan op zondag eens een kijkje nemen bij DVV, want vóór, 

tijdens en vooral ná de wedstrijd zal ik aanwezig zijn. 

Tot zondag.

Van de 

sponsor-

commissie

Door: Jacques Lecomte

Op 11 maart jongstleden 

schonk CDA fractie Duiven-
Groessen-Loo een wedstijdbal 

in de wedstijd tegen VVG’25 uit 

Gaanderen. Op de foto de heren 

Goossens en Mateman. DVV 

voelt zich verheugd met de steun 

vanuit de plaatselijk politiek. 

Johannes en Hans, bedankt voor 

jullie leuke geste.DVV-amateur doet Ronaldo-omhaal 
(Jordi Lammertink in de Telegraaf)

Lokale politiek sponsort en geeft Bas de bal.

Guus Vos (Gelderlander 6-4-2018) 
al héééééééél lang ongeslagen

Wencop Hoveniers, het bedrijf dat onze velden onderhoudt, schonk op 1 april de wedstrijdbal in de wedstrijd van Zondag 

Heren 1 tegen Zeddam-Sint Joris. Rob, dank voor je steun.

Op 8 april in het duel tegen Rijnland schonk New York Pizza de wedstrijdbal. Didier, we zijn verheugd met onze 

samenwerking en danken je wederom voor de uitbreiding op het hele pakket. New York Pizza, gevestigd aan de Rijksweg 

48 in Duiven, heeft speciale acties voor DVV-leden op vertoon van clubpas.
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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

Pupil van de week: DVV-VVG’25

BAS MUIS!

Pupil van de week: DVV-Rijnland

Stijn Muis!

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.

Bas Muis van JO8-6 pupil van de week bij DVV-VVG’25 op 11 maart.

Stijn betreedt met het arbitrale trio het veld.

Bas wordt achtervolgd door andere Bas 
op weg naar het doel van VVG’25.

Stijn Muis, JO8-6, pupil van de week 
bij DVV-Rijnland op 8 april.s
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Vacatures van de coOrdinator vrijwilligers Vacatures van de coOrdinator vrijwilligers

(Hoofd)trainer
Trainer coach 017-1

Voetbalvereniging DVV Duiven zoekt voor het seizoen 

2018 /2019 een enthousiaste en deskundige trainer/

coach voor haar 017-1 uitkomend in de 4e divisie. DVV 

is een ambitieuze vereniging welke haar jeugdafdeling 

op een steeds hoger plan wil brengen. We zoeken dan 

ook trainers die passen binnen de ambitie van de club. 

Gewenst profiel: - Minimaal in het bezit van TC III (UEFA 

C)- Aantoonbare ervaring met het trainen/coachen van 

junioren - Een positieve teambuilder met aandacht voor de 

individuele speler - Goede contactuele en communicatieve 

eigenschappen - In staat om spelers beter te maken - 

Bereid zich te conformeren aan het jeugdbeleidsplan DVV - 

Heldere en eenduidige voetbalvisie - Breder willen denken 

dan je eigen team; - Is coachbaar en kent zelfreflectie 

Herken jij je in bovenstaand profiel dan nodigen wij je van 

harte uit om je sollicitatie en CV te mailen naar: dennis.

van.aken@live.nl Voor informatie kun je bellen met : 

Dennis van Aken Hoofdtrainer middenbouw 06-53968107

Catering
Gevraagd Keukenprinses of prins

Gevraagd vrijwillige keuken prinses of prins die 

Zaterdagmiddag de kantine keuken wil draaien.

