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Beste sportvrienden, DVV-ers,

Fijn dat jullie er weer zijn en natuurlijk voor de nieuwe 

leden een hartelijk welkom in het nieuwe voetbalseizoen 

bij onze club DVV. Hopelijk hebben jullie allemaal een 

goede, ontspannen vakantie gehad en zijn jullie weer 

helemaal klaar om er een succesvol seizoen van te maken 

als speler, kader en/of vrijwilliger en supporter.

In dit blad weer een mix van serieuze en informatieve 

artikelen, maar ook verslagen van activiteiten en 

vooruitblikken op het komende seizoen. Ook hebben wij 

met toestemming een drietal artikelen over DVV van de 

KNVB-site mogen halen. 

De DVV Post is een bewijs van het feit dat onze club leeft; 

een club die het waard is om gesteund te worden door 

de leden. Hoe? Nou, door sportieve prestaties, sportief 

gedrag en natuurlijk door de handen uit je mouwen te 

steken als vrijwilliger. Laten wij dit jaar eens bewijzen 

dat de veelgehoorde klacht in den lande dat er te weinig 

vrijwilligers zijn, niet geldt voor ons DVV.

Meld je aan en vraag wat je kunt doen voor de club 

(Coordinator Vrijwilligers cv@dvvduiven.nl).

Hierna treffen jullie het overzicht aan van clubbladdata: 

heel belangrijk als je kopij aan wilt leveren of de reactie 

wil spreken. Wij vergaderen meestal in de Theet, maar je 

kunt ons ook altijd bereiken via dvvpost@hotmail.com. 

Belangrijk: als je wat instuurt, krijg je altijd bericht van 

ontvangst. Krijg je dat bericht niet, dan is er wellicht iets 

verkeerd gegaan en moet je even een seintje geven. O ja: 

anonieme inzendingen plaatsen we niet en afbeeldingen/

foto’s willen we graag als losse bestanden ontvangen (en 

let een beetje op de kwaliteit).

Zoals we vorig jaar hebben uitgelegd, gaan we ervan 

uit dat aangeleverde kopij met instemming van 

ieder bij ons wordt aangeboden en valt het onder de 

verantwoordelijkheid van de inzender. De DVV Post 

gebruikt fotomateriaal uitsluitend voor ons clubblad.

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

Sportkledingleverancier DVC’26
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Sportkledingleverancier DVC’26

ALLSPORTSWEAR.NL
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Opzet 1

Opzet 2

Opzet 3

Opzet 4
(extra)

Sportkledingleverancier DVV

Tot slot: we hopen dat de trainer van ons eerste niet 

vergeefs een oproep doet aan de supporters. Steun ons 

eerste in het streven naar een succesvol seizoen.

Veel plezier en succes in 2018-2019 toegewenst namens 

de redactie van de DVV Post (Geert, Werner, Jasper, Sven, 

Kevin, John). Overigens…wij kunnen nog wel wat 
versterking gebruiken!

VAN DE VOORZITTER

Door: Frank Dellemann

De mooie warme zomer van 2018 ligt al weer een tijdje 

achter ons. Voor heel veel DVV’ers was het aftellen tot  

medio augustus om weer te kunnen beginnen met trainen! 

De velden lagen er overigens prima bij. Er is in goede 

harmonie met de Gemeente/Wencop Hoveniers en door 

accommodatiebeheer hard gewerkt om in de extreme 

droogteperiode de velden ‘groen’ te houden en dat is 

gelukt! Een groot compliment voor allen! Een nieuw 

seizoen met vele uitdagingen is van start gegaan en met 

extra bewondering heb ik nu als voorzitter van dichtbij 

waargenomen wat er allemaal bij komt kijken om een 

grote vereniging als DVV op alle fronten ‘startklaar’ 

te maken voor een nieuwe competitiejaargang!  

Kick-off avonden, inloopcafé, introductiemeetings, 

teamindelingen, materialenuitgifte etc. etc.,  en wat 

dacht U van de inspanningen van de kledingcommissie. 

Top! En dan heb ik het nog niet eens over het onderdeel 

accommodatiebeheer: het is niet alleen de grote 

schoonmaak, maar iedereen heeft wellicht ook al gezien 

dat er zowel in de kleedkamers als in het clubhuis nieuwe 

LED verlichting is geïnstalleerd. 

Een investering die we konden realiseren met 

ondersteuning van onze Businessclub. Dank daarvoor! 

DVV hoopt natuurlijk met dit duurzame project 

energiekosten te besparen! Alle BC leden hebben we 

uitgenodigd om voorafgaand aan de wedstrijd van DVV 1 

tegen HC’03 de veranderingen te aanschouwen en een 

drankje en hapje in ontvangst te nemen. Een andere ‘club’ 

was bereid ons financieel te helpen bij het upgraden van 

de beheerderruimte. Dat project is in september afgerond 

en een geweldige verbetering door de inspanningen van 

een groep vrijwilligers, echte clubmensen van DVV.  Dank 

naar hen en natuurlijk de Club van 100. Ook deze mannen 

krijgen applaus en zijn en worden  in het zonnetje gezet.

Voor de selectie-elftallen van DVV op de zondag (ons 

vlaggenschip DVV 1 en natuurlijk DVV 2) liggen er 

uitdagingen te wachten. We willen immers sportief 

hogerop en een woordje meespreken in de ‘andere’ vierde 

klasse! Na een redelijke en intensieve oefencampagne 

resp. bekerwedstrijden hebben de mannen van trainer 

Ron Olyslager en zijn staf succesvol afgetrapt in de eerste 

competitiewedstrijd tegen HC 03. Binnen DVV zijn de 

beleidskaders duidelijk, maar werken we ook hard aan 

een verbeterd voetbalklimaat waarin prestatie en beleving 

centraal moeten staan om stap voor stap de selectieteams 

op een hoger niveau te brengen en te laten spelen. Een 

verdere professionalisering van de voetbaltak moet bij 

DVV gaan plaatsvinden. We zijn blij dat onze trainer 

Data clubblad DVV Post 2018-2019

Bladnummer Deadline Redactievergaderingen Verschijnt in weekend van

1. Kick off 25 september 25 september en 24 oktober 13/14 oktober 2018

2. Kerstnummer 27 november 28 november en 9 januari 2019 15/16 december 2018

3. Winterstop 19 februari 20 februari en 13 maart 9/10 maart 2019

4. Themanummer 9 april 10 april en 1 mei 27/28 april 2019

5. Kampioenen 4 juni 6 juni en 24 juni 22/23 juni 2019
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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...

Ron Olyslager daarin een extra waarde wil zijn door zijn 

inbreng niet alleen richting het eerste elftal te geven maar 

ook richting alle prestatie-elftallen van DVV!  Mannen alle 

succes, net als in de grote voetbalwereld: Oranje komt er 

weer aan! Ook de routiniers van zaterdag 1 (en het ‘nieuwe’ 

zaterdag 2!) succes en dat geldt uiteindelijk voor alle (al 

bijna 70) elftallen inclusief maar liefst 8 damesteams. 

Geniet van de voetbalsport, ieder op zijn of haar niveau, en 

wees uit en thuis een goed ambassadeur van onze club, 

onder het motto samen met plezier presteren!

