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Beste sportvrienden,

Al weer een competitie voorbij. De redactie hoopt dat 

jullie allemaal meer mooie dan tegenvallende momenten 

meegemaakt hebben. Verliezen hoort er ook bij, maar 

winnen is leuker. Het is de kunst met beide situaties op 

een gepaste manier om te kunnen gaan (als echte DVV-

ers!).

In dit nummer uiteraard aandacht voor de kampioenen 

(gefeliciteerd allemaal!), maar ook voor de (net) niet-

kampioenen. Ook dan kun je namelijk een geslaagd 

seizoen hebben gehad. Dat brengt me op de kwaliteit 

van de kopij! Opvallend is de positieve en optimistische 

toonzetting van de inzenders met veel waardering voor 

prestaties en houding van onze DVV-ers. Fijn om te lezen: 

dit gedachtegoed wil je als club toch uitdragen. Dank aan 

alle kopijleveranciers en we hopen ook volgend jaar weer 

op jullie te kunnen rekenen.

Een apart woordje nog even voor het eerste: alle lof voor 

het tweede competitiedeel! Ondanks dat de periodetitel 

er net niet in zat (Stan bericht hierover in dit blad), mogen 

jullie toch trots zijn op de prestaties. We willen als redactie 

niet te veel druk op jullie schouders leggen, maar het 

belooft wel wat voor volgend jaar.

Helaas moeten we afscheid nemen van een redactielid. 

Kim Gerritsen gaat elders haar geluk beproeven. Dank je 

wel voor je inzet, Kim, en veel plezier volgend jaar. 

Dit brengt me op drie redactionele opmerkingen:

1.  Het zou leuk zijn als de redactie weer wat uitbreiding 

krijgt van leden met nieuwe ideeën. Lijkt het je wat en 

wil je informatie? Meld je aan op dvvpost@hotmail.

com: je bent van harte welkom. In ieder geval kun je 

dan bijdragen aan een clubblad waar we met z’n allen 

super trots op kunnen zijn.

2.  In verband met de commotie rondom de AVG delen 

wij het volgende mede: we gaan ervan uit dat 

de aangeleverde foto’s met instemming van de 

gefotografeerde gemaakt zijn. We beoordelen de foto’s 

op kwaliteit en of ze overeenkomen met de normen 
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Sportkledingleverancier DVV

en waarden die DVV wil uitdragen. De foto’s worden 

uitsluitend gebruikt om afgedrukt te worden in ons 

clubblad en worden daarna van de computers van de 

redactie verwijderd. 

  In de (lange) geschiedenis van de DVV Post is er nooit 

een bezwaar geweest tegen geplaatste foto’s en dat 

willen we graag zo houden. Heb je hier vragen over: 

neem contact op met de redactie.

3.  De deadline voor DVV Post 1 2018-2019 is 25 

september en het blad verschijnt in het weekend van 

13 en 14 oktober.

Rest mij iedereen namens de redactie van het clubblad 

een heerlijke zomer toe te wensen. Geniet, ondanks de 

afwezigheid van het andere Oranje, toch maar van het WK. 

Wellicht doe je ideeën op om die volgend jaar op onze 

eigen grasmat in praktijk te brengen!

Van de voorzitter

Het voetbalseizoen 2017/2018 zit er op en net zoals 

bij alle andere voetbalverenigingen kijken wij bij DVV 

met vreugde en verdriet terug op de afloop van heel 

veel spannende competities.. Geen sport die zo diep is 

doorgedrongen in de poriën van onze samenleving, voetbal 

is geen sport, maar een cultuur.. Als nieuwe voorzitter van 

DVV nu ruim een half jaar ‘onderweg ‘ en mijn nieuwe kijk 

op het binnenste van de club is er een van bewondering.. 

Wat een inspanningen worden er verricht om wekelijks 

pakweg 65 elftallen te laten spelen en trainen en vele 

andere activiteiten. Petje af voor al die clubmensen! Ga 

dadelijk genieten van een welverdiende vakantie!

Ons eerste elftal heeft een prima tweede seizoenshelft 

beleefd onder de regie van trainer Ron Olyslager en zijn 

staf, goede resultaten en uiteindelijk net geen beloning in 

de vorm van een plaats in de nacompetitie. Allen die DVV 

1 een warm hart toedragen hebben een nare nasmaak 

van de laatste pot in Pannerden.. Voetbal kan soms zo 

oneerlijk zijn.. Maar niet getreurd met vol enthousiasme 

op weg naar een nieuw seizoen, allemaal een jaartje 

ouder en meer ervaren en vanaf wedstrijd 1 strijden voor 

promotie! Dat is ons motto, wij willen met DVV 1 weer 

hogerop! 

Voor zaterdag 1 en zondag 2 was er wel een mooi slotstuk 

van het seizoen: nacompetitie spelen, een mooie prestatie 

voor deze teams waarin plezier (zat 1) en ontwikkeling 

(zon 2) centraal staan. Helaas gingen de eerste 

promotiewedstrijden verloren. 

DVV 8 een trotse kampioen bij de senioren werd op 

een exclusieve manier gehuldigd op zondag 3 juni jl. 

voor dat ze de ‘platte kar’ op gingen, en naast heel veel 

zaalvoetbalkampioenen werd JO11-2 najaarskampioen 

en de teams JO10-1 en MO15-1 voorjaarskampioen! Zie 

natuurlijk ook verder in deze DVV post! Proficiat nogmaals 

namens het Bestuur en alle clubmensen van DVV!

Aan de training- en wedstrijdroosters voor volgend 

seizoen wordt volop gesleuteld en de laatste hand gelegd, 

verheugend is dat we een extra senioren team op de zaterdag 

kunnen begroeten! Daarentegen komt het selectieteam DVV 

3 ,op de zondag spelend, te vervallen. Een hele klus voor 

het kader, coördinatoren en wedstrijdsecretarissen e.a. om 

dit alles in goede banen te leiden. In ieder geval wordt de 

donderdagavond in het nieuwe seizoen een echte clubavond 

waar na met plezier presteren de gezelligheid centraal staat!

De afspraken die gemaakt zijn over het rookbeleid binnen 

DVV (ALV november 2017) zijn ‘technisch’ ingevuld. 

(belijning/bordjes etc.) Wij vragen alle leden en ouders 

en begeleiders (en onze gasten) om de rookvrije zones 

te respecteren en met name rekening te houden met de 

jeugd indien U een sigaretje opsteekt! Dank!

V A N  D E  B E S T U U R S T A F E L
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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!
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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...

De “ALV voor de jeugd” is helaas op 18 mei jl. niet 

doorgegaan.. Wij gaan dit nieuwe idee nu plannen in 

het najaar en binnen het Bestuur hebben we deze late 

afgelasting (!) natuurlijk geëvalueerd. Excuses voor het 

ongemak. Geen goede zaak!

Op 2 en 3 juni jl. vond weer het traditionele RABO 

jeugdtoernooi plaats, een ware happening op de velden 

van DVV, enthousiasme alom voor de talloze jeugdteams, 

van de mini’s op zaterdagochtend tot de O 13 jongens 

en meisjes op de zondagmiddag . Natuurlijk is een woord 

van dank op zijn plaats naar de toernooicommissie: Alice, 

Antoine, Helma en Bianca en uiteraard alle vrijwilligers 

die meegeholpen hebben gedurende dit inmiddels 

zeer populaire toernooi van DVV! Op alle niveaus is er 

gestreden voor de felbegeerde bekers en vaantjes! Ook 

alle sponsoren hartelijk dank! 

Onder regie van de Gelderse sportfederatie wordt 

er invulling gegeven, vanuit ‘de open clubgedachte’, 

aan bewegingsonderwijs voor de leerlingen van de 

Kameleonschool vanaf groep 3 op de donderdag op de 

velden van DVV. In september gaat dit van start! DVV wil 

graag waar het kan maatschappelijk betrokken zijn en 

blijven. Ook voor de Candea scholengemeenschap blijven 

wij volgend seizoen graag gastheer op de doordeweekse 

dagen!

Per 25 mei jl. is de privacywet binnen Europa van 

toepassing op bedrijven, instanties , overheid, maar ook 

op sportverenigingen. DVV werkt i.s.m. de KNVB aan 

een stappenplan, stelt een privacy policy op, en hecht 

natuurlijk ook veel waarde aan de bescherming van 

Uw persoonsgegevens. Voor vragen over de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming en DVV kunt U te allen 

tijde terecht bij de secretaris van onze vereniging! Zie ook 

de website!

Als Bestuur maar ook als voorzitter kies ik voor ‘verbinden’ 

dat is waar een verenging sterk in moet zijn. Samen zijn 

we de club, een grote vereniging als DVV met rond de 

1000 (!) voetballende leden heeft op vele fronten behoefte 

aan vrijwilligers. Bouwers die samen de vereniging sterker 

willen maken. Dit in een open dialoog, met respect voor 

elkaar! Op onze website staat een actueel overzicht van de 

vacatures! Meld U aan! Speciale aandacht vraag ik voor de 

vacature ledenadministratie! Mee helpen met besturen?? 

ook dat kan, de vacature Bestuurslid Algemene Zaken 

moet dringend worden ingevuld. Een leuke veelzijdige 

functie met o.a. de aandachtsvelden : scheidsrechters, 

medische zaken, fair play, activiteiten enz. Interesse, mail 

of spreek het Bestuur of mij aan!

Op 11 juni gaan we van start met het verbouwen en 

upgraden van de beheerderruimten en we hopen met de 

inzet van een groep vrijwilligers aan het begin van het 

nieuwe seizoen de terreinbeheerders terug te vinden in 

een mooie, nieuwe en moderne omgeving! Overigens 

heeft U nog wat tijd over vanaf genoemde datum, de 

manager accommodatie zoekt nog extra clubmensen die 

willen helpen ‘verbouwen’ De Club van 100 heeft deze 

verbouwing financieel mogelijk gemaakt. Dank daarvoor!

Sponsoren zijn van essentieel belang voor DVV en de 

sponsorcommissie werkt hard aan de acquisitie van o.a. 

nieuwe reclameborden en andere sponsorpakketten. De 

sponsoravond op 25 april jl. (‘superboerenavond’) was 

zeer geslaagd (zie elders in dit nummer voor een verslag) 

en nieuwe initiatieven worden uitgewerkt. De promotie 

naar de Eredivisie van De Graafschap gaf achteraf nog 

meer cachet aan deze avond! Met de Businessclub heeft 

er constructief overleg plaatsgevonden over het project 

LED verlichting in de kleedruimten en in het clubhuis. 

Een duurzaam project richting toekomst waarbij we super 

blij zijn dat de BC ons financieel gaat ondersteunen. De 

komende tijd gaan we ook aan dit project daadwerkelijk 

invulling geven! 

Het zal een aantal weken stil worden op het Horsterpark 

deze zomer, even geen activiteiten, alleen noodzakelijk 

onderhoud van o.a. de velden, grote schoonmaak van het s
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www.dianakapsalons.nl

clubgebouw /kleedruimten e.d. maar natuurlijk ook tijd 

voor rust en ontspanning! Even de accu opladen! 

Iedereen die DVV een warm hart toedraagt wens ik 

(ook namens het Bestuur) een heerlijke ontspannen en 

gezellige vakantietijd toe, een spannend WK en we zien 

elkaar terug in augustus op de velden van DVV voor een 

fonkelnieuw seizoen met grote uitdagingen! 