Wij hebben behoefte aan mensen die vanaf 12.00 uur 

beschikbaar zijn. De middag kan ook worden opgeknipt 

in twee shifts. aanhouden bv: 12.00 tot 14.30 en 14.30 

tot 17.00 uur. Uiterraard wordt u ingewerkt en begeleid bij 

aanvang. Wij zijn dringend op zoek naar vrijwilligers die 

de keuken willen bemensen. De taken in de kantine zijn 

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

snacks van de kaart. Aan het einde van de dienst hoort ook 

de keuken afsluiten erbij incl. schoonmaak van de keuken 

en de op maak van de kas. Kun jij 1x in de 4 weken, 2 

weken of wil je dit iedere week? Meerdere smaken zijn 

mogelijk. Je reactie kun je mailen naar onze vrijwilligers 

coördinator cv@dvvduiven.nl (Ricardo van Huet)

Administratie
Clubhuis team, rooster bewaking

Welke DVV man of vrouw wil het clubhuisteam 

ondersteunen en het bezettingrooster bewaken.

DVV zoekt een Coordinator 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 wordt je uiteraard ondersteund door de 

Kantinebeheerder en ander collega’s

Heb je intersse stuur dan een email naar cv@dvvduiven.nl 

en we nodigen jou uit voor een gesprek.

Administratie
Leden- en Contributieadministrateur

Deze functie komt dit jaar beschikbaar. 

Taken in grote lijnen: 

•  muteren ledenadministratie DVV (NAW gegevens, 

indelingen en samenstelling commissies) 

•  communicatie met KNVB (Sportlink) v.w.b. 

ledenadministratie -communicatie met coördinatoren / 

bestuur aangaande mutaties in het ledenbestand

•  aanvragen VOG verklaringen voor vrijwilligers -uitvoeren 

contributieadministratie: maken incassobestand en 

registratie van losse betalingen

•  betalingsverzoeken naar leden zonder incasso en/of 

betalingsachterstand

•  aanmaak lidmaatschapskaarten, stickers voor 

verspreiding clubblad e.d. 

Taken vallen deels onder verantwoording van de secretaris 

en penningmeester. Tijdsduur: ongeveer 4 uur per week en 

aan het einde en begin van het seizoen enkele uren meer.

(Hoofd)trainer
Trainer coach 015-1

Voetbalvereniging DVV Duiven zoekt voor het seizoen 

2018 /2019 een enthousiaste en deskundige trainer/

coach voor haar 015-1 uitkomend in de 2e divisie. DVV 

is een ambitieuze vereniging welke haar jeugdafdeling 

op een steeds hoger plan wil brengen. We zoeken dan 

ook trainers die passen binnen de ambitie van de club. 

Gewenst profiel: - Minimaal in het bezit van TC III (UEFA 

C)- Aantoonbare ervaring met het trainen/coachen van 

junioren - Een positieve teambuilder met aandacht voor de 

individuele speler - Goede contactuele en communicatieve 

eigenschappen - In staat om spelers beter te maken - 

Bereid zich te conformeren aan het jeugdbeleidsplan DVV - 

Heldere en eenduidige voetbalvisie - Breder willen denken 

dan je eigen team; - Is coachbaar en kent zelfreflectie 

Herken jij je in bovenstaand profiel dan nodigen wij je van 

harte uit om je sollicitatie en CV te mailen naar: dennis.van.

aken@live.nl Voor informatie kun je bellen met : Dennis 

van Aken Hoofdtrainer middenbouw 06-53968107

MOEIZAME START 

VROUWEN 1 ZATERDAG 

NA WINTERSTOP

Door: Esther

De start na de winterstop verliep niet op rolletjes bij 

Vrouwen 1 zaterdag. We kampten met veel geblesseerden 

en dit resulteerde regelmatig in onderbezetting bij de 

wedstrijden. Een ding werd zeker duidelijk, dit zijn meiden 

die elkaar erdoorheen slepen als het even tegenzit! 