De Gemeente Duiven kent een nieuw stimuleringsbeleid 

en vanuit dit gegeven en diverse gesprekken met 

ambtenaren e.d. hebben we een meerjarenplan afgegeven 

waarin opgesloten alle relevante informatie over DVV 

vanuit heden en de toekomst. Onze subsidieaanvraag 

met de titel : “DVV een voetbalclub als sociale spil in de 

Duivense samenleving”. We hopen met onze uitwerking  

de noodzakelijke subsidie voor de komende jaren veilig te 

stellen. Maatschappelijk betrokken zijn is een belangrijke 

voorwaarde daarin. Wij als DVV zijn dan ook verheugd 

dat in september het zgn. ‘schoolsportarrangement’ 

van start is gegaan. Leerlingen van het Astrum college 

krijgen op dinsdagochtend onderwijs in ons clubhuis en 

de leerlingen van basisschool de Kameleon groep 3 t/m 

8  sporten begin van de middag 2 uur op de velden van 

DVV. Een mooi project met ondersteuning van de Gelderse 

sportfederatie! Dank ook naar de beheerders die op 

dinsdagochtend per toerbeurt een oogje in het zeil houden 

en gastheer zijn namens DVV.  Ook op andere fronten zijn 

wij als DVV maatschappelijk betrokken en waar mogelijk 

en zetten we ons in voor de Duivense gemeenschap! Denk 

hierbij aan het schoolvoetbaltoernooi  van 19 september 

jl. met een speciale dank naar organisator Geert Tijssen!  

Ook het Candea college is meerdere dagen op de velden 

aanwezig.

De Fairplay commissie heeft het Bestuur gerapporteerd 

over afgelopen seizoen. Er waren +10 meer ‘zaken’ die 

geregistreerd zijn t.o.v. seizoen daarvoor. Gelukkig bleven 

de excessen uit en kijken we tevreden terug. Als Bestuur 

dragen we graag ons beleid uit en vragen aan trainers/

leiders een voorbeeldgedrag! Natuurlijk gaat deze wens 

ook uit naar de ouders langs de lijn, inspireer je kinderen 

maar geef ze de ruimte om te spelen en te ontwikkelen. 

In en rond het clubhuis is hard gewerkt in de zomerperiode 

om weer startklaar te zijn voor een nieuw seizoen. Het 

kernteam (Hans- Gerald- Peter- Rob- Karin en Riet) is 

er klaar voor en de donderdagavond  is en wordt weer 

een ouderwetse  ‘clubavond’ ,volle bak en gezellig 

vertoeven! Een heuse “wall of fame” is te ontdekken met 

de kampioenen van het afgelopen seizoen en ook hangt 

er vanaf de start van het seizoen een groot nieuw LCD 

scherm! Kortom alle ingrediënten zijn aanwezig voor een 

geweldig seizoen! Maar..het kan altijd beter, de bezetting 

van ons clubhuis (bar- en keukenpersoneel) blijft een 

aandachtspunt, maar dat geldt natuurlijk voor heel veel 

meer binnen DVV. De activiteitencommissie schreeuwt om 

meer man/vrouwkracht!! 

Vrijwilligers zijn onontbeerlijk voor een vereniging en 

samen maakt sterk! Ouders/begeleiders en leden, stel 

jezelf de vraag welke bijdrage je levert aan de club, een of 

twee dagdelen een activiteit op jaarbasis is een must, de 

Coördinator vrijwilligers kan iedereen daarin informeren! 

Kijk met name regelmatig op onze website onder het 

hoofdstuk ‘vrijwilligers’! Onze menukaart staat op U te 

wachten.

De Algemene ledenvergadering komt al weer in het vizier: 

vrijdag 23 november a.s. om 20.00 uur! Wij hopen op 

die dag een Bestuurslid Algemene zaken te begroeten, 

een fikse aderlating momenteel in het Bestuur en voor 

Jacques le Comte een te zware wissel naast zijn taken 

voor Commerciële zaken. Interesse? Neem vrijblijvend 

contact met mij op. Vrijwilligers…. De Gelderlander opent 

op 13 september jl. met de kop : Sportclub schreeuwt om 

meer vrijwilligers.. het artikel spreekt voor zich en is een 

van de speerpunten voor DVV de komende jaren! 

Natuurlijk staat ook ons AVG beleid op de agenda, links 

en rechts ontvingen wij als Bestuur enkele vragen en 

opmerkingen hierover vanuit de leden. Zoals eerder 

gemeld bewaken wij zorgvuldig de privacy regels en 

persoonsgegevens en zijn we i.s.m. de KNVB bezig het 

stappenplan te doorlopen om een AVG verklaring te 

ontvangen. Onze privacy policy staat inmiddels ook op de 

website en elders in deze DVV post. Heeft U een vraag 

of opmerking hierover, neem altijd contact op met het 

Bestuur! Nu we het toch over maatschappelijke thema’s s
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www.dianakapsalons.nl

hebben….. wij vragen nogmaals om ons rookbeleid te 

respecteren en in de rookvrije zones niet te roken en 

ook niet in het bijzijn van kinderen. (langs de lijn e.d.) 

Steeds meer sportverenigingen gaan over op een algeheel 

rookverbod, ook binnen DVV zullen we hier beleidsmatig 

verder over nadenken.

Het nieuwe seizoen 2018/2019 is begonnen, laten we als 

DVV familie hopen op een fantastisch sportief en gezond 

seizoen waarin de volkssport nummer 1 centraal staat 

waaraan we allemaal zo veel plezier beleven. Binden 

en verbinden en het eigen belang ondergeschikt aan 

het  verenigingsbelang met respect voor elkaar zijn de 

sleutelwoorden wat mij betreft! 

Samen zijn we de 
club! Veel plezier!

uitnodiging

Algemene 

Ledenvergadering

vrijdag 23 november 2018 in het clubhuis 

van de vereniging, Aanvang 20.00 uur

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

voetbalvereniging DVV nodigt u hierbij uit voor de Algemene Ledenvergadering welke gehouden zal worden op

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

worden gepubliceerd. Het verslag van de vorige algemene ledenvergadering (17 november 2017) 

is gepubliceerd in het clubblad nummer 2 van het seizoen 2017-2018. 

Voor de vergadering zal dit verslag ter inzage liggen.

Wij zien uw komst graag tegemoet.

Bestuur vv DVV
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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!

DVV breidt 

takenpakket Ron 

Olyslager uit

Ron Olyslager is door DVV aangesteld als technisch 

adviseur en zal in die hoedanigheid het technische beleid 

van DVV mede gaan bepalen. DVV steekt haar ambities niet 

onder stoelen of banken en wil binnen afzienbare tijd op 

een hoger niveau gaan acteren. DVV is de afgelopen jaren, 

ondanks de mindere sportieve prestaties, als vereniging 

verder gegroeid en heeft inmiddels bijna 70 elftallen. DVV 

is zich ervan bewust dat de sportieve prestaties van met 

name het 1e elftal niet stroken met de grootte en ambitie 

van de vereniging.

Het bestuur is ervan overtuigd dat met het aanstellen 

van Ron Olyslager als technisch adviseur dit proces zal 

worden versneld. Ron  gaat deel uit maken van Voetbal 

Technisch Zaken en zal samen met de zittende leden 

de prestatiecultuur moeten verbeteren. Ron zal zich 

uitsluitend concentreren op het technische beleid, waarbij 

het bestuurslid Voetbalzaken eindverantwoordelijk blijft.

Frank Dellemann (voorzitter) en Frank van Loon (bestuurslid 

voetbalzaken) geven aan dat zij een dubbelfunctie (trainer 

1e elftal en adviseur technische zaken) van Ron niet als 

een probleem zien. Ron is een echte voetbalman met de 

benodigde kwalificaties en zal zijn tijd en deskundigheid 

gaan inzetten voor DVV en de gehele vereniging zal hiervan 

profiteren. Ron valt goed binnen de gehele vereniging en 

dat was voor ons één van de belangrijkste voorwaarden.

Voorzitter Frank Dellemann geeft aan, dat een vereniging 

van de grootte van DVV niet op een achternamiddag kan 

worden geleid en dat geldt zeker voor het voetbalgedeelte 

van de club. De voorzitter vermeldt verder, dat DVV 

een echte vereniging is, maar dat DVV niet louter een 

gezelligheidsvereniging wil zijn. Wij zijn de afgelopen 

uit een  diep dal gekropen en zien met voldoening aan, 

dat de vereniging bloeit. Het ledenaantal groeit nog 

steeds en voor het eerst in de historie van DVV zijn er 17 

seniorenelftallen actief in de verschillende klassen van 

de KNVB. Een 1e elftal dat speelt op het niveau waar het 

hoort, ziet hij als de bekende kers op de taart.
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Beheerdersruimte / 
keuken

Sinds 1997 was de oude beheerdersruimte in gebruik. In 

al die jaren is er weinig veranderd aan beide ruimtes. 