De voetbalclub als sociale spil in de samenleving!

Het kampioensjaar 

van DVV 8 

Door een Grote Speler 

Nadat we vorig jaar het kampioenschap op 4 punten 

waren misgelopen moest het er dit jaar echt van komen. 

Er werd door sommige speler in juni al gestart met een 

bootcamp onder leiding van Pim. In juli sloten er nog meer 

mensen aan. Daar moest de basis gelegd worden om dit 

seizoen te gaan knallen.

Dat knallen moest dan al gaan beginnen in de beker. Nooit 

kwamen we verder dan de poulefase. Wij zaten in een 

groep met Groessen, Westervoort en SDZZ. De wedstrijd 

tegen Groessen werd gewonnen tegen Westervoort werd 

gelijkgespeeld in de laatste minuut. De laatste wedstrijd 

was tegen SDZZ. 2 in Zevenaar. Wij begonnen goed aan 

de wedstrijd en kwamen op een 0-2 voorsprong, maar 

zoals ons al vaker is overkomen in Zevenaar is het voor 

ons daar altijd moeilijk winnen. Het werd 2-2 en weer 

2-3 voor ons, maar de leidsman leek ook een rol te willen 

spelen in de wedstrijd. Hij gaf rood voor het neerhalen 

van een doorgebroken speler. Een vrije trap en 3-3. In de 

96ste minuut vond deze man het ook nog nodig om een 

penalty tegen te geven waarmee ons doel om door te gaan 

vervlogen was, 4-3.

Start Competitie 

Ja wat kun je verwachten in de  7de klasse. Wij begonnen 

niet zo lekker aan de 1ste wedstrijd. Mensen op vakantie, 

blessures, werk. Toch speelde we uiteindelijk knap 

DVV 8
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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!

gelijk tegen wat zou blijken een geduchte concurrent, 

Westervoort 6. De 4 volgende wedstrijden werden met 

groots gemak gewonnen waaronder één met 0-11. Door 

de reeks goede uitslagen konden wij de koppositie pakken 

tegen SDZZ 4. Zoals eerder gezegd winnen in Zevenaar is 

ons niet gegund. Wij speelden zeer matig SDZZ was ook de 

ploeg met de meeste kansen, maar speelde op het randje 

en soms iets erover. Maar ondanks die hoeveelheid kansen 

was het 1-0 met rust.  Vlak voor tijd werd er door ons toch 

nog de 1-1 gemaakt. Dus iedereen door het dolle, want 

slecht spelen en toch een punt meenemen en aan kop 

komen. Maar ook hier vond de leidsman het nodig om een 

rol op te eisen. In de 97ste minuut geeft hij een vrije trap op 

17 meter. Deze werd bijzonder fraai binnen geschoten. 2-1

De week erop werd de wedstrijd gestaakt bij een 1-1 

stand i.v.m. een blessure bij de tegenpartij. Dit was op 

19 november. De eerst volgende competitie wedstrijd dat 

wij weer de wei in mochten was op 4 februari !! In de 

winterstop kwam er een potje vrij om de transfermarkt op te 

gaan. Hier werd dan ook goed gebruik van gemaakt. Onze 

missing link Stefan liep bij Veluwezoom te ballen. Hij wilde 

maar wat graag voetballen bij ons elftal. 

Om toch met een wedstrijd in de benen 

de 2de seizoenhelft in te gaan hebben 

wij nog een potje gespeeld in Rheden 

op het kunstgras, maar dat was geen 

partij voor ons 0-13. Die wedstrijd was 

wel de opmaat van een reeks gewonnen 

wedstrijden die pas zou eindigen bij de 

laatste wedstrijd van het seizoen. 

2de Seizoenshelft 
In deze reeks werden de tegenstanders 

met het grootste gemak aan de kant 

gezet.  5-0, 8-0, 5-1 en 7-1 waren de uitslagen die werden 

neergezet. Dit ging niet altijd met goed voetbal, maar 

dan was de tegenstander toch altijd nog slechter. Toen 

werd het 19 april. Een belangrijke dag, want we moesten 

spelen tegen Westervoort waar we de 1ste wedstrijd met 

1-1 gelijk tegen hadden gespeeld.  Wij mochten op het 

hoofdveld spelen. (Pff, wat is de veld groot zeg.) De 1ste 

helft was zeer slecht. Westervoort kwam op 0-1 door een 

miscommunicatie bij een corner. De kleinste tegen de 

grootste laten verdedigen. Gelukkig konden we de schade 

beperkten tot die 0-1. In de rust vielen er wat woorden 

en hebben we wat omzettingen gedaan waardoor 

niet Westervoort, maar wij de betere partij waren. Dit 

resulteerde in de 1-1 en 5 minuten voor tijd ook nog eens 

de prachtige 2-1. Na de wedstrijd kregen we te horen dat 

onze andere concurrent SDZZ punten had laten liggen. 

Deze winst was extra lekker. Wij gingen gewoon verder 

waar we gebleven waren van slecht donderdagavond 

voetbal  in Herwen naar voetballen op de knollentuin 

in Pannerden, weekje vrij en regen in Huissen. Deze 

wedstrijden werden alle gewonnen, waardoor wij op 13 

mei (Moederdag) kampioen konden worden tegen SDZZ.
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De wedstrijd 
Wij mochten weer op het hoofdveld voetbalen. (veld was 

nog niet gekrompen). Er was veel publiek aanwezig, vader, 

moeders, opa’s, oma’s , vrienden en vriendinnen. Wij 

schoten uit de startblokken na een schitterende steekbal 

werd de spits 1 op 1 gezet met de keeper, 1-0. Niet veel 

later was het weer raak en onze collega spits schoot de 

bal zo hard tegen de enkel van de keeper aan dat die 

dubbel klapte waardoor hij niet op tijd kon opstaan om de 

rebound tegen te houden, 2-0. Alles en iedereen door het 

dollen, want dit leek een makkie te worden, maar niets 

was minder waar, want SDZZ ging de beuk erin gooien 

om ons zo uit ons spel te halen. Dit resulteerde in de 2-1. 

Voor rust kregen we nog een penalty die via de lat in de 

rebound werd gescoord, 3-1. In een knotsgek moment 

kwam een voorzet van de zijkant voor de voeten van de 

keeper die de bal schoot tegen een medespeler, 4-1. In 

de euforie over het naderende kampioenschap waren we 

even vergeten op te letten en bij een voorzet werd het 4-2.

In de rust werden wij gewaarschuwd dat wij goed moesten 

opletten op de nr. 9. Aftrap SDZZ, over 3 schijven, een 

voorzet en daar was de nr. 9 met een prachtige kopbal. 4-3. 

Dus daar waar we voor gewaarschuwd 

waren gebeurde al binnen de minuut. 

SDZZ besloot nogmaals om de beuk 

er flink in te gooien, maar waar ze 

in Zevenaar geholpen worden door 

de scheidsrechter gebeurde dat in 

Duiven niet. Ze vonden dat ze een 

penalty werd onthouden en vonden dit 

zo onterecht dat ze zelfs het veld wilde 

aflopen. Maar wie veel aanvalt wil nog 

wel eens vergeten om te verdedigen 

waardoor wij in een vlijmscherpe counter de 5-3 konden 

maken. Met nog wat benauwde laatste minuten werd 

Michael Gibson nog een paar minuutjes speeltijd gegund. 

En toen blies de scheidsrechter op zijn fluitje. Het was 

klaar, over en sluiten, DVV 8 is KAMPIOEN.  Het feest kon 

losbarsten eerst in 

de kantine, door 

naar de buren en 

toen we daar ook 

uitmoesten zijn 

er nog wat thuis 

doorgegaan, maar 

toen was bij de 

meeste het lichtje 

al uitgegaan, 

dromend over die 

mooie dag.

Na al het feest 

stonden er nog 2 potjes op het progamma, beide tegen 

Jonge kracht. De 1ste werd met 5-0 gewonnen waardoor 

er in de 2de wedstrijd nog wat leuke statistieken konden 

worden voltooid. Nog  4 doelpunten voor de 100 goals, 

onze spits nog 3 doelpunten voor de 

30, een overwinning betekende de 13 

overwinning op rij, een verbetering 

van het vorige kampioensjaar. 

De wedstrijd werd met 5-1 gewonnen 

met 2 doelpunten van de spits, 

dus bijna alle statistieken werden 

behaald. Hier nog even op een rij. De 

Teamstatistieken. DVV8  Gespeeld 20, 

Gewonnen 17, Gelijk 2, Verloren 1   

Voor  101 Tegen  16.s
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STOPRijschool Non

Aanbieding voor DVV-leden: 

2 gratis rijlessen en de iTheorie 

(online theoriecursus) gratis!

Tel. 0316-240803

Zoals u ziet een elftal met een ijzersterke verdediging en 

een zeer scorend vermogen. 

Ongetwijfeld ben ik nog een hele hoop vergeten te 

vermelden, maar ben je nieuwsgierig naar de verhalen, 

trek ons aan het jassie en we zullen je de verhalen 

vertellen. 

Jongens het was een mooi seizoen. 

Groet, een Grote Speler 

DVV 08-1 wat een 

jaar!
Door: Huib Evers

DVV 08-1 heeft een geweldig voetbaljaar achter de rug. 

Een gedeelde 4e plaats in de Hoofdklasse in het voorjaar, 

zaalkampioen, Kwartfinale beker, de prijs van Swoop bij 

Vitesse en mooi combinatievoetbal zijn maar een paar 

hoogtepunten van dit seizoen. Het allerbelangrijkste was 

duidelijk zichtbaar het hele jaar: veel plezier tijdens het 

voetbal. We nemen het jaar nog even door met een aantal 

wist u datjes

Wist u dat:
•   De wedstrijden op een kwart veld zijn waarin we 6 

tegen 6 spelen.
•  Dit seizoen nieuw is.
•  Het team iedereen wil bedanken die geholpen heeft 

met het voorbereiden en opruimen van de velden en de 

goals.
•  Dat dit team eigenlijk in de oude termen F-spelers zijn.
•  Kelvin en Julian de stagiairs waren.
•  Kelvin ook vaak naar de wedstrijden mee ging.
•  Julian altijd een paraplu bij zich had als het regende op 

het trainingsveld. Wij op maandag samen met de 08-2 

trainden.
•  Wij hele slechte ballen hadden om mee te trainen, te 

zwaar voor deze leeftijd.
•  Opa Hendriks onze trouwste supporter is.
•  De vrachtauto van Mike op maandag en donderdag 

vaak stuk is.
•  Wij altijd veel publiek hebben bij de wedstrijden.
•  Er ook heel veel scouts van BVO’s langs de kant staan 

bij onze wedstrijden.
•  Sommige scouts met hun hand voor hun mond praten.
•  Dit liplezen voorkomt.
•  Ondergetekende hier altijd heel hard om moet lachen.
•  Meerdere spelers bij de BVO’s stage hebben gelopen.s
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•  De 08-1 dit jaar 4x tegen DZC’68 moest spelen.
•  Helaas de enige keer dat we verloren, in de kwartfinale 

van de beker was.
•  Dit gebeurde na een ware thriller met penalty’s na een 

8-8 eindstand.
•  Bij regen de 08-1 altijd traint. Er altijd een hoge opkomst 

was.
•  We veel regen hadden op de maandag.
•  Thermokleding in de winter ook voor de trainers een 

must is.
•  Mike de hoofdtrainer is.
•  Hij hulp had van: Huib, Dennis, Sven, Jeroen en twee 

stagiaires bij de trainingen.
•  Wij ons afvragen wat hij dan nog zelf deed.
•  Het kader veel lol had tijdens de vrijwilligersavond van 

DVV.
•  De volgende ochtend het even doorbijten was voor 

sommige!
•  Bijna het hele kader zelf ook nog voetbalt.
•  De boys heel erg grappig zijn.
•  Sinterklaas een held is voor de meesten.
•  De 08-1 de hele dag te gast was bij Vitesse op Papendal.
•  We dit gewonnen hadden bij Swoop met een winnende 

foto van het team.