Tegen koploper Teuge hielden we met 10 spelers de 1-0 

achterstand tot een kwartier voor tijd. Soms speelden we 

zelfs met 9 waardoor de druk nog groter werd. Uiteindelijk 

was het laatste kwartier te lang voor ons en gingen we met 

3-0 het veld af. Na een aantal weken te hebben gespeeld 

met te weinig spelers, konden we eindelijk weer met een 

voltallig team en met extra aanvulling van twee spelers 

uit de MO17-1 tegen de nummer 2 spelen. De spirit zat 

er helemaal in en we mochten dan ook eindelijk met een 

winst van 3-2 van het veld af gaan wat resulteerde in een 

mooie foto.

De vrouwen van ZAT 1 van DVV

V A N  D E  V R O U W E N
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DE TOPPERTJES 

VAN MO13-1 
Door: MO13-1

De meiden van MO13-1 ontwikkelen 

zich goed binnen de tweede klasse. Het 

is een gezellige groep meiden die meer 

en meer op elkaar ingespeeld raken. 

Trainer-coach Mark Geutjes heeft sinds 

de voorjaarcompetitie dit team onder 

zijn hoede. Deze toppertjes hebben nog 

een heel aantal wedstrijden te gaan en 

daarbij hopen we meer punten binnen 

te halen. Er wordt veel gelachen maar 

ook fanatiek gevoetbald. Naast de 

trainingen en wedstrijden is er ook tijd 

voor een bezoek aan Vitesse en andere 

activiteiten. We kijken uit naar de 

komende periode!

DVV MO13-1 bij Vitesse
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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

Peter Steens

Peter fluit als vrijwilliger vele wedstrijden voor DVV Opa Peter en kleinzoon Luca Steens

Opa Cor Hendriks, 

trouwe supporter 

JO8-1 

Door: Huib Evers, kader 08-1

Trouwe supporters moeten we koesteren zeker iemand 

met de leeftijd van Cor Hendriks (90). Altijd op de 

trainingen van de 08-1 aanwezig. Weer of geen weer, hij 

is er. Deken om, mutsje op. Alle thuiswedstrijden van de 

08-1 bezoekt hij ook om zijn achterkleinzoon Dean te zien 

voetballen. En natuurlijk altijd op de scootmobiel.

De eerste keer dat ik opa Hendriks zag, was vorig jaar bij 

het jeugdtoernooi van DVV. De wedstrijden werden voor 

korte tijd gestaakt vanwege het hevige onweer. Alle teams 

en ouders werden verzocht op de tribune of in de kantine te 

schuilen. Iedereen zat tijdens het onweer ook op de tribune. 

Behalve 1. Opa Hendriks scheurde met zijn scootmobiel, vol 

gas, dwars over het hoofdveld heen. Wat een kerel.

Tijd voor een interview, ik sprak opa Cor langs de lijn bij 

één van de trainingen van de 08-1.

Wilt u uzelf even kort voorstellen: 
Mijn naam is Cor Hendriks, 90 jaar, ik woon in Duiven nog 

altijd samen met mijn vrouw Sofia (88).

Wat voor beroep had u vroeger
Ik heb lange tijd gewerkt bij groothandel Helders en vd 

Wal. Maar overal waar ik werkte gingen ze failliet…..;-). 

De laatste jaren heb ik paardrijles gegeven in Groessen. 

Dit heb ik gedaan tot mijn 78e.

Heeft u zelf gevoetbald?
Jazeker, de langste tijd bij VIJDO in Velp. Ik speelde daar 

zelfs in het 1e. Ik was rechtshalf of spil.

Eeeh Spil???
Vroeger heette de laatste man zo!

Waarom komt u bij DVV?
Mijn achterkleinzoon Dean speelt in de 08-1 bij DVV. En 

dat is geweldig om te zien. Mooi om die mannetjes te zien 

spelen.

Heeft u nog tips voor de spelers of trainers van de 08-1?
Jazeker, ze moeten meer als team samen juichen als ze 

scoren. Ze moeten deze gasten minstens 3 jaar bij elkaar 

houden. Ook moet je als aanvaller recht op de verdediger 

afkomen en niet schuin. Let daar op, trainers!!