Een grote wens binnen DVV was om deze ruimte te 

moderniseren.

Ronald Mattijssen is in 2017 gevraagd om als creatief 

brein een opzet te maken voor een nieuwe inrichting / 

opzet van de beheerdersruimte.

Uiteindelijk is er een concept bedacht en daaruit is een 

concreet plan geboren.

Op de valreep is het plan ingebracht tijdens de ALV van 

de Club van 100 en werd het budget goedgekeurd. Op het 

einde van vorig voetbalseizoen heeft Jan aan clubmensen 

gevraagd een bijdrage te leveren bij de verbouwing van 

deze ruimte. Na enige tijd is een groep specialisten onder 

aanvoering van bouwpastores Hans en Jan gestart met 

dit project. Om precies te zijn op 11 juni 2018 startte de 

renovatie van deze ruimtes. Nu drie maanden later is er 

een prachtige nieuwe werkruimte voor beheerders en 

anderen gerealiseerd. DVV is erg blij met deze vernieuwing 

en trots op het uiteindelijke resultaat. Het is belangrijk een 

aantal personen en groepen te bedanken voor hun hulp, 

inzet en beschikbaar stellen van middelen.

Onze dank gaat uit naar de Club van 100, en alle 

vrijwilligers en urenlange inzet voor dit mooi staaltje werk.

Namens het Bestuur nogmaals allemaal hartelijk dank!

Deze club maakte het waar
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STOPRijschool Non

Aanbieding voor DVV-leden: 

2 gratis rijlessen en de iTheorie 

(online theoriecursus) gratis!

Tel. 0316-240803

FAIR-PLAY

Een verantwoordelijkheid voor spelers, leiders, 
trainers en supporters

Via deze weg heeft de Fair Play Commissie van DVV 

behoefte om U te informeren over de zaken die in het 

seizoen 2017-2018 hebben gespeeld. 

Zoals U weet heeft het bestuur van DVV de laatste jaren 

veel geïnvesteerd om bepaald gedrag zoveel mogelijk 

te voorkomen door duidelijkheid te verschaffen. Deze 

beleidsbrieven gaan over o.a. het beleid bij directe rode 

kaarten en de omgang met scheidsrechters. Dit beleid is 

nu in ieder geval bekend bij leiders en trainers. Dan mag 

je er als vereniging ook vanuit gaan dat dit beleid door die 

leiders en trainers gecommuniceerd wordt met de spelers 

en dat de leiders en trainers daarin ook voorbeeldgedrag 

vertonen. Of dat altijd gebeurt is voor ons de vraag.

Tijdens afgelopen voetbalseizoen zijn bij de Fair Play 

Commissie 22 zaken gemeld. Van deze 22 zaken betrof 

het:

•  18 keer een directe rode kaart voor een speler;

•  1 keer een directe rode kaart voor een trainer;

•  1 keer een melding van een scheidsrechter over het 

gedrag van een DVV team;

•  1 keer, na ontvangen signalen van de tegenpartij, 

mogelijk ongewenst gedrag van speler(s) en/of leider(s);

•  1 keer een onderzoek naar een speler, voortvloeiende 

uit een onderzoek n.a.v. een directe rode kaart van een 

andere speler.

Tijdens de onderzoeken n.a.v. directe rode kaarten voor 

spelers heeft de FPC  in 6 gevallen een extra sanctie 

opgelegd omdat in die gevallen, door hun gedrag, DVV 

in diskrediet is gebracht. In de overige gevallen heeft de 

FPC zich geconformeerd aan de door de KNVB opgelegde 

sanctie. 

In het geval van de melding van een scheidsrechter 

hebben wij twee spelers een uitsluiting van 2 wedstrijden 

opgelegd, waarvan één specifieke uitwedstrijd. 

De speler die verbaal de fout in is gegaan en waarvoor een 

andere speler de rode kaart kreeg is daarvoor “beloond” 

door de FPC met een uitsluiting van 2 wedstrijden. 

Omdat deze speler nog in een proeftijd liep is die sanctie 

verhoogd met een wedstrijd. Kennelijk had hij niet geleerd 

van zijn eerdere incident.

In het geval van de directe rode kaart voor een trainer 

en mogelijk ongewenst gedrag van de speler(s) en/of 

leider(s) hebben wij, na onderzoek, niet de overtuiging 

gekregen dat er ongewenst gedrag is vertoond.

Opvallend over afgelopen seizoen is dat er t.o.v. de 2 

vorige seizoenen een behoorlijke stijging was van directe 

rode kaarten. Vier jeugdteams ( JO 19-1, JO 17-1 , JO 

17-3 en JO 17-5) vielen erg op. JO 19-1 met 6 directe 

rode kaarten, waarvan drie wegens belediging van de 

scheidsrechter.  JO 17-1, JO 17-3 en JO 17-5 met 3 

directe rode kaarten waarvan 2 wegens belediging van de 

scheidsrechter en 1 wegens grof taalgebruik.

Aan het begin van dit stuk wezen wij al op de beleidsbrief van 

het bestuur van DVV over hoe DVV leden moeten omgaan 

met scheidsrechters. Is dit aspect gecommuniceerd met 

de spelers? Wat is de rol verder van leiders/ trainers en 

ouders? Uit niets is ons gebleken dat leiders/trainers zelf 

de speler ter verantwoording roepen en sancties opleggen 

als er scheidsrechters door hun spelers beledigt worden. 

Wordt zulk gedrag dan geaccepteerd door leiders/

trainers? Hier is volgens ons nog veel te winnen. 

Positief is dat er geen excessen zijn geweest van leiders, 

trainers of toeschouwers. 

Ziet U gedrag dat niet conform het gewenste gedrag is, 

weet dan dat het bestuur, en veel leden van DVV, daar 

niet achter zullen staan en dat er mogelijk stappen 

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

stappen moeten genomen worden door  leiders/trainers, 

coördinatoren, managers of in extremere gevallen de Fair 

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

verantwoordelijkheid hierin heeft. Meldt incidenten bij de 

FPC van DVV. (fairplay@dvvduiven.nl)

Wij wensen iedereen een goed seizoen toe en roepen jullie 

op om ongewenst gedrag te blijven bespreken en/of te s
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melden. Wij danken iedereen voor hun positieve inbreng. 

Hiermee geven zij aan bepaalde normen en waarden te 

hanteren en niet te accepteren dat deze overschreden 

worden. Iedereen moet een voorbeeld zijn voor de 

(jeugdige) spelers. 

Een goed en sportief 2018-2019,

De Fair-Play Commissie,

Geert Tijssen, Ben Hofs en Henk van Wijlick

Aan alle kaderleden, voetballende leden en ouders, 

Afgelopen jaar en nu ook aan het begin van het seizoen, is 

er veel beklag geweest over het gesleep met materialen, 

lees goaltjes, en de kwaliteit hiervan. Dit is ook in de Kick-

off en kaderoverleggen aangehaald.

Nagenoeg alle goals zijn nu weer opgeknapt en weer op 

hun plek gezet. De reden dat zij mankementen vertonen, 

is niet alleen slijtage door normaal voetbalgebruik.

De voornaamste redenen zijn;

- Kleine 3x1 goals en pupillengoals (5x2), worden gebruikt 

door te hoge leeftijdscategorie.

- Goals worden over hele complex gesleept.

- Goals worden op onjuiste wijze verplaatst.