•  De 08-1 een reeks van 11 ongeslagen duels achter 

elkaar had.
•  Bij de zaalwedstrijden er erg goed gevoetbald werd
•  De kampioenswedstrijd in de zaal een ware thriller was.
•  De boys in 1 voetbalseizoen zo hard hebben leren 

schieten dat het als trainer niet meer leuk is in de goal.
•  Ook bij de 08-1 de swish dance populair was.
•  De e-speler bij Vitesse veel aandacht had tijdens ons 

bezoek.
•  Ieder speler gekeept heeft dit seizoen. 
•  Als het licht uitvalt en weer aangaat in de kleedkamer 

(SML), je beter kunt stoppen met de wedstrijdbespreking.
•  Longa 30 niet wist waar ze het hadden met het 

combinatie spel van onze helden.
•  Ze buiten Duiven toch anders te eten krijgen dan in ons 

dorp.
•  Iedere tegenstander namelijk altijd een kop groter was.
•  De 08-1 zich daar niks van aantrok en gewoon alles 

voetballend oploste.
•  In een oefenwedstrijd van DVV 09-3 met 12-3 won.
•  De 08-1 de laatste competitiewedstrijd onder tropische 

omstandigheden (31 graden) winnend afsloot (5-1). De 

tegenstander GSV daar een fraai verslag over schreef 

op hun website.
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•  Wij een hecht team waren.
•  Luci in november helaas bij ons stopte en dat we met 7 

spelers doorgingen.
•  Toch alle spelers individueel net even wat anders 

waren.
•  Seva geweldig keepte het hele seizoen, zeer fraai 2x 

met het hoofd scoorde en altijd keihard de duels in 

gaat. Hij Iedere maandag vroeg in welke kleedkamer 

we omkleden. Het antwoord ook iedere maandag 

kleedkamer 1 is.
•  Rafael een geweldige laatste man is en ons slot op de 

deur is. Hij zelfs beter tackelt dan Ramos. Bij de training 

nogal snel afgeleid is en in de wedstrijden nooit.
•  Danyo onze oudste is en ook een mooi voorbeeld is voor 

de rest. Altijd goed luistert en in het veld de lijnen uitzet 

zoals de trainers het bedoelen. Hij altijd support heeft 

van zijn jongere broertje Jason.
•  Lars onze technische strategische middenvelder is. Hij 

heel goed aanvoelt wanneer hij even als verdediger 

moet staan of de aanval moet helpen. Al huilend zijn 

kampioensgoal in de zaal vierde. Hij samen met Dean 

altijd na de training het hoogste woord heeft in de 

kleedkamer.
•  Thijn heel hard kan schieten en hiermee heel veel 

doelpunten maakte. Vitesse hem heeft weggekocht 

bij ons. Hij dus volgend jaar bij Vitesse speelt. Thijn 

altijd lachend ja kinkt als er gezegd wordt dat hij moet 

omschakelen. Hij in de wedstrijd al lachend dat dan ook 

gewoon weer niet doet.
•  Luca dit jaar zijn zwemdiploma A haalde. Hij een paar 

keer zeer fraai scoorde en dit altijd met een dansje 

vierde. Vaak in de kleedmaker allerlei vragen stelde of 

complimenten had aan de staf. Hoe oud zijn jullie? Zo 

oud?? Wie is de moeder van Sinterklaas? Jij bent heel 

grappig, ik moet altijd om jou lachen.
•  Dean ondanks zijn leeftijd al een brommerrijbewijs 

heeft. Hij is namelijk razendsnel. Hij zeer fraai met het 

hoofd scoorde tegen RKHVV na een fraaie aanval. De 

ondeugd van het team is en in de kleedkamer altijd zeer 

aanwezig is.
•  Mike een rustige coach is langs het veld (ahum), hij nog 

steeds rookt (jammer), 7 kilo is afgevallen (heel goed). 

Hij altijd wil luisteren als andere hem tips geven (top).
•  Huib van leider ineens teammanager werd in het seizoen. 
•  Zijn aantekenboekje met de opstelling, aantekeningen 

en wisselschema’s voor de jongens een gewild item is. 
•  De 08-1 dit boekje al een keer verstopt heeft.
•  Dit bij Sinterklaas gemeld is.
•  De teammanager na de training veel staat te praten op 

het complex van DVV.
•  Zijn beide zoons echter naar huis willen (sorry Bjorne).
•  Dennis, Jeroen, Sven en Rudow wedstrijdbegeleider 

waren.
•  Zij dit goed deden en dat zonder fluit.
•  Een aantal moeders een fraai spandoek had gemaakt.
•  De 08-1 enorm veel progressie boekte in dit seizoen. In 

oktober verloren we van ESA met 17-3 en in mei werd 

het een 2-1 verlies waarbij ESA het Spaans benauwd 

kreeg. Zij hadden immers twee jaar alle wedstrijden 

gewonnen. Ook RKHVV wist niet wat ze overkwam 5-3 

wonnen zij in oktober. In april won DVV met 12-3.
•  De 08-1 altijd een Yell doet voor een wedstrijd.
•  Wij zaalkampioen werden in een 09 klasse.

•  Druk zetten, tempo, omschakelen, acties maken, 

naar de bal kijken, hard inspelen en overspelen de 

voetbaltermen waren dit seizoen.
•  De 08-1 alle supporters wil bedanken voor hun support.
•  Dit team de basis zal vormen van de nieuwe 09-1.
•  Thijn als enige niet meegaat, hij gaat naar Vitesse BVO. 

Wij hem allemaal heel veel succes daar wensen.
•  Wij een hele leuke afsluitende training hadden met alle 

ouders, broertjes en zusjes.
•  Jeroen Holtrop daar een gruwelijke panna kreeg van 1 

van de mannetjes.
•  Rafael zijn vader eventjes liet voelen wat een perfecte 

bloktackle is.
•  De ouders verloren met 1 doelpunt verschil.
•  Thijn daar afscheid nam en het team afscheid nam van 

Thijn.
•  Het kader trots is op het team.
•  Het hele jaar er tussen de jongens geen 1 onvertogen 

woord viel.
•  Plezier altijd bovenaan staat bij voetbal dus ook bij de 

08-1.

Danyo

Rafael

Lars

Thijn

Dean

Seva

Luca
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Van VTZ onderbouw
Door: Marc Schaefers, hoofd VTZ Onderbouw

Het voetbaljaar 2017-18 is alweer ten einde bij het lezen 

van dit stuk. Iedereen heeft alweer een plaatsje gekregen 

voor het komende seizoen. We hebben allemaal hard 

gewerkt aan de nieuwe indeling en we hopen dat iedereen 

tevreden terug, maar zeker ook vooruit kijkt. We gaan nu 

volop aan de slag met de verdere voorbereidingen voor 

het nieuwe seizoen en voeren verbeteringen door waar we 

kunnen, want we zijn nog steeds ambitieus en innovatief.

Ik mag zeggen dat we dit jaar als een heel goed jaar 

mogen beschouwen in de Onderbouw. In de Liemers 

zaalcompetitie waren er diverse kampioenen, waarmee 

we aangeven dat we toonaangevend in de Liemers zijn. 

Ook in de veldcompetitie zijn er een aantal kampioenen 

geweest. Dit hoeven er niet veel te zijn. Dat moet in mijn 

ogen ook niet! DVV wil haar jeugd uitdagen door in de 

veldcompetities zo hoog mogelijk te spelen. Dat is onze 

ambitie. Zouden we veel kampioenen hebben, dan zouden 

we dit niet goed nastreven.

Ontwikkeling van de individuele speler staat voorop. 

In dit nummer is al veel aandacht voor de kampioenen 

en andere teams. Lees gerust hun belevingen in deze 

weer mooie uitgave van de DVV-post. Ik wil graag ook 

aandacht besteden aan de individuele spelers. Spelers die 

een hoog niveau hebben gehaald, dit jaar. Dit hebben zij 

gedaan door uitgenodigd te worden door diverse betaald 

voetbalorganisaties (bvo’s) en de KNVB. Hier zijn we als 

DVV trots op!

Dit houdt namelijk in dat, buiten het persoonlijke talent, 

ook het talent van onze opleiding groot is. Ieder jaar weer 

staan we met een goede groep trainers op de velden. 

Dit is een compliment aan alle trainers van DVV. Trainers 

van de teams en ook de techniektrainers en zeker ook 

keeperstrainers, de coördinatoren, VTZ en Opleidingen.. 

Wil je hier ook deel van uitmaken, laat het weten aan je 

coördinator of aan mij! 

Nu even speciale aandacht voor de jongens, die hun 

talenten ook op andere velden hebben mogen laten zien, 

omdat zij waren uitgenodigd voor stagewedstrijden en 

-trainingen. Zij hebben het voortreffelijk gedaan en ik 

wil hun mijn complimenten geven. Sommigen vielen af 

en een aantal hebben zelfs een “contract” gekregen bij 

een bvo.

Thijn Philipsen zal vanaf komend seizoen zijn talenten laten 

zien bij Vitesse, nadat hij ook bij NEC op stage was geweest. 

Kyran Elbertsen zal dit bij NEC gaan doen en Jaydrick 

Panneflek is aangenomen bij De Graafschap. Ook Nick 

Schaefers gaat daar voetballen, nadat hij 

bij zijn stage-activiteiten bij de KNVB O12 

werd opgepikt door De Graafschap. Ik wil 

deze talenten heel veel succes wensen in 

hun verdere carrière bij hun nieuwe club 

en mochten zij ooit afvallen, dan zijn ze 

uiteraard weer van harte welkom bij DVV.

De anderen hebben dat niet gehaald, 

maar ondanks dat zijn we ook zeker 

trots op hen. Seva Terpstra en Luca 

Baerends zijn zowel bij Vitesse als NEC 

geweest en zijn vele ervaringen rijker. 

Tristan Rooijakkers en Ruben Boom 

(keeper) hebben hun stage gehad bij 

De Graafschap. Ook Nees Aartsen ging 

daar naar toe, nadat hij bij NEC was 

geweest en staat nu nog steeds in the 

picture bij De Graafschap voor komend 

seizoen. Joep Stevens heeft zijn stage ook in Doetinchem 

gedaan en rondde succesvol de periode af bij de KNVB 

in de elite regio-selectie O12. Over talenten gesproken... 

Maar liefst 10 kinderen uit ONZE jeugdopleiding!