Dank u wel voor dit interview, we hopen u nog lang langs 

de lijn te zien. Graag gedaan!

Opa Cor Hendriks bij de JO8-1s
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Specialist in 
het verzekeren 
van uw bedrijf

info@gelderschpakhuys.nl • www.gelderschpakhuys.nl

ZAT 3 bejubelt 

twee “eerste 

doelpunten ooit”!

Door: Stefan Koerntjes

Zaterdag 24 maart 2018 een dag om nooit te vergeten: 

Zaterdag 3 wint met 6-0 van AZSV.

In een eerdere ontmoeting met deze hekkensluiter uit 

Aalten had “Zat3” het aardig lastig: er werd maar nipt 

gewonnen met 4-5.

In de thuiswedstrijd tegen AZSV was “Zat3” echter heer 

en meester en AZSV had wel geteld één kans over de hele 

wedstrijd.

“Zat3” kwam al vroeg op voorsprong door een doelpunt 

van Koen Geenacker.

Door wie?  Ja: door Koen Geenacker , de man die in zijn 

Jeroen Schreijenberg scoort eerste doelpunt in zijn carriäre.

Koen Geenacker scoort!
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Adv Gebr van Huet 1_3 L.indd   1 10/9/2005   10:44:21 PM

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

Zal seizoen DVV 4 

alsnog slagen?
Door: De Zwagertjes.

Seizoen 2017/2018 kende op een mooie zondagochtend 

in september een zeer voortvarende start.

Uit in Doornenburg tegen GVA schoten de mannen van 

DVV 4 uit de startblokken. We kwamen nog even achter 

nadat onze keeper Kaj dacht dat hij op judo zat en de spits 

van GVA een ippon gaf waardoor we door een benutte 

penalty op achterstand kwamen. Daarna nam Pim het 

team bij de hand en mede dankzij zijn uitstekende spel en 

een doelpunt werd er met 3-8 gewonnen, Zouden we dit 

seizoen dan eindelijk weer eens kampioen worden? 

We zitten inmiddels in April en helaas weten we inmiddels 

dat het weer niet gaat lukken. We weten echter wel waar 

dit aan ligt…

Zoals elk jaar moet er door 3 teamgenoten een weekend 

weg geregeld worden. Al vroeg in het seizoen bleek dat de 

organisatoren er dit jaar geen zin in hadden. Waar normaal 

in oktober het weekend al in kannen en kruiken is, was er 

dit jaar radiostilte tot vlak voor de winterstop. Het zou toch 

niet zo zijn dat er geen voetbalweekend is dit jaar??

Achteraf kunnen we stellen dat dit mee ging spelen in de 

koppies van onze mannen. De prestaties hebben er zwaar 

onder geleden. Enkele spelers bleken mentaal helemaal 

aan de grond te zitten. Zo maakten Quinten, Ruben en 

Steve een eigen doelpunt, waarbij menig spits jaloers zou 

zijn op de manier waarop Steve scoorde. Ook onze keeper 

Kaj had het zwaar, hij promoveerde een makkelijk ogende 

vangbal tot eigen doelpunt. Zelfs Rick Willemsen kon de 

torenhoge verwachtingen niet waarmaken. De normaal 

gesproken veel scorende buitenspeler was zijn vorm 

totaal kwijt en scoorde voor de winterstop niet één keer.

De enige lichtpunten van dit seizoen zijn de uitstapjes naar 

Plaza Lucky Corner, onze trotse sponsor. Mede dankzij het 

verrukkelijke eten wat wij hier voorgeschoteld krijgen, 

wisten we toch nog een paar wedstrijden te winnen. 

Culinair adviseur Sander noemde de wolkenkrabber 

dubbel burger zelfs “buitenaards lekker”.