Buiten de kwaliteit van de goals, gaat ook het veld kapot 

van onjuist verplaatsen. Daarnaast wordt er bij het maaien, 

dat door derden wordt gedaan, om goals heen gemaaid. 

Het moeten weghalen van achtergebleven goals en het 

zoeken van goals voor een wedstrijd, resulteert in het later 

starten van wedstrijden, waardoor we regelmatig uitlopen.

De oplossing hiervoor is dat we nu gebruiksregels 

invoeren en vaste plaatsen aangeven waar de goals 

horen te staan! Via mail is iedereen hiervan op de hoogte 

gebracht. Zie ook de foto’s ,zoals het hoort te zijn.

Trainen:
•  Mini goaltjes (aluminium) alleen gebruik voor mini’s op 

de keepershoek.

•  Mini goaltjes (staal), de zogenoemde “rugpijngoaltjes”, 

kunnen door iedereen worden gebruikt op veld 5 en 6.

•  3x1 goaltjes (aluminium) mogen door alle teams 

worden gebruikt. De gele alleen door pupillen t/m 

JO12, dus geen junioren en senioren.

•  Pupillengoals (5x2) alleen gebruiken door pupillen t/m 

JO12 en 35+, 40+, VR25+ en ouderenvoetbal (60+, 

walking), 2 goals beschikbaar voor keepershoek, 4 op 

kunstgras (vast) en 4 bij de oranje koffiecorner(container) 

te gebruiken op veld 5 en 6.

FAIR-PLAY, een zaak van iedereen

Geslee
p met 

materialen…

ZO HOORT HET!

Namens het bestuur, coörinatoren 

en Voetbaltechnische Zaken
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De grote verplaatsbare goals mogen vanaf JO13 worden 

gebruikt, op de velden 7, 6 en 5 en de keepershoek. 

Uiteraard kunnen de vaste goals ook worden gebruikt op 

deze velden

Wedstrijden:
•  3x1 goaltjes voor spelvorm 4x4 alleen op de 

keepershoek (bij uitzondering hoofdveld)

•  Pupillengoals 5x2 voor spelvorm 6x6 en 8x8, op de 

velden 3 en 4

•  Pupillengoals 5x2 voor spelvorm 8x8 op kunstgras 

(staan vast)

•  Grote goals voor 11x11 op alle velden (staan vast)

Gebruiksregels:
Bij het verplaatsen (dus niet slepen) van de goals dienen 

er voldoende kaderleden (ouders, bij een wedstrijd) en 

spelers te zijn. Ruim gezamenlijk de spullen op met het 

team, dat bevordert ook de teamgeest!

Alle gebruikte goals dienen na gebruik te worden 

teruggezet op de daarvoor bestemde plaatsen. Zie 

hiervoor de “velden en plaatsaanduiding”, die onlangs is 

rond gemaild en bekijk de foto’s. 

Denk aan de veiligheid en laat spelers niet aan goals 

hangen of erop gaan zitten. Goals die gezekerd moeten 

worden, meestal 5x2-goals, zijn voorzien van een beugel, 

die in de grond gedrukt moet worden. Doe dat ook altijd!!!

Overigens geldt het opruimen ook voor petjes/hoedjes, 

hoekvlaggen en andere zaken. Zorg ervoor dat een 

volgende training of wedstrijd, snel weer kan beginnen. 

Het overnemen van goals en materialen kan altijd in 

overleg.  Als je overneemt, zorg je er met jouw team voor 

dat alles weer op de daarvoor bestemde plaats terugkomt.

Wij eisen jullie medewerking t.b.v. levensduur van de 

materialen en voorkomen van irritaties. Hier heeft iedereen 

baat bij. En ja, spreek elkaar gerust aan...

Wij hopen jullie voldoende te hebben geïnformeerd. 

Discussie behoeft niet meer te worden gevoerd!

Onderstaand artikel is afkomstig van de KNVB-site en met toestemming geplaatst. Aangeleverd door: Marc Schaefers (hoofd VTZ).

NIEUWE DVV’ERS VINDEN HUN WEG VIA NIEUWE 

LEDEN CAFE

Woensdag, 12:47, door: Ruud Scheper

Drie keer per jaar organiseren ze het bij 

DVV Duiven, het nieuwe leden café. Het is 

een avond waarop nieuwe leden en hun 

ouders wordt verteld hoe de vereniging 

in elkaar zit en bij wie ze terecht kunnen 

met hun vragen. Maar het is óók een 

avond waarop ze horen wat er van hen 

verwacht wordt. “Je bent niet alleen klant 

bij een voetbalvereniging.” Het idee ontstond nu een paar 

maanden terug tijdens een gesprek dat de club had met 

een moeder van een nieuw aangemeld lid. Ze wilde wel 

leider worden, vertelde ze. ‘Maar ik heb geen idee wat er 

dan van me verwacht wordt.’

Nieuwe leden
Die opmerking zette DVV Duiven en in het bijzonder Marc 

Schaefers, hoofd technische zaken voor de jeugd onder 

13, aan het denken. Moest daar niet een soort protocol 

voor komen? En moest er sowieso niet wat extra aandacht 

worden besteed aan nieuwe leden? Om ze wegwijs te 

maken bij de club, maar ook om hun ouders te informeren 

over het vrijwilligersbeleid en hun verantwoordelijkheden 

nu hun kroost zich bij de vereniging had aangemeld. Het 

idee van het nieuwe leden café was geboren.

Ouders kunnen fungeren als gastheer of –vrouw wanneer 

de tegenstander het sportpark opkomt. 

De eerste editie, afgelopen juni, kon meteen rekenen op een 

goede opkomst. En hetzelfde gold voor de tweede editie, 

halverwege september. De reacties waren erg positief, 

merkte Schaefers. “En een groot aantal van de nieuwe 

leden is bij de avonden aanwezig. Verplicht wilden we ze in 

eerste instantie nog niet stellen, maar als je niet aanwezig 

bent, dan stem je wel automatisch in met het beleid.”

Iets terugverwacht
Want van wie zich bij de club aanmeldt, wordt ook iets 

terug verwacht. “Verenigingen zitten te springen om 

vrijwilligers. Dat is bij ons niet anders. Al jaren stond er 

bovenaan het aanmeldingsformulier dat er een x-aantal 

uur vrijwilligerswerk van je verwacht werd wanneer je 

je aanmeldde. Maar niemand die daar op toezag. Daar 

wilden wij verandering in brengen.” Zo besloot de club dat 

ouders verplicht zijn bepaalde teamtaken uit te voeren bij 

het team van hun kind. “Om de trainers en leiders wat te 

ontzorgen. Zo kunnen ouders fungeren als gastheer of –

vrouw wanneer de tegenstander het sportpark opkomt, de 

velden alvast uitzetten voor de allerkleinsten of de ranja of 

thee in de rust verzorgen. En dat naast het bekende was- 

en rijschema natuurlijk, want dat blijft ook nodig.”

Klant
In de huidige maatschappij denken ouders soms dat ze 

klant zijn bij de vereniging

Op al teveel bezwaren stuiten de nieuwe plannen vooralsnog 

niet. “Van de ouders van nieuwe leden die aanwezig waren, 

heeft niemand zijn aanmelding teruggetrokken”, lacht 

Schaefers. “Maar we willen ook juist die kinderen en hun 

ouders uitnodigingen die wel een proeftraining hebben 

gehad, maar zich nog niet officieel hebben aangemeld. 

Dan weten ze ook wat hun te wachten staat wanneer ze 

dat wel doen.” Het creëert ook meer betrokkenheid bij de 

vereniging, ziet Schaefers. “In de huidige maatschappij 

denken ouders soms dat ze klant zijn bij de vereniging. 

Ze betalen contributie en verwachten daar ook iets voor 

terug. Wij maken ze op de avond van het nieuwe leden café 

duidelijk wat ze precies kunnen verwachten, maar ook wat 

er van hen verwacht wordt. Staat iemand dat niet aan, dan is 

DVV misschien niet de juiste plek om te komen voetballen.”