We raken er dus een aantal kwijt, maar we bouwen 

gewoon verder! Ook komend jaar zal ik mij, samen met 

andere vrijwilligers, die een hart voor de club en onze 

jeugd hebben, weer volledig inzetten voor een stabiele 

onderbouw met een goede opleiding. Ik vind het ontzettend 

leuk om te doen en daag iedereen uit hieraan een steentje 

bij te dragen. Ik wens jullie allen een hele goede vakantie 

toe en een mooi nieuw voetbalseizoen.

Gescoute jeugdspelers bij DVV

V.l.n.r. boven: Joep Stvens, Kyran Elbertsen, Nick Schaefers en Ruben Boom. V.l.n.r. 
onder: Luca Baerends, Thijn Philipsen en Jaydrick Panneflek. NIet op de foto: Nees 
Aartsen, Tristan Rooijakkers en Seva Terpstra.

Vakantieperiode? 

Train samen!
Door: Frank van Huet

Tijdens een vakantieperiode heb je als jeugdtrainer vaak 

te maken met een uitgedunde spelersgroep. Ja, dan is het 

makkelijk om de training eruit te gooien. Maar veel leuker 

is om eens samen met een ander team te trainen.

Foto: tijdens de meivakantie trainden spelers uit o.13-1, 

o.15-2, o.15-3 en o.15-6 samen.

En leren van elkaar!

Met plezier!

Samen in de vakantieperiode trainens
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zondag 8

Alle kampioenen gefeliciteerd! 

Aan alle spelers, vrijwilligers, 

bestuursleden, sponsoren en ouders, 

bedankt voor een topseizoen!

DVV redactie



DVV Rabobank 

jeugdtoernooi 2018

 

Op 2 en 3 juni vond ons jaarlijkse DVV Rabobank 

jeugdtoernooi weer plaats waarbij we dit jaar 103 

deelnemende teams mochten ontvangen op ons mooie 

sportcomplex in Duiven. Hieronder een aantal teams van 

onze vrienden uit het Duitse Rees en ook voor het eerst 

een team uit Engeland (Sproatley juniors). Hierdoor heeft 

ons toernooi nu al voor de vierde keer een internationaal 

tintje.

Ook dit jaar hebben wij als toernooicommissie weer 

enorm genoten tijdens deze twee dagen. Het plezier 

en enthousiasme van de deelnemers, toeschouwers, 

scheidsrechters, alle vrijwilligers en de ontzettend leuke 

reacties van iedereen maken de vele uren die wij erin 

hebben gestoken meer dan goed.

Wij willen dan ook alle deelnemers, toeschouwers, 

sponsoren, vrijwilligers en iedereen die op wat voor 

manier dan ook heeft geholpen…ontzettend bedanken 

voor hun deelname, bijdrage en inzet.

Onze scheidsrechters willen wij graag even apart in het 

zonnetje zetten. Want wat hebben zij weer een topprestatie 

neergezet, bedankt hiervoor!

Hopelijk kunnen wij ook volgend jaar weer op jullie 

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

mooi toernooi kunnen worden. We moeten het uiteindelijk 

samen doen!

 

Tijdens ons toernooi zijn ook weer foto’s gemaakt. 

Deze kunnen jullie bekijken op onze Facebookpagina: 

https://www.facebook.com/dvvtoernooi
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DVV RABOBANK JEUGDTOERNOOI 2018

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

Rabobank
Club van 100 DVV
Villa Optica
Tele Combinatie
Blokker
Reezo Electro World
Marco van 

Westeneng 
bestrating
Buitensport Four 
seasons
La Calamita ijs
De Schuldentelefoon
Pronto-Print

Grote clubactie: 

WAT DOEN WE MET DE 

OPBRENGST?

Door: Bianca

De afgelopen twee jaar hebben wij tijdens de grote 

clubactie geld ingezameld voor een pannaveld.

Helaas zijn wij tot de conclusie gekomen dat het pannaveld 

niet haalbaar is op deze manier. In samenspraak met de 

sponsorcommissie en het bestuur hebben wij besloten 

om de opbrengst van de grote clubactie aan iets anders 

te gaan besteden binnen DVV met algemeen doel voor 

de jeugd. Graag willen wij van onze leden horen waar er 

behoefte aan is. Denk bijvoorbeeld aan dug-outs, bankjes 

of een stenen tafeltennistafel enz. In de AVL voor de jeugd, 

die we komend najaar gaan beleggen, zullen we de ideeën 

gaan bespreken en een keuze maken. Zo kunnen wij de 

opbrengst op een goede manier gaan besteden. 

De reacties graag voor 1 september mailen naar  

toernooicommissie@dvvduiven.nl s
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JO9-1 Seizoen 

2017-2018
Door: De Trainer…..

Na een erg succesvol vorig seizoen van de JO9-1, een 

nieuwe ploeg met gemotiveerde jongens die erg veel zin 

in het nieuwe seizoen hadden.

Onze ploeg bestaat uit 8 spelers en 2 leiders (Gido en 

Joep) en 2 trainers. We spelen in de Hoofdklasse, met 

onder meer Vitesse JO9-2 als tegenstander. Thomas is de 

trainersstaf komen versterken op de trainingsdagen, dit 

vanuit een stage voor school en zijn liefhebberij voor het 

spelletje.

We zijn dit seizoen begonnen met een nieuwe opzet voor 

de JO-9 . Kwart speelveld en wat andere en/of nieuwe 

regels. Dit alles om het spel sneller en aantrekkelijker te 

maken voor alle spelers. Meer balcontacten en sneller 

spel is het uitgangspunt!!

Na een aantal goede trainingen zijn we gestart met een 

bekerwedstrijd tegen RKHVV, deze wedstrijd werd met 

13-3 gewonnen. Een week later hebben we deelgenomen 

aan een prestigieus  jeugdtoernooi in Deventer. Er werd 

goed gevoetbald en met veel plezier. Er deden goede 

ploegen mee aan dit toernooi. Het was even wennen aan 

het niveau en het snellere spel. Uiteindelijk zijn we met 

een 6de plek naar huis gegaan en een mooie zilveren 

schaal rijker.

Onze ploeg is een mooie mix van jongens en hun kwaliteiten. 

Zo hebben we op goal Xiano, die altijd goede zin heeft en 

rust uitstraalt in de goal. Xiano is halverwege het seizoen 

overgestapt naar de JO9-3 om ook af en toe een wedstrijd 

te kunnen voetballen. Achterin een ‘echte’ laatste man 

Sven, een erg goed overzicht en een ‘echt’ slot op de 

deur, Sven is erg gegroeid gedurende 

het seizoen. Daarbij gezegend 

met een mooie trap en fanatieke 

wedstrijdmentaliteit. Dan Jevon, een 

speler met goede verdedigende en 

steeds meer aanvallende kwaliteiten 

, met zijn lange “uitschuifbare’ benen 

pakt hij menige bal af en slalomt 

naar voren om regelmatig een mooie 

goal te maken. Jerrin speelt achterin 

, is erg fanatiek en een heerlijke 

winnaarsmentaliteit. Verdedigend 

erg goed , een echte ‘stofzuiger’ en 

daarnaast regelmatig opkomend , 

waar hij met mooie acties en een goed 

schot zijn steentje bijdraagt voor de 

goal. Aan de linker zijkant Yannick, een 

sterke speler met een echt linkerbeen, 

waar een’ vernietigend ‘schot in zit. 

Yannick komt graag op om zijn man 

uit te spelen en aanvallend mee te 

doen. Ook verdedigend staat hij zijn 

mannetje.

Ook op het middenveld te vinden, 

Nees. Nees is de enige overgeblevene 

vanuit de JO9-1 van vorig seizoen. 
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Nees voetbalt het liefst dag en nacht en trainde iedere 

week op de donderdag mee bij de JO9-1 van NEC en later 

in het seizoen bij de Graafschap. Een beweeglijke speler 

met veel diepgang.

Voorin 2 echte spitsen, Jaydrick en Tristan. Jaydrick is 

de benjamin van de ploeg, qua leeftijd en lengte. Een 

rasvoetballer pur sang met veel techniek en doorziet het 

spelletje al goed. Kappen en draaien en een goed schot, 

helaas is Jay weggekocht door de Graafschap en hebben 

we afscheid van hem moeten nemen. And last but not 

least , Tristan in de spits… Een echte afmaker, met een 

erg hard schot en een goede actie, goed loop vermogen 

en een echte goalgetter….!!

Met deze spelers zijn we het seizoen ingegaan, al snel was 

er groei te zien, het team raakte op elkaar ingespeeld en 

de veldbezetting werd steeds beter. De jongens begonnen 

elkaar, gaandeweg het seizoen steeds makkelijker te 

vinden in het veld . Er werden steeds meer wedstrijden 

gewonnen. De sfeer en wedstrijdmentaliteit was super, 

allemaal winnaars , maar wel met fair play!! Ook de 

ouders waren erg betrokken en positief aanwezig. Ook het 

kader met Gido en Joep en ondergetekende waren goed 

op elkaar ingespeeld en onderling positief aanwezig.  In de 

winterstop hebben we het zaaltoernooi gewonnen en als 

afsluiter van het seizoen hebben we het DVV toernooi met 

grote uitslagen winnend afgesloten!!

Als trainer ben ik super trots op ‘de mannen’ van de JO9-1 

en ik wil iedereen bedanken voor een erg mooi en sportief 

seizoen!!

DVV JO10-1 Kampioen!

Door: Robert de Weijer namens kader

De JO10-1 (bestaande uit Lars van Wijngaarden, Björn de 

Weijer, Fedde Wensink, Tristan Zweden, Xander Otten, Tim 

Jansen, Luca Koster, Sietse Talsma, Ruben Boom en de 

trainers Patrick van Wijngaarden en Robert de Weijer) is in 

augustus vol enthousiasme aan het seizoen begonnen. De 

eerste bekerwedstrijden werden gespeeld en de start in 

de najaarscompetitie in de hoofdklasse was veelbelovend. 

De jongens draaiden in de “bovenste helft” van de ranglijst 

mee en zijn uiteindelijk op een hele verdienstelijke 4e plek 

geëindigd. 

Daarna tijdens de koude wintermaanden de zaal in. Hoewel 

het spelletje in de zaal toch iets anders is dan buiten op het 

veld, hadden de jongens de smaak snel te pakken en werd 

de JO10-1 eerste in hun poule. Zaalkampioen dus! Het was 

genieten om te zien hoe blij en trots de jongens waren!  

Maar genieten was ook de zichtbare groei van het team in 

voetbaltechnisch opzicht, qua spelinzicht en teamgevoel. 

Want gaandeweg het seizoen werd de JO10-1 steeds 

meer een (h)echt team. De jongens geven nooit op, 

zijn altijd enthousiast en gedreven! Er wordt zelden op 

elkaar gemopperd. Het tempo van het spel ligt hoog en 

er wordt goed overgespeeld. Prachtig om te zien. Tijdens 

de wedstrijden hoeven wij ons als supporters echt geen 

moment te vervelen :-) 

Vol goede moed (en met het zaalkampioenschap in de 

achterzak) werd aan de voorjaarscompetitie begonnen. In 

een poule met 7 teams stond een hoofdklasse-competitie 

te wachten met 6 thuis- en 6 uitwedstrijden. De jongens 

vonden het prachtig, want het was immers net als in de 

echte prof-competities :-) 

En het ging goed! Dankzij de individuele kwaliteiten 

van een ieder, het heersende teamgevoel en natuurlijk 

het enthousiasme werd de ene na de andere wedstrijd 

gewonnen.