Nadat er in November echt paniek ontstond in de 

spelersgroep, werd de druk met de week opgevoerd richting 

de organisatie. Voor keeper Kaj was het allemaal teveel na 

zijn eigen doelpunt, hij nam daarom voor onbepaalde tijd 

verlof om alles weer op een rijtje te krijgen. Reserve keeper 

en tevens organisator van het teamweekend Dennis nam de 

honneurs waar onder de lat tijdens Kaj’s afwezigheid. Hij was 

echter zo onder druk gezet door diverse spelers vanwege 

het weekendje dat ook hij een makkelijke vangbal als hete 

bitterbal beschouwde en daardoor ook in eigen doel werkte. 

We gingen met een achterstand de rust in. Doodste stilte 

in de kleedkamer tot het verlossende woord eruit kwam. 

De datum was bekend en de accommodatie geregeld. Het 

team kreeg vleugels en uiteindelijk wonnen we met 2-6, 

uit bij VVO. Raymon was ontketend en scoorde met een 

schitterende volley van buiten de 16 op ongekende wijze. De 

spelers van VVO1 die even kwamen kijken, klapten voor onze 

Ray en zijn directe tegenstander vroeg of hij elke dag naar de 

hele voetbalcarrière nog NOOIT(!) gescoord had. Een lange 

tijd bleef het spannend totdat Stefan Veldhuizen het net 

vond: zijn eerste doelpunt van dit seizoen.

2-0 ruststand.

In de 2e helft liep het op rolletjes voor “Zat3”: al snel 

werden de 3,4 en de 5-0 gemaakt.

En of het niet genoeg was...maakte Jeroen Schreijenberg 

de 6-0. Wie? Ja: Jeroen Schreijenberg, de man die in de 

jeugd gestopt was met voetballen en sinds het seizoen 

2016/2017 voor “Zat3”voetbalt, maakte ook zijn eerste 

goal OOIT(!) in zijn voetbalcarrière.

En net als je denkt dat het niet gekker kan , “Zat3” hield 

voor het eerst dit seizoen de 0! 

Wij van “Zat3” willen via deze weg Koen Geenacker en 

Jeroen Schreijenberg feliciteren met hun eerste doelpunt 

ooit!
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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.

sportschool ging. Uiteindelijk bleek dat deze man al aardig 

op leeftijd was en dat het een hele prestatie was dat hij een 

wedstrijd kon uitspelen. Daarnaast denken wij  als team dat 

hij zijn lenzen die wedstrijd niet in had gedaan, want Raymon 

zit vaker bij Plaza Lucky Corner dan de rest van het team 

bij elkaar. Zelfs onze Mike had kunnen scoren die ochtend, 

maar dat was helaas echt te mooi om waar te zijn. 

Belangrijk detail: na 
de winterstop is Kaj 
helemaal terug en 
lijkt hij onmogelijk te 
passeren. 

Daarnaast laat hij op de training zien dat hij aardig 

kan voetballen. Zo werd Robin Keultjes getrakteerd op 

een ziekelijke panna. Daarmee is Robin waarschijnlijk 

het enige vraagteken voor het weekendje, hij schijnt 

nog steeds op zoek te zijn naar de bal. Daarmee is Kaj 

overigens ook Raymon voorbij in het pannaklassement. 

Die staat zeer teleurstellend nog op 0.

Al met al kunnen we stellen dat het seizoen toch 

weer geslaagd is als we weer een ongekend gezellig 

teamweekend achter de rug hebben in juni. Er van 

uitgaande dat de organisatie het dan toch nog tot in de 

puntjes geregeld heeft en dat Joeri,‘’de verdamper’’, niet 

zelf achter het stuur kruipt om als brokkenpiloot andere 

teamgenoten in gevaar te brengen.

DVV 4 Zondag 2017-2018 DVV 4
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Geachte DVV-ers!

Ik, H.Visser, vrijwilliger als schoonmaker op de 

maandagmorgen, ga er per 1 maart 2018 mee stoppen.

De reden hiervoor is dat wij gaan verhuizen naar 

Hellevoetsluis.