Afgelopen week werd het nieuwe leden café voor de tweede keer 
dit jaar gehouden. Foto: DVV Duiven

s
e
iz

o
e
n
 
2
0
1
8
-
2
0
1
9
 
n
o
. 
1

V A N  D E  B E S T U U R S T A F E L  P A G I N A  1 9V A N  D E  B E S T U U R S T A F E L  P A G I N A  1 8



PRIVACY VERKLARING 

Dit is de privacyverklaring van Voetbalvereniging DVV, 

gevestigd te Duiven ingeschreven in het handelsregister van 

de Kamer van Koophandel onder nummer 40120888, hierna 

te noemen: DVV. 

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij 

vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw 

persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor 

u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en 

welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het 

lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail 

aan: secretaris@dvvduiven.nl

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden 

met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, 

hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens 

eventueel van ons ontvangen.

Cookies  
Een cookie is een klein tekstbestand dat met de pagina’s 

van een websites wordt meegestuurd en door de browser op 

uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. 

We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het 

bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden 

in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd 

kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- 

en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij 

cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - 

door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst 

toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden 

gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor 

zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en 

analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke 

wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en 

de ePrivacy Verordening. 

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, 

door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie 

omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies 

kunt u vinden in de Help-functie van uw browser. 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw 

persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is 

voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging 

met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw 

persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel 

in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan 

van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden 

verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in 

uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van 

de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet 

gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens 

te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient 

zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst 

dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging 

deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties 

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers

Inschrijfformulier

Onderzoeken of u lid kan worden en het uitvoeren 

van de lidmaatschapsovereenkomst.

• Voornaam • Achternaam

• Adres • Geboortedatum

• Geboorteplaats • Woonplaats 

• Telefoonnummer • IBAN

• Nummer legitimatiebewijs (> 16 jaar)

• KNVB nummer (indien van toepassing)

Uitvoering van de overeenkomst Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. 

Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als 

mogelijk verwijderd binnen 6 maanden.

• Ledenadministratie

• KNVB via Sportlink

Administratie • Voornaam • Achternaam

• Geboortedatum • Adres

• Telefoonnummer • E-mail adres

• Bankgegevens • Betaalgegevens

Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar 

daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

• Penningmeester

• Ledenadministratie

• Accountant

• Belastingdienst

Kledingfonds • Voornaam • Achternaam

• Geboortedatum • Telefoonnummer

• E-mail adres • (Kleding)maat

Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen 

in de financiële administratie voor 7 jaar.

• Kledingcommissie

Versturen van digitale berichten • Voornaam • Achternaam

• E-mailadres

Uitvoering van de overeenkomst Zolang als men aangemeld is. • Geadresseerden

Versturen van digitale berichten • Voornaam • Achternaam

• E-mailadres

Toestemming Zolang als men aangemeld is. • Sponsoren 

• Andere verenigingen

Om onze digitale dienstverlening te verbeteren • Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)

• IP-gegevens

Toestemming Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens 

worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.

• Websitebeheerder

• Analyticus tools

Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. 

Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere 

gebeurtenis.

• Voornaam • Achternaam

• Adres  • Telefoonnummer

• E-mail adres

Toestemming Zolang als de toestemming niet is ingetrokken. NVT
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die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben 

ontvangen.

Foto’s en video’s
Gedurende wedstrijden, toernooien,evenementen en 

andere gelegenheden kunnen foto’s en/of video’s worden 

gemaakt door onze clubmedewerkers. Deze foto’s en/

of video’s kunnen op de website en/of op de Sociale 

media kanalen van DVV of op andere mediabronnen 

terechtkomen.

Bij het plaatsen op een van deze media wordt altijd 

beoordeeld of ze niet aanstootgevend zijn. Indien er toch 

een foto en/of video op staat die u liever niet gepubliceerd 

zou zien, stuur dan een e-mail naar secretaris@
dvvduiven.nl inclusief vermelding van de foto en/of video.

DVV heeft geen enkele invloed en is dus niet 

verantwoordelijk voor foto’s en video’s die gemaakt en 

geplaatst zijn op Social Media of op een andere manier 

gepubliceerd worden door derden.

Beveiliging persoonsgegevens
DVV treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens 

te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, 

publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij 

dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot 

uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens 

afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen 

regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient 

u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd 

te overleggen.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze 

Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites 

van DVV. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid 

hanteren. DVV raadt u aan om voor het gebruik van andere 

websites altijd de betreffende privacyverklaring van die 

websites te raadplegen. 

Wijziging van het privacy beleid
DVV past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om 

deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de 

meest recente versie van ons Privacyverklaring worden 

opgenomen. 

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw 

persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken 

tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw 

persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via 

onderstaande contactgegevens: 

Verantwoordelijke: Bestuur van DVV

E-mail: secretaris@dvvduiven.nl

Bestuur DVV – Duiven 

September 2018

Week van de 

scheidsrechter net 

achter de rug!
Door: Paul de Werd, scheidsrechtercommissie

In de week van 6 tot en met 14 oktober 2018 vond weer 

de “Week van de Scheidsrechter” plaats. Een sportbreed 

initiatief waarbij het uitspreken van waardering voor de 

scheidsrechter centraal stond. 

Tijdens deze week wilden we zoveel mogelijk voetballers 

en voetballiefhebbers de scheidsrechter laten bedanken 

voor hun waardevolle inzet. Zij maken het immers mede 

mogelijk dat zo veel voetballers wekelijks op het veld van 

het spelletje kunnen genieten!

Waardering
Uiteraard werden ook de verenigingen opgeroepen om 

hun waardering uit te spreken richting de scheidsrechters. 

Want zonder de vele duizenden scheidsrechters is het 

niet mogelijk om ruim 1,2 miljoen voetballers (en hun 

supporters) ieder weekend van voetbal te laten genieten. 

Fair-Play & Respect bij DVV:
DVV hecht veel waarde aan het scheidsrechterskorps en 

het beleid rondom arbitrage. En wij willen dit dan ook 

zoveel bij iedere vrijwilliger, speler èn ouders, laten landen.

Voetbal is een mooi spel waar we met z’n allen van 

genieten. We proberen samen het hoogste resultaat te 

behalen (zeker voor de selectie-elftallen) op een sportieve 

manier en binnen de Fair-Play-gedachte.

Hier hoort een goede, adequate leiding van een 

scheidsrechter bij. Wij spannen ons er voor in dat onze 

scheidsrechters:

- voldoende spelregelkennis hebben;

- opgewassen zijn tegen enige weerstand;

- weten hoe te handelen bij problemen.

Daar hoort natuurlijk ook respect bij voor deze leidsman 

of -vrouw.

In de meeste gevallen verloopt dat redelijk goed bij DVV. 

Maar we ontvangen ook mensen / bezoekers die zichzelf 

niet altijd in de hand hebben.

Jouw hulp!
Wij vragen ieders hulp, ja echt ieders hulp, aan de zijlijn 

om er met z’n allen op toe te zien dat onze scheidsrechters 

met respect worden behandeld. 

In een wedstrijd zitten toch al gauw 50 tot 100 

beslismomenten en het kan wel eens gebeuren dat ook 

wij daar als scheidsrechter een foutje maken.

Accepteer dat!
Wanneer je aan de lijn mensen treft die dat niet doen, 

vragen wij u:

Spreek deze aan en 
voorkom escalatie!

Uw wedstrijd, onze zorg
Wij hebben een geweldig korps aan scheidsrechters, 

zo’n 50 mensen jong en oud, die zich iedere keer weer 

vrijmaken in het weekend om uw partij te leiden.

Ieder met zijn of haar eigen ruimte in de agenda en passie 

voor de sport.