Zo kon het gebeuren dat onze jongens van de JO10-1 op 

de voorlaatste wedstrijddag 5 punten voorsprong hadden 

op de nummer 2. En laat nu uitgerekend die nummer 2 

de tegenstander zijn van de laatste 2 wedstrijden! We 

moesten eerst thuis en daarna uit. En 1 puntje was genoeg 

om kampioen te worden. Hadden de jongens de zenuwen 

voldoende in bedwang om dat ene puntje eruit te slepen? 

Hoewel er altijd wel genoeg supporters aanwezig zijn bij 

de wedstijden van onze jongens, leek het wel of er op die 

voorlaatste wedstrijddag veel meer waren. Of maakten s
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JO10-1

ze gewoon wat meer herrie dan normaal? Hoe dan ook, 

de sfeer zat er goed in. Konden de jongens vandaag het 

kampioenschap veiligstellen? 

Vanaf het eerste fluitsignaal was het meteen een echte 

wedstrijd, met kansen over en weer en strijd op het 

scherpst van de snede. De jongens vochten als leeuwen 

voor elke bal en speelden weer prachtig voetbal. Na een 

snelle 1-0 voorsprong moesten de jongens even slikken 

bij de 1-1, maar uiteindelijk viel dan toch de verdiende 

en bevrijdende 2-1. En toen het laatste fluitsignaal klonk 

barstte de feestvreugde los: DVV JO10-1 niet alleen 

zaalkampioen, maar nu ook ongeslagen hoofdklasse-

kampioen voorjaarscompetitie 2018 !!! 

Super trots zijn wij 
dan ook op onze 
boys van JO10-1. 

Niet alleen zijn wij als kader super trots op de mooie 

overwinning(en), maar naast de individuele voetbal skills 

liet dit team een ontwikkelingsgroei zien in belangrijke 

sociale vaardigheden zoals:
•  Het nemen van je verantwoordelijkheidsgevoel waar 

ieder zijn steentje in bijdraagt
•  Hoe met teamgenoten te communiceren
•  Hoe om te gaan met teleurstellingen (uitschakeling 

beker in kwart finale)
•  Alleen door hard te werken kan je uiteindelijk doel(en) 

bereiken
•  Vertrouwen. Er is geen ‘ik’ in een team, alleen maar een 

‘wij’.
•  Plezier staat voorop, niet alles draait om winnen.

Jongens van JO10-1, echt een vriendenteam, jullie 

hebben hard gewerkt en het kampioenschap dan ook 

dubbel en dwars verdiend!

Ter aanvulling op het bovenstaande is dit team nu naast 

zaal- en voorjaarskampioen ook poule kampioen geworden 

op het eigen DVV Toernooi en op het toernooi bij AVW. We 

zijn dan ook super trots op de geleverde prestaties van dit 

team. Ter illustratie enkele leuke feestelijke foto’s inclusief 

een print van de eindstand voorjaarscompetitie, waaruit 

blijkt dat dit team ongeslagen kampioen geworden is 

met de meeste doelpunten voor en ook nog de minste 

doelpunten tegen. 

Middels deze publicatie wil het kader in het bijzonder 

alle ouders en supporters bedanken voor hun geweldige 

support. Mede dankzij jullie steun kijken we terug op 

een mooi en sportief voetbalseizoen. Daarnaast gaat 

een dankwoord uit naar al die fantastische mensen 

(wedstrijdsecretariaat, scheidsrechters, voetbal 

technische zaken, keeperstrainers, coördinatoren, 

accomodatiebeheer, bestuur, commissies etc etc) die zich 

hebben ingespannen om ervoor te zorgen dat de jongens 

lekker hun wedstrijden konden spelen, zichzelf verder 

konden ontwikkelen en veel plezier konden beleven. Tot 

slot danken wij onze team sponsor “Van de Pavert”.
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Sponsor wervings-

actie voorlopig 

tot einde huidig 

competitiejaar!

Pak nu nog je kans!
Hoe was het ook al weer?
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 1050 exemplaren).

Voor degene, die ons twee of meer nieuwe bordsporen 

aandraagt, stellen wij daarnaast een dinerbon 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.

De score van door leden aangedragen bord sponsoren 

bedraagt tot dusver 4. Alvast een woord van dank aan 

deze leden, super!! 

De actie loopt tot eind deze maand dus tot dan maak je 

nog kans op een mooi jack of zelfs een diner bon. We 

zeggen, ga er voor!!

De nieuwe bord sponsoren stellen we in editie 1 voor!

Met vriendelijke groet, De sponsorcommissie

Arthur Mattijssen, Frans Vos, Sandra Burgers, 

Jacques le Comte

Superboerenavond 

25 april 2018

Op woensdagavond 25 april jongstleden was de kantine 

van DVV het decor van een Superboeren-avond. Allerlei 

hoofdrolspelers uit verleden en heden van De Graafschap 

vermaakten het publiek met nieuwtjes, achtergronden en 

hilarische anekdotes.

Een combinatie van Studio Voetbal en Voetbal Inside in 

Duiven! Onder leiding van Freek Jansen (verslaggever 

Voetbal International en opgegroeid in Duiven) voltrok zich 

een avond vol amusement met een uniek kijkje achter de 

schermen van het profvoetbal. Liefst zes gasten waren 

richting het Horsterpark gekomen om in een bomvolle 

kantine, gevuld met sponsoren, leden van de club van 

100 en spelers van DVV, het publiek te voorzien van rake 

anekdotes. Ron Olyslager (trainer DVV 1 en roemrijk 

verleden bij De Graafschap) vertelde samen met Frank 

Lukassen (meer dan 300 duels voor De Graafschap) 

onder meer over de grillen en humor van trainers als Fritz 

Korbach en Simon Kistemaker. 

Ook het huidige De Graafschap was aanwezig, 

met algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp 

en commissaris Sjoerd Weikamp. Zij gaven op een 

openhartige manier een inkijkje in het huidige reilen en 

zeilen bij de Doetinchemse club. Ostendorp, voormalig 

burgemeester van Bunnik en sinds 2017 werkzaam op 

De Vijverberg, vertelde over de huidige situatie van De 

Graafschap, terwijl Weikamp met hilarische verhalen vol 

enthousiasme het publiek een uniek 

kijkje achter de schermen gaf. 

Ook twee huidige spelers van de 

Superboeren waren present. Sjoerd 

Ars, die onder meer voetbalde in 

Bulgarije, China, Turkije en Hongarije, 

lepelde de ene na de andere anekdote 

op, terwijl Mark Diemers (dit seizoen 

met tien doelpunten en twaalf assists 

bepalende speler van De Graafschap) 

vertelde over de huidige gang van 

zaken als ambitieuze profvoetballer. 

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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De avond was georganiseerd door de sponsorcommissie 

in samenwerking met het bestuur van de vereniging. 

Het bleek een voltreffer, gezien de grote opkomst en het 

vermaak in de zaal.
Zaalkampioenschap 

JO13-1
Door: Kevin

Het afgelopen seizoen was in alle opzichten een leerzaam, 

maar vooral lang seizoen. Helaas hebben we op het veld het 

kampioenschap niet binnen kunnen halen. De competitie 

duurde voor onze boys net iets te lang. Maar met een mooie 

2e plaats kunnen de jongens zeker trots zijn. 

Daarentegen hebben we ook deelgenomen aan de 

Liemers zaalcompetitie. Samen met DCS, SC Westervoort 

en DVC O13-1 hebben de boys gestreden om het 

zaalkampioenschap. Dat is als volgt gegaan:

6 januari 2018
De eerste zaalronde speelde we tegen de boys van SC 

Westervoort in de Pals. Ons team was in tweeën gesplitst 

en daar kwam een team A en B uit. Dat zelfde gold voor 

de andere ploegen in de competitie. We begonnen de 

competitie sterk. Team A won met 4-1 en 4-2, terwijl team 

Van het eerste: 

teleurstellend 

einde, maar de blik 

vooruit!

Door: Stan Doevendans

Na een mooie periode vol goede resultaten kort na 

de winter hadden we onszelf in een gunstige positie 

gespeeld voor het winnen van de derde periode. Toch is 

dat uiteindelijk niet gelukt, en dat heeft alle spelers en 

de technische staf natuurlijk erg teleurgesteld. We sloten 

de competitie af met twee gelijke spelen tegen Kilder en 

RKPSC. Eén overwinning was voldoende geweest om de 

play offs om promotie te kunnen spelen. Daarin waren 

we waarschijnlijk heel kansrijk geweest. Maar goed, 

we spelen ze niet en dus heeft het ook niet veel zin om 

daarover te speculeren.

Waaraan heeft het nu gelegen, dat we het toch niet gehaald 

hebben? Onmiskenbaar hebben we dit seizoen stappen 

in de goede richting gezet. We hebben beter en harder 

getraind dan de jaren ervoor en hebben ook beter voetbal 

laten zien. Helaas vooral tussen de zestienmetergebieden 

en niet altijd op de plaatsen waar de wedstrijden beslist 

worden. DVV heeft aan beide kanten van het veld te 

veel steken laten vallen: kansen missen die je eigenlijk 

moet maken, verdedigende missers die ons niet mogen 

overkomen. De wedstrijd tegen RKPSC was daar een 

sprekend voorbeeld van. We hadden voldoende kansen 

om vier of vijf goals te maken en kregen nauwelijks een 

kans tegen. En dan tóch de vermijdbare 1-1. Dan kun 

je misschien goed spelen, maar je doet toch iets niet 

helemaal goed.

Als team werken we goed samen en zijn we bereid er veel 

voor te doen. Nu moeten we ook de volgende stap zetten: 

wedstrijden beslissen en waar nodig ‘op slot kunnen 

gooien’. 

Hopelijk kunnen we dat 

dan volgend seizoen 

bekronen met een 

promotie. Dat is wat 

we allemaal ontzettend 

graag willen!

B met 7-1 en 4-1 won van Westervoort. De onderlinge 

wedstrijd tussen team A en B eindigde in een 3-1 

overwinning voor team A.

13 januari 2018
Dit keer speelde we in de Panoven in Giesbeek en tegen 

een ploeg die we op het veld ook treffen, namelijk DVC’26. 

Team A won beide wedstrijden van deze ploeg met 7-4 

DVV JO11-2
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MO15-1 Kampioen!
Door: Patrick, Oscar en Ben

Op zaterdag 26 juni zijn de meiden O15 jaar kampioen 

geworden in 1e klasse KNVB.

In de najaar competitie geen enkele wedstrijd verloren. 

Ondanks dat ze eigenlijk nog één wedstrijd zouden 

moeten inhalen, zijn ze al kampioen. Doordat er een 

aantal wedstrijden waren afgelast, kregen de meiden op 

het laatst een loodzwaar programma. Twee weken achter 

elkaar een wedstrijd op donderdag en op zaterdag. 