Groetjes Henny Visser
Steenstraat 89  Duiven

Namens DVV hartelijk dank voor je inzet, Henny, en veel 

woonplezier in Hellevoetsluis (red)

Ik heb met 
veel plezier 
schoongemaakt en 
wens DVV al het 
goede toe in de 
toekomst.

DVV 2 Update
Door: Jasper. leider

Waar we dit seizoen begonnen met (te)veel spelers en (te)weinig 

punten, is dit na de winterstop compleet anders. Waar de eerste 

seizoenshelft veel onrust kende binnen de selectieteams, is er 

nu rust en communicatie. Met als gevolg twee selectieteams 

die omhoog kijken. DVV 1 en DVV 2 pakken punten en hebben 

een ongeslagen status, wat ook terug te vinden is in de stand 

van de competitie. Onderlinge communicatie is met de komst 

van Ron Olyslager hersteld en spelers over en weer lenen gaat 

in goed overleg. Spelers van 2 versterken de selectie van 1. En 

spelers van 1 maken speelminuten bij 2. Onze selectie is inmiddels 

teruggebracht naar 18 spelers. Een aantal spelers hebben besloten 

te stoppen door diverse omstandigheden. 18 spelers is voldoende 

om blessures etc. op te vangen. En waar nodig kunnen we altijd 

spelers uitlenen aan DVV4. EN natuurlijk andersom. Als we spelers 

te kort hebben kunnen we een beroep doen op de boys van Jan 

Willemsen. Dit alles zorgt voor de ongekende positie van koploper 

in de tweede periode. Met een aantal dikke overwinningen zit 

het met het doelsaldo ook wel snor. Wat voor ons als kader heel 

prettig is, is dat de meeste doelpunten voortkomen uit positiespel. 

Menig tegenstander wil na de rust het veld niet meer op om weer 

weggetikt te worden. Spelen op kunstgras ipv het bloemkolenveld 

1 levert ook de nodige winst op. Het is immers wel fijn dat een bal 

in de voeten gespeeld wordt ipv alle kanten op stuitert. Met 15 

punten uit 5 wedstrijden doen we goed mee. En we gaan zo door 

om te proberen promotie af te dwingen. Maar met deze tot op de 

veters gemotiveerde groep is dat geen probleem.
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DVV had al eerder 

een trainer 

Olyslager!

Door: John van der Meer.

Ergens in het begin van de 80-er jaren heeft DVV ook een 

trainer gehad met de naam Olyslager: Jan Olyslager. Op 

de foto de toenmalige selectie die, op het moment dat de 

foto genomen werd, met de voorbereiding van het seizoen 

bezig was. Hoe ging dat? De bossen in, zandbulten op 

met een ploeggenoot op de rug. Ik kan me herinneren 

dat de trainer een toevallige passant aansprak en hem 

verzocht een foto te maken. Een aantal illustere figuren 

zijn te zien, waarvan er nog een aantal actief zijn bij DVV 

(of hun kinderen!), maar waarvan helaas ook al een aantal 

overleden zijn.
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themanummer 2018

DVV

dvvduiven.nl

 MA

 -
 D
I -

 W

O
 - DO - V
R
 -
 Z
A
 -

 Z
O - 

in fotovlucht



MA ZOZAVRDOWODI

MAandag



MA DOWODI ZOZAVR

dinsdag



MA ZOZAVRDODI WO

woensdag



MA ZOZAVRDODI WO

woensdag



MA ZOZAVRWO DODI

donderdag



MA ZOZAVRWO DODI

donderdag



MA ZOZADOWO VRDI

vrijdag



MA ZOVRWODI DO

zaterdag

ZA



MA ZOVRWODI DO

zaterdag

ZA



MA ZOVRWODI DO

zaterdag

ZA



MA VRWODI DO

zondag

ZOZA



MA VRWODI DO

zondag

ZOZA



MA VRWODI DO

DAT was DVV in fotovlucht    prachtig he?

ZA ZO