Het kost wekelijks veel energie aan onze coördinatoren 

om vraag (de te fluiten wedstrijden) en aanbod (de 

scheidsrechters met ruimte in de agenda) op elkaar af te 

stemmen. Al met al een flinke berg werk om het op die 

wedstrijddagen zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Soms lukt het niet!
Helaas lukt het, ondanks deze inspanningen, soms niet 

om uw wedstrijd van een scheidsrechter te voorzien. 

Wij proberen dit altijd tijdig met het teamkader te 

communiceren.

Voorbereiding
Als voorbereiding op de wedstrijd, adviseren wij het 

teamkader de actuele planning op te zoeken op de 

website van DVV (www.dvvduiven.nl).

Doe dit door te navigeren naar: 

De Club - Arbitrage - Scheidsrechtersplanning

Zet daarbij het vinkje “aan” om ook wedstrijden zonder 

scheidsrechter te tonen.

Als daaruit blijkt dat er nog geen scheidsrechter bij uw 

wedstrijd staat, ga dan in jouw kader of oudergroep na 

wie deze rol zou kunnen invullen. Een fluit en hesje is 

verkrijgbaar bij het wedstrijdsecretariaat.

Mocht je vragen hebben over arbitrage, stuur dan een 

email aan: scheidsrechter@dvvduiven.nl
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Voorwoord redactie: Van Geert Tijssen kreeg de DVV Post een tip over een mooi artikel op de KNVB-site over twee gemotiveerde jonge 

Duivense scheidsrechters. Een leuk en informatief artikel dat wij onze DVV-leden niet wilden onthouden!

Assist Scheidsrechters

ZUSJES JULIA (18) EN ROMY (17) VERMEER: 

FLUITEND NAAR DE TOP

12 september, 14:00, door Ruud Scheper

Met enige regelmaat staan ze inmiddels te midden van 

jongens in het veld die nauwelijks jonger zijn dan zij. 

Maar lastig? Julia (18) en Romy (17) Vermeer schudden 

resoluut hun hoofd. “Nee, hoor. Daar hebben we nog nooit 

problemen mee gehad.” De zusjes delen samen een grote 

passie: het fluiten van wedstrijden.

Het moet toch ook niet 
uitmaken of er een man of 
een vrouw fluit?

Zo’n vier jaar geleden werd het balletje opgegooid door 

hun vader. “Ik had in het veld altijd mijn mondje open 

tegen de scheidsrechter.” Julia lacht als ze er aan 

terugdenkt. ‘Dan kun je ook wel een keer zelf gaan fluiten 

en laten zien dat je het beter kunt’, zei haar vader, die 

tevens leider was van het team. Ze ging de uitdaging aan 

en in haar kielzog wilde haar zusje Romy het ook wel een 

keer proberen. “Aan het begin was dat best lastig”, bekent 

de laatste. “Maar hoe vaker je fluit, hoe leuker het wordt.”

Evenveel respect

Terwijl Romy het jongens- en meidenvoetbal afwisselde, 

floot Julia haar wedstrijden meer en meer bij de jongens. 

Een grotere uitdaging, verklaart ze die keuze. “Het spel 

gaat sneller en er gebeurt meer. Niets ten nadele van het 

meidenvoetbal hoor, we voetballen zelf ook allebei, maar dat 

is nou eenmaal gewoon zo.” Problemen heeft ze te midden 

van al die jongens nooit ervaren. Haar zusje evenmin. “Het 

moet toch ook niet uitmaken of er een man of een vrouw 

fluit? Ik ga ervan uit dat je evenveel respect krijgt.”

 

Ja, ze krijgen wel eens reacties. Maar die zijn eigenlijk 

louter positief. Van vrienden, familieleden en ook van 

onbekenden. “Ze vinden het heel bijzonder en tof dat wij 

dit durven”, grijnst Romy. “Als je bij een club komt, kijken 

ze nog wel vaak raar op. Maar positief hoor. ‘We hebben 

nog nooit een vrouwelijke scheidsrechter gehad’, hoor 

je dan. In de wedstrijd merk je er niks van. Voor mijzelf 

maakt het ook niet uit, fluiten bij de jongens of meiden. 

Voetbal is voetbal.”

SOIII-opleiding

Dan staan we te kijken bij 
Oranje onder 17 meiden en 
dan wordt die wedstrijd 
begeleid door een mannelijke 
scheidsrechter. Zo raar...

Begonnen bij de pupillen volgden de zusjes al snel een 

opleiding verenigingsscheidsrechter, waardoor ze bij hun 

club DVV Duiven alle B-categorie wedstrijden konden 

begeleiden. Een half jaar geleden maakten Romy en Julia 

de overstap naar de KNVB, waarvoor ze afgelopen herfst de 

SOIII-opleiding volgden. “We proberen het zoveel mogelijk 

te combineren met ons eigen voetballen”, vertelt Romy. 

“Maar dat wordt wel steeds lastiger. We fluiten nu allebei op 

zaterdagmorgen, terwijl we ’s middags moeten voetballen. 

Het lukt niet altijd om op tijd aanwezig te zijn.” En dus moet 

binnenkort onvermijdelijk de knoop doorgehakt worden. 

Wordt het voetballen of toch fluiten? “Dat proberen we 

zolang mogelijk uit te stellen”, lacht Julia. “Maar als ik 

dan toch moet kiezen wordt het fluiten. Daar kan ik meer 

in bereiken.” Romy knikt. “Voor mij ook. Internationale 

wedstrijden fluiten, lijkt me heel gaaf.”

 

Daarover gesproken; ze gaan wel eens kijken bij 

internationale toernooien in Nederland. “Dan staan we 

te kijken bij het Nederlands elftal voor meiden onder 17 

en dan wordt die wedstrijd begeleid door een mannelijke 

scheidsrechter”, vertelt Julia. “Dat vinden we dan zo 

raar. Waarom kan dat niet gewoon een vrouwelijke 

scheidsrechter zijn?”

Anderen stimuleren

Een verklaring hebben de zussen daarvoor trouwens wel. 

“Het vrouwenvoetbal is als een sneltrein vooruit gegaan”, 

weet Romy. “De scheidsrechters zijn daar een beetje bij 

achtergebleven. Maar ik denk dat dat in de komende jaren 

wel gaat bijtrekken.” Haar zus valt haar bij. “Dat hopen we 

in ieder geval.” Of ze daar zelf ook een rol in kunnen spelen? 

Julia knikt. “Ik denk het wel. Doordat wij fluiten, laten we ook 

aan andere meiden zien dat we niet onder doen voor jongens. 

Dat we net zoveel van de spelregels af weten. Het zou mooi 

zijn als dat anderen stimuleert om ook te gaan fluiten.”

Het krijgen van tips of complimenten is heel belangrijk. Zeker 

als je net begint met fluiten.

Maar voordat dat gebeurt, moet er nog wel wat veranderen 

bij de clubs, denken ze. “Wij zijn bij onze club vanaf het 

begin enorm gestimuleerd en geholpen”, vertelt Romy. 

“Maar we horen van anderen dat dat niet bij elke vereniging 

zo is. Dat geldt niet alleen voor de meiden trouwens, maar 

ook voor jongens. Het krijgen van tips of complimenten is 

heel belangrijk. Zeker als je net begint met fluiten. Daar 

zou echt meer aandacht voor moeten zijn.”

#ZIJFLUITTOP

Met de campagne ‘#zijfluittop’ wordt geprobeerd 

meer jonge vrouwen enthousiast te krijgen om 

actief te worden als scheidsrechter. Kijk hier voor 

meer informatie.

Romy Vermeer: ‘Het vrouwenvoetbal is als een sneltrein vooruit gegaan. De vrouwelijke scheidsrechters zijn daar een 
beetje bij achtergebleven. Maar ik denk dat dat in de komende jaren wel gaat bijtrekken.’ - Foto: KNVB Media

Julia Vermeer begon nu zo’n vier jaar geleden met het 
fluiten van wedstrijden. Het bleek een schot in de roos.