In deze laatste twee weken begonnen ook de eerste 

tekenen van zenuwen te komen en niet alleen bij de 

meiden, maar ook bij de trainers. Donderdag 17 mei 

winnen de meiden thuis tegen DVOV met 4-3. Zaterdag 

19 mei een super spannende derby tegen de nummer 

2, SC Westervoort. Na een 0-1 achterstand lukt het toch 

om gelijk te spelen in de laatste 5 minuten. We weten dat 

we na dit gelijkspel beide wedstrijden moeten winnen 

om thuis kampioen te worden. Donderdag 24 mei een 

bijna uitverkochte thuiswedstrijd op het hoofdveld tegen 

Eldenia. De druk is van de gezichten af te lezen, maar dan 

gebeurt het. Ineens staan we achter met 0-1. De gezichten 

fleuren weer op bij het maken van 1-1. Al snel slaat de 

stemming weer om als Eldenia 1-2 maakt. Het massale 

publiek steunt de meiden en we komen weer gelijk te 

staan. 2-2. Gelukkig wordt het al snel 3-2, maar Eldenia 

geeft zich niet gewonnen en daar komt ook 3-3. Gaat het 

en 4-1. Team B won de eerste wedstrijd met 4-1, maar 

verloor helaas de tweede met 4-2. We hebben leuke potjes 

gespeeld en kunnen volgende week kampioen worden.

20 januari 2018
De laatste speelronde vond plaats in Lobith in de Habeshal. 

Dit keer speelde we tegen de boys van DCS. Team A had 

aan 1 punt genoeg om het kampioenschap binnen te 

halen, terwijl team B nog tweede kon worden door twee 

keer te winnen. Team A won de eerste pot met 2-1 en 

speelde 4-4 gelijk en was daarmee kampioen. Team B 

won beide partijen met 2-1 en 1-0. Dat betekent dat we 

met beide teams 1e en 2e zijn geworden en dat natuurlijk 

gevierd moet worden.

Voor iedereen is dit het laatste jaar zaalvoetballen in 

competitieverband geweest en dan is het super leuk dat 

dit wordt afgesloten met een kampioenschap.

dan toch niet lukken om zaterdag thuis kampioen 

te worden?. Reserve spelers staan langs de lijn 

en samen met het publiek brengen ze de ploeg 

naar ongekende hoogte. Yessssss daar is het 

beslissende doelpunt, eindstand: 4-3.

Soms moet je ook gewoon een beetje geluk 

hebben.

En dan is het zover. Zaterdag 26 mei 2018, de dag 

van het kampioenschap en een dag met tropische 

temperaturen. Thuis, wederom op het hoofdveld, worden 

de Sprinkhanen van de mat gespeeld en verslagen met 

maar liefst 6-0.  Het kampioensfeest kan beginnen. De 

huldiging vind direct plaats op het veld. Vol trots worden 

de medailles omgehangen en confetti vliegt in het rond. 

Traditiegetrouw worden de dames met de “platte kar” 

door Duiven gereden terwijl de muziek uit de speciaal 

aangeschafte speaker schalt. Wat een geweldige ervaring! 

Bij terugkomst op DVV is er in kantine voor het hele 

team friet en wat te drinken en kan er gezellig worden 

nagepraat.

Dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt.
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DVV-ers proeven aan 

Jonger Oranje
Door: Antoine van de Bemt

De afgelopen jaren heb ik diverse keren een stukje 

geschreven over jonger oranje. Een toernooi waarbij je 

door scouts van profclubs geselecteerd kunt worden 

voor de jonger oranje finals, die ieder jaar in Wormerveer 

gehouden wordt. Ook in het vorige clubblad heb je kunnen 

lezen dat er dit jaar 4 spelers van DVV JO13-1, Teun 

Uffing, Kyran Elbertsen, Luca Randolfi en Jordy van den 

Bemt, geselecteerd zijn en bij jonger oranje Achterhoek 

gaan spelen tijdens de finals. Voor Luca en Jordy wordt dit 

de 3e keer dat ze geselecteerd zijn voor de finals. Mocht je 

tijdens de finals geselecteerd worden dan kom je in jonger 

oranje Nederland. Jonger oranje Nederland speelt tijdens 

het seizoen diverse oefenwedstrijden tegen jeugdteams 

van profclubs.

Woensdag 25 april was een gewone dag. Om 14.15 

uur kreeg de vader van Luca een telefoontje. De 

contactpersoon van jonger oranje hing aan de lijn met 2 

vragen: of hij de vader van Jordy kon bereiken en of Luca 

en Jordy geïnteresseerd waren in een oefenwedstrijd 

tussen jonger oranje Nederland JO13 en ADO Den Haag 

JO12. Luca en Jordy stonden hoog op de reservelijst en de 

boys wilden dit uiteraard graag, echter de wedstrijd was 

dezelfde avond om 18.30 uur op de het trainingscomplex 

van ADO in Den Haag. De vader van Luca was voor zijn 

werk nog in Utrecht, ging als een speer naar Duiven, 16.00 

uur met zijn vieren in de auto om rond 18.00 uur, na 2 

files en een wegomleiding, op het trainingscomplex te 

arriveren.

Na een korte warming-up kon om 18.30 uur de wedstrijd 

van 3x 30 minuten starten. Luca en Jordy kwamen beide 

60 minuten in actie. Het was een wedstrijd die redelijk 

gelijk opging. ADO voetbalde iets gemakkelijker, maar de 

MO15 op de platte kar!

U I T  D E  J E U G D C O R N E R

Jonger Oranje en Ado Den Haags
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DVV O12-1 oefent 

tegen Borussia 

Dortmund O12.

Door: Stan Doevendans

Na de laatste competitiewedstrijd op 19 mei, waarin 

DVV O12-1 knap met 2-2 gelijk speelde tegen Achilles 

’29, dat tot dan toe het hele seizoen alle wedstrijden had 

gewonnen, stond op 23 mei de volgende uitdaging voor 

de deur. We werden benaderd om een oefenwedstrijd te 

spelen tegen niemand minder dan Borussia Dortmund 

onder 12. Dortmund was op trainingskamp in de buurt, en 

omdat NEC had afgezegd in verband met competitie, was 

men uiteindelijk bij ons uitgekomen. Natuurlijk konden wij 

hier geen nee tegen zeggen.

Op de dag zelf kwamen wij rond een uur of drie bij DVV 

aan. Het was goed om te zien dat er al genoeg vrijwilligers 

aanwezig waren die zoals gewoonlijk altijd voor ons 

klaar staan. Om 16:15 begon uiteindelijk de wedstrijd. 

We kwamen er al snel achter dat Dortmund een maatje 

te groot was. Dit is natuurlijk geen schande, want we 

hebben het hier wel over een van de grootste clubs van 

Duitsland, 8-voudig landskampioen en oud winnaar van 

de Champions League. Iedereen was onder de indruk van 

de professionaliteit van Dortmund. Dit was bijvoorbeeld te 

zien aan de drone die in de lucht hing om de wedstrijd te 

filmen.

Hoewel we nog een paar goede kansen kregen, is wedstrijd 

uiteindelijk helaas in 0-8 geëindigd. Desondanks hebben 

de jongens een fantastische ervaring gehad, en hebben 

we met z’n allen veel geleerd van deze bijzondere dag.

(Opmerking red: bijgevoegde foto’s zijn gemaakt door 

Stephan van Reem)

DVV JO12-1 JO12-1

meeste en beste kansen waren voor team jonger oranje. 

Uiteindelijk werd deze wedstrijd met 0-1 verloren, maar 

de ervaring die deze 2 jongens hebben gekregen pakt 

niemand hen meer af. Ook als ouders zijn wij supertrots. 

(Op de foto met beide teams na de wedstrijd). Voor Luca 

en Jordy smaakte dit naar meer en hopen zij om op 

vrijdag 15 juni, tijdens de finals, samen met Teun en Kyran 

geselecteerd te worden voor jonger oranje Nederland, 

waardoor er meer van dit soort wedstrijden gespeeld 

kunnen worden.

Tot slot wens ik iedereen een supervakantie toe en tot in 

het nieuwe seizoen.
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Hallo allemaal!
Door: Nick Schaefers, JO12-1

Mijn naam is Nick Schaefers. Ik ben bijna 12 jaar en ik wil 

graag een stukje schrijven in de DVV-post, omdat ik na 

een aantal hele leuke jaren weg ga bij DVV. Vanaf 18 juni 

ga ik namelijk voetballen bij De Graafschap O13.

Daarom wil ik ook een stukje schrijven. Ik heb namelijk 

een hele leuke en mooie tijd gehad bij DVV en veel trainers 

hebben mij geholpen dat ik nu bij De Graafschap mag 

voetballen. Van trainer Esther Stoker heb ik het meeste 

geleerd en van mijn papa, want die hebben mij het langste 

getraind. Maar ik heb ook het laatste jaar heel geleerd 

van Stan en Jordy. Zij waren wel spelers van het eerste 

team van DVV. Jammer dat zij moeten stoppen, want zij 

waren heel goed. En met het toernooi bij DVV zijn we ook 

eerste geworden en in de competitie hebben 2-2 gespeeld 

tegen Achilles’29. Daar speelde ik met mijn team de beste 

wedstrijd ooit. Zij werden wel kampioen, maar we hebben 

ze niet laten winnen, die wedstrijd.

Ik wil ook trainer Antoine bedanken en Kevin, waarbij ik 

ook heb meegetraind bij een hoger team. Dit was soms 

best moeilijk, maar ik heb heel goed mijn beste gedaan. 

Ook trainer Frank van Huet heb ik wel eens mee getraind 

en Bob Rutjes heeft mij veel tips gegeven.

Het allermeeste wil ik al mijn teamgenootjes bedanken 

met wie ik allemaal heb gevoetbald. Met hun heb ik het 

leukste gedaan wat ik vind en dat is voetballen. Ik vind het 

soms wel jammer dat ik wegga, omdat ik veel vriendjes 

heb bij DVV, maar ik krijg straks nieuwe voetbalvriendjes.

DVV is een hele gave club. Ik heb ook veel wedstrijden en 

toernooien gespeeld tegen grote clubs en ook profclubs. 

Een paar weken geleden nog tegen Borussia Dortmund, 

maar ook Vitesse, PSV, NEC en De Graafschap waar ik nu 

naar toe ga. Dit vond ik altijd erg leuk. Mooi dat DVV zoveel 

heeft geregeld, want zo krijg je altijd goede voetballers.

Allemaal nog heel erg bedankt en veel succes bij DVV.

DVV JO9-3 BEDANKT 

BALSPONSOR COPPER 

IM (Sander Jacobs)
Door Leon Blij trainer JO9-3

Op het moment dat ik dit schrijf zit het seizoen er al weer 

op. Dit is dan zo’n moment om even terug te kijken waar 

we vorig jaar stonden en waar we nu staan.

Om te beginnen zijn we een super talentvolle groep.

De trainingsopkomst was zeer goed en het was ook echt 

leuk tijdens de training. Halverwege het seizoen kwamen 

er zelfs een aantal spelers van de JO9-4 bij op de training. 

De eerste seizoenshelft in de vierde klas wonnen we 

gemakkelijk onze wedstrijdjes.

Na de winterstop, gepromoveerd naar de derde klasse, zat 

het allemaal een beetje tegen maar we bleven positief en 

hebben ons best gedaan.

Onze sportieve revanche kwam op het DVV toernooi. Met 

een mooie tweede plaats hebben we het seizoen toch 

goed kunnen afsluiten.

En…vier dagen na sluiting inlevertermijn kopij van de DVV 

post zijn we winnaar geworden van het AVW toernooi in 

Westervoort!

Namens Andre en Jesse wens ik jullie een fijne vakantie 

en misschien zien we elkaar volgend seizoen terug!

DVV JO12-1 JO12-1 DVV JO9-3 JO9-3

De redactie wenst je veel succes bij De Graafschap, Nick
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De bevindingen van 

een jaar 011-3
Door: Frans, Raoul en Dylan

Alhoewel DVV grote verwachtingen had en de 011-3 in de 

3de klasse had geplaatst,

was de start stroef en de tegenstand te groot. Helaas 

meerdere keren boven de 10 goals tegen, en dan is het 

moeilijk om je te motiveren. Toch heeft het team week in 

week uit getraind en met de wedstrijden alles gegeven.

Tijdens het zaal voetbal, was de tegenstand beter in 

verhouding, en kwamen voor het eerst voorzichtig ook de 

resultaten.

In het voorjaar kwam gelukkig een indeling op 

niveau en is de 5de klasse de juiste gebleken, 

met veel spannende potjes: 3 x verloren met 

1 doelpunt verschil en uiteindelijk een zeer 

verdienstelijke  5de plaats.

Afgelopen zaterdag 2 Juni was dan het DVV 

toernooi, waar wij tot onze eigen verrassing en 

met een geweldige teamspirit de eerste plaats 

hebben behaald. Drie jaar hebben Dylan en Raoul 

de jongens getraind en tijdens de wedstrijden 

gecoacht en nu geven zij met een mooie afsluiting 

van het seizoen het stokje door aan een nieuw 

kader.

Rest ons om Rohan, Djem, Owen, Ryan, Osama, Lasse, 

Sven, Daan, Nout en Giuseppe weer een mooi voetbal jaar  

te wensen komend jaar. En een ieder een mooie zomer.

Relaas van een 

vader die eigenlijk 

niks met voetbal 

heeft (deel 2)
(het einde van een 

tijdperk)
Door: Marcel van de Kamp

Weer een seizoen voorbij voor JO10-3. Niet alleen voor 

de kinderen, maar ook voor de ouders , de trainer en de 

leider.

Maar wat een mooi seizoen was dit zeg. Alle spelers zijn 

als individu gegroeid, en het hele team is gegroeid. Een 

hecht groepje, wat in de loop van seizoen , elkaar steeds 

beter vond op het veld. Een groep waarbij altijd het team 

voorop stond, om lekker te kunnen spelen, en als het 

mogelijk was om ook te winnen. De baltechnieken werden 

steeds beter, de extra training voor de keepster die er voor 

zorgde dat ze nog beter werd (En ze is al zo goed!) 

En als we dan naar de laatste wedstrijden kijken, dan 

zag je vaak een compleet plaatje. Lekker puur voetballen, 

waar ook ik (als vader die eigenlijk niks met voetbal heeft) 

van kan genieten!

Aan alles komt een eind
Dit superteam wat voor de 

helft uit meiden bestaat 

en voor de andere helft uit 

jongens houdt in zijn huidige 

vorm op te bestaan na dit 

seizoen. En dat vinden velen 

jammer, maar het is niet 

anders, dat noemen we 

vooruitgang. En elk team 

dat spelers erbij krijgt uit 

JO10-3 mag daar heel blij 

mee zijn, want die krijgen er 

supergemotiveerde en goede 

voetballers bij!

28-05-2018: De laatste 
training
Een bijzondere training dus. 

En nu mochten de kinderen 

een wedstrijdje tegen hun 

ouder(s) spelen. Ondanks dat 

het erg warm was, hebben 

beide partijen genoten. En wie hebben er gewonnen? 

De kinderen! De ouders waren totaal overklast! En dat 

ondanks de inzet van superspits R (Die toch iets meer een 

schaduwspits bleek te zijn)

Nogmaals over verliezen en winnen….
Zoals ik al eerder had geschreven wist dit team vooral in 

het begin wat het was om te verliezen. Maar dankzij de 

tomeloze inzet van de trainer en leider (en de kinderen zelf 

natuurlijk) viel het balletje ook eens wat vaker de andere 

kant op, en werd er ook gewonnen. En wauw, wat zag je 

het zelfvertrouwen van de kinderen groeien. Echt mooi om 

dat mee te mogen maken.

En dat verliezen….. nou daar gingen ze fantastisch mee 

om. En als een van de spelers er toch wat moeite mee had, 

dan kreeg hij of zij de steun van de medespelers! Maar de 

trainer en leider vonden het soms toch wel moeilijk.(Op 

die twee kom ik later nog wel terug)

De ouders

Hoe vaak hoor je wel niet dat ouders (vaak de vaders) ook op 

de stoel van de trainer willen zitten. Die langs de lijn soms 

nog harder roepen dan trainer. Ik heb ze bij ons zo eigenlijk 

niet gezien, en dat is wel fijn. Oké, er zijn wat moeders 

die nog fanatieker zijn in hun support dan sommige vaders 

(Stille genieters?), maar daar is ook niets mis mee. Echte 

die-hard supporters ook als het niet zo goed gaat. 

Anderen ophalen/ wegbrengen, ook als er op het laatst 

iets wijzigt, allemaal geen probleem voor deze ouders. 

Elkaar helpen indien nodig, dat is de mentaliteit (en dit 

komt bij de kinderen op het veld ook terug)! Prachtig. Alle 

ouders, bedankt voor jullie inzet!

De leider en de trainer
Ja daar had ik de vorige keer al wat over geschreven, 

dus je zou denken, dat hoeft nu niet meer. Maar toch. 

Eén ding dan. Naarmate het beter ging was er soms wel 

wat  frustratie als er soms op het laatste moment een 

overwinning werd weggegeven. Dan was vooral het 

humeur van de leider wat minder. Gelukkig kon de trainer 

hem dan snel weer opvrolijken en was alles weer pais 

en vree! 

DVV JO11-3 2017-2018 JO11-3

JO11-3 toernooitijgers

DVV JO10-3 2017-2018 JO10-3
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“plezier in het spel”, “plezier in het spel”, “plezier in het spel”, “plezier in het 

spel”, “plezier in het spel”, “plezier in het spel”, “plezier in het spel”, “plezier in 

het spel”, “plezier in het spel”,  en nogmaals: “plezier in het spel”! 

Dat is wat de trainer en leider de kinderen hebben meegegeven. Naast alle 

techniek en andere zaken is dat toch wel misschien wel belangrijkste. Want 

immers , als er geen plezier meer is, dan zal het vlammetje snel doven. 

Daarom wil ik Mario en Jeroen enorm bedanken voor alles wat ze voor dit team 

hebben gedaan. Niet alleen voor mij zelf, maar ook namens alle ouders van de 

kinderen! 

Jeroen en Mario , bedankt voor al het moois wat jullie onze kinderen hebben 

meegegeven!

Mo17-1 Voorjaars 

competitie en beker
Door: Brian, Koen en Marco

In de eerste helft van de competitie eindigden de meiden 

van MO17-1 net onder de top van de competitie. Het extra 

stapje om in de top 3 te eindigen zou in de voorjaars 

competitie moeten worden gezet. Ook waren de meiden 

nog actief in de beker en moest er worden aangetreden 

tegen teams uit de eerste klasse. Op zaterdag 3 Februari 

moest werd er in Ede met 3-2 gewonnen van DTS 35. 

Ook de thuiswedstrijd tegen Longa 30 werd met 3-2 

gewonnen en de halve finale was bereikt. 

Zaterdag 28 April was de halve finale tegen Vios Vaassen. 

De meiden waren erg gemotiveerd om te winnen en 

de finale te bereiken. Helaas was Vios scherper in het 

afronden van de kansen. De wedstrijd eindigde in een 3-1 

nederlaag. Met opgeheven hoofd verlieten we de beker 

competitie en konden we ons gaan richten op de voorjaars 

competitie.

Na 2 overwinningen kwam de eerste zware tegenstander 

de Bataven. Zij hadden versterking uit een hoger team 

nodig om met 3-1 overwinning naar huis te keren. 

Na deze nederlaag moest iedere wedstrijd worden 

gewonnen om mee te kunnen doen om het kampioenchap. 

Daarnaast zouden de Bataven nog punten moeten laten 

liggen. De druk werd behoorlijk opgevoerd door onze 

meiden richting de koploper. Er werden zelfs wedstrijden 

bezocht om de tegenstanders van de Bataven aan te 

moedigen Helaas verspeelden de Bataven geen punten 

meer en werden zij kampioen. Een verdienstelijke 2e 

plaats was uiteindelijk het hoogst haalbare.

Meiden. Wat hebben jullie een groei (voetbal technisch, 

fysiek en mentaal) doorgemaakt het afgelopen jaar. Wij als 

trainers/leiders zijn trots op jullie en bedanken jullie voor 

het afgelopen geweldige seizoen. 

Veel succes in jullie nieuwe team!

DVV MO 13-2

Door: Jolanda Korfage (moeder van Lucie)

Een nieuw samengesteld team met een aantal die 

elkaar al kenden, maar ook een aantal nieuwe meiden 

die voor het eerst kennis maakten met een bal aan 

hun voet. Daarom eerst maar eens flink oefenen in 

een competitie van 7 tegen 7. In combinatie met 

de ondersteunende trainingen van Frans, Romy en 

Julia kon je merken dat het steeds beter ging. De 

resultaten waren (nog) geen overwinningen, maar 

dit heeft het onderlinge positieve teamgevoel en 

het plezier in het voetballen van de meiden nooit 

beïnvloed. Na de winterstop was het dan zover……

klaar voor het “grote veld”. Mede dankzij aanvulling 

van spelers uit andere teams kon de competitie 

van 11 tegen 11 aanvangen. En, ja hoor, de eerste 

wedstrijd tegen Ulftse Boys bewezen de meiden 

direct dat het overspelen op een groot veld toch 

een stuk beter ging, de eerste overwinning was 

binnen! Ondanks dat de hierop volgende gespeelde 

wedstijden (op één na) verlies opleverde, beperkten 

de meiden door een ijzersterke keepster en 

volhardende speelsters het aantal tegendoelpunten. 

Pluim hiervoor!  En natuurlijk ook voor de trainers, 

begeleiders en trouwe ouders/toeschouwers. Allen 

veel succes en plezier volgend jaar!

Een gelukkig kader!

DVV meiden 

onder 13-2 MO13-2 DVV MO17 MO17
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Kensley Abbink, JO9-3, pupil van de week bij DVV-GSV’38 Teun Vermeer, JO9-4, pupil van de week bij DVV-Kilder

Kensley met Bas en keepers 

Kensley met BN-er Philip Cocu Teun aan de aftrap Op weg naar de KildergoalieO,o, wat zijn die Giesbekers groot...

PUPIL VAN DE WEEK: Kensley Abbink PUPIL VAN DE WEEK: Teun Vermeer
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DVV2 van kijken 

naar beneden tot 

kijken naar boven.