Romy (links) en Julia Vermeer: Passie voor fluiten.s
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Kick-off 

scheidsrechters

Door: Paul de Werd, 
scheidsrechtercommissie

Aan het begin van het nieuwe voetbalseizoen 

is het een goede gewoonte om samen met al 

onze scheidsrechters een avond bij elkaar te 

komen om iedereen weer even te zien, het DVV 

Arbitragebeleid uit te dragen en veranderingen 

door te nemen.

Met een modern woord noemen we zoiets een 

“Kick-off”. Heel toepasselijk bij onze sport 

waarbij ook met een kick-off een wedstrijd 

wordt afgetrapt.

Dit seizoen organiseerde de 

scheidsrechterscommissie van DVV deze 

bijeenkomst op vrijdagavond 7 september jl.

Opbouw avond:

Allereerst waren onze pupillen-scheidsrechters 

uitgenodigd om samen te luisteren naar en te 

discussiëren over:

•  hoe belangrijk zij zijn voor DVV;

•  wie hun aanspreekpunt is in de scheidsrechters-

commissie;

•  hoe het bestuur van DVV hen steunt;

•  spelsituaties o.b.v. voetbalfilmpjes;

•  hoe fluiten vooral “leuk” kan blijven!

Natuurlijk was er wat te drinken en iets lekkers te happen 

om iedereen te bedanken voor hun inzet.

Volwassenen:
Daarna stroomden de GROTE scheidsrechters verder 

binnen en werd allereerst een aantal mooie foto’s 

gemaakt. Daarna werd samen met de nieuwe groep en 

enkele pupillen-scheidsrechters die waren blijven hangen, 

ook stilgestaan bij de bovenstaande onderdelen.

De sfeer van de hele 
avond was erg goed.
Het is leuk om te zien dat er een grote samenhang tussen 

onze scheidsrechters bestaat, dat iedereen fluiten serieus 

neemt en er daarnaast veel lol onderling is!

Zonde dat we, ondanks de vele uitnodigingen die werden 

verstuurd, niet iedereen van ons korps hebben gezien.

We hebben alle informatie die verstrekt is, aan iedereen 

achteraf toegestuurd, zodat iedereen voldoende 

geïnformeerd aan het nieuwe seizoen heeft kunnen 

beginnen.

Mochten er (ondanks dat) nog vragen zijn, stuur dan een 

e-mail naar: scheidsrechter@dvvduiven.nl

DVV-

scheidsrechters 

bij Meander Cup

Door: Paul de Werd, mede namens Willem 
Vreeling en Marcel Campschroer

Op woensdagavond 26 september organiseerde 

Willem Hagen, DVV-er tevens werkzaam bij Ernst & 

Young in Arnhem, dit jaar het jaarlijks terugkerende 

zaalvoetbal-toernooi “Meander-Cup”, een sportief toernooi 

tussen bedrijventeams. Dit vond plaats in sporthal 

Valkenhuizen in Arnhem, die hiervoor prima is uitgerust.

Door de efficiënte voorbereiding én tijdige bijstelling van 

het schema door Willem, verliep het toernooi volledig 

volgens het schema.

DVV-scheidsrechters:
Willem Hagen en Guus Daams hebben zich er goed voor 

ingespannen om de arbitrage hiervan vanuit DVV gestalte 

te geven. En dat is meer dan gelukt! Er hadden zich 5 

scheidsrechters aangemeld en uiteindelijk waren we met 

3 man actief.

Wedstrijden:
Er werden die avond maar liefst 16 wedstrijden gespeeld 

tussen in totaal 6 teams.

De sportiviteit stond hoog in het vaandel, hetgeen je terug 

kon zien aan de manier waarop beslissingen werden 

geaccepteerd. 

Naarmate de finale dichterbij kwam, werd de strijd tussen 

de teams feller. Daardoor moesten wij, als scheidsrechters, 

ook goed geconcentreerd blijven en strak erop zitten.

Finale:

Uiteindelijk floot Marcel Campschroer op sublieme wijze 

de finalewedstrijd tussen Ernst & Young (1) en Eiffel. Hierbij 

moest hij enkele momenten flink op zijn strepen staan. Maar, 

ervaren als Marcel is met het omgaan met weerstanden, gaf 

hij geen krimp en hield hij strak aan zijn beslissing vast.

Het team wat uiteindelijk met de “Meander Cup” naar 

huis ging, was “Eiffel”. Hun speelstijl was bij vlagen écht 

geweldig. Team “Ernst & Young (1)” kwam ook heel ver, 

maar miste nét de finesses aan het einde.

Zaalvoetbal versus Veldvoetbal:
Het was voor ons alledrie een leuk uitstapje om eens in de 

zaal aan de slag te gaan. Willem had goed gezorgd voor de 

inwendige mens en de onderlinge sfeer was prima.

In de zaal verloopt het spel vele malen sneller dan op het 

veld en dat vereist veel concentratie en oplettendheid bij 

de scheidsrechter.

Fysiek mag je in de zaal niet veel als speler tegen andere 

spelers teneinde blessures te voorkomen. Ook dit geeft 

een heel andere dimensie aan het fluiten in de zaal.

Wij hebben er van genoten.s
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VIDEO-ASSISTENT

Door: Paul de Werd namens de scheidsrechter-
commissie   Bron: KNVB DE VAR

De KNVB gelooft sterk in de ondersteuning van een 

video-assistent in het voetbal. Daarom onderzocht 

de KNVB de afgelopen jaren in de pilot ‘Arbitrage 

2.0’ als een van de eerste landen de mogelijke 

invulling hiervan.

De Video Assistent Referee (VAR) is een scheidsrechter 

die, buiten het veld, de arbitrage kan ondersteunen in het 

nemen van beslissingen tijdens de wedstrijd. Dit doet hij 

met behulp van beelden van de aanwezige camera’s in het 

stadion. In welke situaties kan de VAR worden ingezet?

Vier mogelijke situaties
• Wel of geen doelpunt

• Wel of geen strafschop

• Wel of geen directe rode kaart

•  Identiteitsvergissing bij het geven van een rode of gele 

kaart

  

Testen
De FIFA besloot in maart 2016 de videoscheidsrechter 

te testen. De eerste test met een live verbinding vond op 

1 september plaats bij de vriendschappelijke interland 

Italië – Frankrijk. Björn Kuipers was op dat moment de 

arbiter en Danny Makkelie de videoscheidsrechter. De 

FIFA verkoos een Nederlands team voor deze live-test, 

omdat de KNVB internationaal voorloper is op het gebied 

van videoarbitrage.

De videoscheidsrechter werd in Nederland voor het eerst live 

getest tijdens de KNVB Beker-wedstrijd Ajax - Willem II op 

woensdag 21 september. Pol van Boekel werd tijdens dit duel 

live geassisteerd door videoscheidsrechter Danny Makkelie.

Officiële status VAR
De spelregelcommissie van de FIFA, de IFAB, heeft in 

maart 2018 besloten de VAR officieel op te nemen in het 

regelement. Daaropvolgend is in de Algemene Vergadering 

Betaald Voetbal van maart 2018 unaniem besloten de 

VAR vanaf het seizoen 2018/’19 in te voeren bij alle 

Eredivisie-wedstrijden. Met de VAR streeft de KNVB naar 

een eerlijker verloop van de verschillende competities en 

ondersteuning van de arbitrage.

Inzet VAR 2018/’19
Vanaf het seizoen 2018/’19 is de VAR actief bij 324 

wedstrijden in het betaald voetbal.