Door: Jasper Harmsen, trotse leider   

Voor het seizoen hadden we goede hoop op een hoge 

klassering. Echter in de winterstop was naar beneden 

kijken meer aan de orde dan omhoog. Voor een plek 

in de nacompetitie werd gevreesd. Maar door een 

wonderbaarlijk omslag in de winterstop ging het roer 

volledig om. Overwinningen werden aan elkaar geregen 

en menig tegenstander vroeg zich af wat er aan de hand 

was. Waar voor de winterstop de drie punten voor de 

wedstrijd al opgegeven waren, werd er na de winterstop 

niets meer weggegeven. Met een uiteindelijke derde 

plaats in de competitie, 2 overwinningen op SC Groessen2 

en een dikke eerste plaats in de tweede periode mogen 

we van een geslaagde tweede seizoenshelft praten. 

Door combinatiespel en inzet van de spelers werd menig 

tegenstander volledig zoek gespeeld. Ook het stug blijven 

geloven in het systeem en daarop trainen van de beide 

trainers heeft hieraan bijgedragen. Het behalen van de 

nacompetitie voor promotie mag dan ook als een kers op 

de taart worden gezien. Helaas was de nacompetitie een 

knock-out systeem en knock-out gingen we..... 

Zoals Johan Cruijff zei ‘als je aan het einde van de speeltijd 1 

goal meer hebt dan de tegenstander dan heb je gewonnen. 

Das logisch...’ Helaas in ons geval had de tegenstander 

1 goal meer. Terwijl DVV2 er lustig op los combineerde, 

gingen twee droge schoten van de tegenstander er aan de 

andere kant in. Jammer maar helaas. Maar dit doet niets 

af aan de geweldige prestatie die de spelers en staf van 

DVV2 hebben geleverd. De spelers hebben stuk voor stuk 

karakter laten zien, al dan niet aan elkaar geplakt met de 

magische tape van Martha. En waar een speler afhaakte 

met een blessure, was daar altijd weer Hans die ze er 

snel weer bovenop hielp. Ook waren daar onze (deeltijd) 

vlaggers Pedro, Joey en Peter. Elke wedstrijd was één van 

de vlaggers beschikbaar, top mannen! En natuurlijk een 

speciaal woord van dank voor onze (ongediplomeerde) 

trainers Frank en Rene. Weliswaar zonder de voor DVV 

benodigde papieren maar met een enorme voetbalkennis 

wisten jullie elke week de spelers weer te verrassen 

met oefeningen en trainingen. En alles binnen het DVV2 

systeem. Jammer voor ons dat de club andere keuzes 

maakt, maar jullie waren een top team. 

Ook ik kies voor een andere carrière binnen DVV. Maar 

op de basis die we met elkaar hebben gelegd, kunnen 

de nieuwe trainer en zijn kader makkelijk verder werken.

 

DVV 35+1, 2 en 3 

update
(Door een 35+ insider)

In het seizoen 2015/2016 is DVV gestart met het 35+ 

voetbal op de vrijdagavond. Met het seizoen 2017/2018 

heeft DVV zelfs twee heren 35+ teams actief.

DVV schrijft met het nieuwe seizoen van 2018/2019 

een nieuwe 35+ heren team in voor de vrijdagavond 

competitie. Het 35+3 team bestaat grotendeels uit ex-

spelers van het zaterdag 1 team onder leiding van Wilco 

Berends. 

Met het toevoegen van een derde team gaat een 

wens in vervulling voor Marco Janssen (speler 35+1). 

Dit trainingsbeest, tegenwoordig voetballend op 

kunstgrasschoenen baalt van elke training die niet 

doorgaat. De verwachting is dat de trainingsopkomst 

met minimaal 5 spelers omhoog gaat op de vrijdagavond, 

waardoor de kans op het niet doorgaan van de trainingen 

hierbij wordt geminimaliseerd. 

DVV 35+ 1 35+ 1

Beheerdersdienst 35plus Roy zoekt contact met dames 1

Bob in actie
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De opkomst van het 35+2 team blijft qua trainingsopkomst 

vooralsnog onvoorspelbaar, maar leider Jan-Louis 

Reijnierse hoopt op verandering in het nieuwe seizoen. 

Ondanks de wat mindere opkomst bij het trainen, is 

35+2 op een tweede plaats in de competitie geëindigd. 

Waar zouden ze geëindigd zijn bij een optimale 

trainingsopkomst? Helaas moet het 35+2 team afscheid 

nemen van 2 spelers, Rudy de Wit en Eddie Tilleman. 

Gelukkig hebben zij al versterking gekregen van Jan 

Brons, Jeroen Holtrop en Roy Houwers.

Het 35+1 team blijft ongewijzigd en zal de zomerstop 

gebruiken om te werken aan het herstel van een hoop 

blessures. Leider Dennis Werner heeft het vroege vertrek 

van Huib Evers opgevangen door het aantrekken van 

Rob Stoker & Jeffry Hoonakker. Met regelmaat kampte 

het team met een tekort. Diverse mannen waaronder 

bijvoorbeeld Arno van Leijen (trainer JO15) maar ook 

gedeeld topscorer Ronald Korfage (zondag 45+) hebben 

het 35+1 team geholpen om het seizoen alsnog goed af 

te sluiten (waarvoor dank!)

Nog een paar algemene “wist U datjes”, wist U dat:
•  Wij op de trainingsavonden op vrijdagavond de kantine 

missen en dat “Bij de Buuren” ons faciliteert in de 

derde helft
•  De wedstrijdavonden thuis altijd op en top geregeld zijn, 

waarvoor dank aan de organisatie!

35+1 Wist U dat….. 
•  Marco de meeste postings doet in de 35+ lolhoek app, 

de gemeenschappelijke groepsapp van alle 35+ teams 

met vunzige, grappige, droge en schuine humor
•  Dennis gemiddeld 76 appjes per speelronde extra 

stuurt om extra spelers te regelen
•  De meeste borrelhapjes besteld worden door het 35+1 

team met een gemiddelde van 3,5 teamschalen per 

avond (90-110 hapjes op 11 personen)
•  Het 35+1 team de meeste punten haalt op een 

wedstrijdavond als Tonny er niet is
•  Sinds het 35+1 team niet meer in en rondom Velp 

speelt snackbar Beurskens Bob & René missen, de 

bamiballen omzet is daar enorm gekelderd
•  Peter de Dreu vaker wedstrijden heeft gespeeld dan 

getraind
•  Mark, Huib & Sander elke vrijdag de helft vieren Bij de 

Buuren
•  René op de speelavonden meer doucheminuten heeft 

dan speelminuten
•  Het 35+1 team een teamuitje heeft aan het begin van 

het nieuwe seizoen

Dennis in actie

Peter in actie Rene en Bob bij Beurskens

Nieuwe muziekvriendschap ontstaat bij 35plus
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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

DVV 35+ 2 35+ 2

Roy in actie

•  Roy nog steeds niet gebeld is door de dames van 

Dames 1
•  Sandy de derde helft vaak start met een Weizen
•  Richard een seizoensrecord heeft gehaald van 5 clean 

sheets
•  We “bofkont” Stefan missen, hij draait overuren in zijn 

jacuzzi maar nog niet op het veld
•  Rob in zijn debuutwedstrijd gescoord heeft
•  Het 35+1 team nog een nieuwe teamfoto moet maken 

met Bob erbij
•  Roy samen met leenspeler Ronald het topscorers 

klassement deelt met 4 doelpunten in de 

voorjaarscompetitie
•  We heel blij zijn met Jeffry, onze eigen nummer 14

35+2 Wist U dat…..
•  Lokman pas gemist wordt, als hij er weer is…
•  De beste loopacties van Patrick meestal van en naar de 

bar zijn.
•  Wij hem daarin met raad en daad bijstaan.
•  Onze k#@ keeper landurig geblesseerd is… 

•  Wij hem een voorspoedig herstel wensen.
•  Dat hij nu echt alles met links doet………..
•  Haico net zo’n dribbelkoning is als z’n dochter.
•  De opkomst van 35+2 bij trainen hoger is als de kantine 

open is.
•  Jan de samba in 35+2 gebracht heeft…
•  Dat de oude mannen in het begin moeite hadden met 

de losse heupen…
•  Maar daardoor nu niet alleen in de kantine scoren…
•  Jeroen voor twee keer een half meetelt.
•  35+2 heeft nog steeds een vacature voor wasvrouw 
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Specialist in 
het verzekeren 
van uw bedrijf

info@gelderschpakhuys.nl • www.gelderschpakhuys.nl

m/v/genderneutraal
•  de vorige sollicitatie ronde van 10dgn geen geschikte 

kandidaat heeft opgeleverd
•  beloning is ronduit goed, betaling in natura is niet perse 

uitgesloten
•  we zweten nauwelijks dus valt de viezigheid wel mee...

Nadat je dit gelezen hebt en je in het bezit bent van 

een (beginnend) bier/bitterballenbuik, (bijna) 35 jaar of 

ouder bent, je de Voice en tal van andere vrijdagavond 

programma’s kijken beu bent… train dan met ons mee 

op de vrijdagavond van 20:00-21:45, app of bel Dennis 

06-15090666 

Op naar het nieuwe seizoen, met voetbal op de vrijdagvond, 

bier en vooral veel borrelhapjes!

Sander in actie

Tonny in actie Tonny regelt deal met Wilfred voor 35+1

Transfer Marco naar Ado

Teamuitje 35+ 1s
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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

Keeperstrainer 

bedankt!
Door: Robert de Weijer, keepers coördinator DVV

Na 6 jaar de keeperstrainingen voor DVV te hebben 

verzorgd, heeft keeperstrainer William Zoon helaas 

besloten om een nieuwe uitdaging elders aan te gaan. 

De afgelopen jaren heeft William veel tijd gestoken in het 

geven van keeperstrainingen voor DVV. Dit deed hij altijd 

met veel passie en overgave. 

Mede door zijn inzet kregen alle DVV keepers gerichte 

keeperstrainingen om het maximale uit zichzelf te kunnen 

halen. William zette zich volledig in om iedere keeper te 

laten groeien op zijn of haar niveau, waarbij het plezier, 

gedrevenheid en persoonlijke aandacht altijd voorop 

stonden. 

Het is nog moeilijk voor te stellen dat we hem dan 

ook volgend seizoen niet meer als keeperstrainer aan 

zullen treffen op de velden van DVV. Bij de allerlaatste 

keeperstraining van het seizoen was dan ook de opkomst 

van keepers en ouders groot om gezamenlijk William te 

bedanken.  

Namens de keepers werd een reis/sporttas vol 

“gedenkwaardige” producten overhandigd. Welke staat 

voor de “reis” als keeperstrainer binnen DVV, maar ook 

voor de “reis” verder waar we William veel succes in toe 

wensen. 

William bedankt!

Bedankt, William!

Een welgemeende handdruk!Veel succes verder!

Blijk van waardering van DVV-ers!
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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.

DVV Duiven

Alle reguliere competitiewedstrijden in het seizoen 

2017/’18 zijn gespeeld. Een seizoen vol met hoogte- 

en dieptepunten. Met mooie verhalen, kampioenen, 

debutanten en records. Tijd om de balans op te 

maken! Het afgelopen seizoen werden er in het 

land maar liefst 698.065 bij de KNVB geregistreerde 

amateurvoetbalwedstrijden gespeeld. 

In al die wedstrijden 
werd 4.954.651 
gescoord, een 
gemiddelde van 
7,1 doelpunten per 
wedstrijd! En bij 
DVV?s
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Iedereen bedankt voor een mooi 

seizoen en een fijne zomer gewenst! 

Op naar seizoen 2018/’19.  

(aangeleverd door Geert Tijssen)
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