•  Eredivisie: 306 wedstrijden

•  TOTO KNVB Bekertoernooi: vanaf kwartfinales, 7 

wedstrijden

•  Play-offs Europees ticket: halve finales en finales, 6 

wedstrijden 

• Play-offs promotie/degradatie: finales, 4 wedstrijden

• Johan Cruijff Schaal

DVV MO19-1 seizoen 

2018-2019. 
Door: Marleen Vos, leidster DVV MO19-1

Dit jaar gaan wij starten met een MO19 meidenteam in 

de hoofdklasse. Waar we gestart waren met 16 meiden,  

kwam er nog net na de start van het nieuwe seizoen 

een speelster bij en hebben we nu een topteam van 17 

meiden. 

Het kader bestaat uit Pim Adriaans (Hoofdtrainer), in 

samenwerking met Bob Rutjes & Mark Geutjes (Assistent 

trainers), Patrick Hermsen(Keeperstrainer) en Marleen Vos 

(Leidster). Als kader gaan we er met dit team alles aan 

doen om er een mooi, leerzaam, enthousiast en vooral 

sportief seizoen van maken.

Natuurlijk willen wij er voor zorgen dat we er met z’n allen, 

als team, netjes bij lopen. Dit is zoals je kunt zien goed 

gelukt.  Iedereen netjes in trainingskleding, zowel kader 

als speelsters,  waarvoor wij de betreffende personen 

nogmaals danken die dit mede mogelijk gemaakt hebben!

Ook zullen wij aankomend seizoen lopen in een nieuw 

wedstrijdtenue welke gesponsord gaat worden door 

Autobedrijf Frans Vos in Duiven. Wij danken hen voor deze 

sponsoring. Een foto in ons nieuwe tenue zal later volgen 

als het tenue beschikbaar is.

Ondertussen hebben wij de eerste bekerwedstrijden 

gehad. Aangezien wij een hele nieuwe groep hebben, 

welke is samengesteld uit verschillende teams, hebben 

wij deze wedstrijden goed gebruikt om elkaar te leren 

kennen qua spel / posities / technieken etc..  Wij hebben 

er 2 verloren en 1 gewonnen. Niet door dus in de beker, 

De videoscheidsrechter: Hoe zit het precies? 

Aandacht om beter te worden

DVV MO19 2018-2019 MO19
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maar wel een hoop van en met elkaar geleerd!

Waar we nu samen elke dinsdag en donderdag hard 

werken om iedere week weer een stukje beter te worden, 

gaan we er natuurlijk voor om iedere zaterdag de 3 punten 

te veroveren.  

Ondanks dat eenieder hard wil werken en wilt leren, 

maken we als groep zijnde ook een hoop lol en zorgen we 

dat het altijd weer gezellig is.

Zoals ieder team hebben ook wij uitwedstrijden te spelen; 

aangezien wij in de hoofdklasse soms iets verder weg 

moeten dan we afgelopen seizoenen waren gewend, zijn 

we op zoek gegaan naar een oplossing.

Wij kunnen met grote trots melden dat we in samenwerking 

met Avitas Autoverhuur in Zevenaar aankomend seizoen 

de mogelijk hebben om met deze busjes ons team naar 

de uitwedstrijden te vervoeren.

Wij danken hiervoor uiteraard Avitas Autoverhuur, maar 

ook de andere mensen welke dit hebben mogelijk 

gemaakt.  

Zoals je leest en ziet kan het aan alle randzaken rondom 

het voetbal niet meer liggen, nu moeten wij alleen als 

team nog aan de bak, om er een geslaagd seizoen van 

te maken. 

U als familie / vrienden / supporter kunt ons hier natuurlijk 

nog wel een handje bij helpen. Volg dus  onze Facebook 

& Instagram pagina om te kijken waar we dat weekend 

spelen, wij zullen hierop alle nodige informatie laten zien, 

met daarbij natuurlijk af en toe een leuke update van ons 

team! 

www.facebook.com/DVVMO19 
www.instagram.com/dvvmo19 

Al met al, wij zijn er klaar 
voor. Zien we elkaar 
binnen kort langs de lijn? 
;-)

AFSCHEID 

SPORTVERZORGERS
Door: Hans Huuskes

Donderdag 21 juni hebben we vanuit de sportverzorging 

helaas afscheid moeten nemen  van een tweetal mensen 

die ons en DVV gaan verlaten.

MIRA KOOIMAN, die een tweetal jaren geleden als stagiaire 

bij ons binnen kwam om het vak te gaan leren, vervolgens 

uiteindelijk keurig geslaagd als sportmasseur,  en zo nu 

en  dan nog steeds zonder verplichtingen bij ons heeft 

doorgelopen om ervaringen op te doen i.c.m. haar werk 

als wellnessmasseur. Wellicht had hier ooit iets moois uit 

kunnen rollen, helaas gaf Mira te kennen dat ze aan het 

einde van dit jaar  zou gaan verhuizen naar Zuid Duitsland 

voor één jaar met wellicht ook een optie om definitief daar 

te blijven. Namens DVV en diverse spelers willen wij Mira 

bedanken en alle goeds toewensen met je partner in de 

BUNDESREPUBLIK  DEUTSCHLAND.

BART GIESSEN kwam 3 jaar geleden als stagiaire bij DVV 

via ROC A12. Na een jaar stage bij 

ons te hebben gelopen haalde hij het felbegeerde diploma, 

en durfde hij de stap te wagen om de herenselectie van 

DVV op te pakken. Een hele klus natuurlijk om vanuit 

de stage dit te gaan doen; uiteraard kost het tijd om 

ervaring op te doen maar daar wilde 

DVV hem zeker de gelegenheid 

toe geven. In zijn tweede seizoen 

ging het steeds beter en begon hij 

zijn draai te vinden. Helaas heeft 

hij moeten besluiten door diverse 

omstandigheden te gaan stoppen; 

jammer natuurlijk, maar wie weet 

in de toekomst??? Namens DVV 

en vele spelers wensen wij jou het 

allerbeste voor de toekomst.

Door het vertrek van deze mensen 

ontstond er een vacature bij de 

selectie van DVV. Gelukkig hebben 

we Renee Beerntsen bereid 

gevonden om de verzorging van de 

dinsdag en donderdag op zich te 

nemen. Elders in dit blad een kort 

profiel van hem.

Het vervoer is goed geregeld

Niets staat een succesvol seizoen in de weg

Kader MO19-1
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Profiel Rene 

Beerntsen

Wie is Rene Beerntsen?
63 jaar uit Westervoort, gescheiden en lat met Siny.

Opleiding: 
Hbo, medische basis, Hbo Trigger Point Coach, Personal 

Trainer, Dryneedling, Gewrichts therapeut, bindweefsel 

release, Lymfe drainage, Hoofdpijn & massage (3 

niveau’s), Medical Taping, Cupping, Blessure Preventie, 

Sportmassage. BHV en blijft studeren in mijn vakgebied.

Hybride ZZP: 
Werkzaam als werktuigkundige in elektrische centrales in 

vol continu ( hoofd inkomen ).

Eigenaar:
Connector2massage, Dorpstraat 33 te Westervoort en 

stoelmasseur op locatie.

Werkervaring: 
20 jaar amateurvoetbal in combinatie met eigen 

praktijk en word door de VVCS ingehuurd ( 11 jaar ) om 

contractloze beroeps voetballers te begeleiden weer bij 

een BVO in beeld te komen.

UITBREIDING SAMEN-

WERKING FYSIOPRAKTIJK 

HENK SCHOLING MET 

DVV VERZORGING 

Door: Hans Huuskes

Zoals wellicht bekend heeft de sportverzorging van 

DVV zeer nauwe samenwerkingsverbanden met 2 

fysiotherapiepraktijken.

We hebben daar een belangrijke faciliteit aan toegevoegd .

Arjen Krouwel [zie bijgevoegde foto] sportfysiotherapeut 

van bovengenoemde praktijk die bovendien ook nog 

voetballer is bij DVV, heeft in overleg met de sportmasseurs 

zijn diensten aangeboden om in de zomerstop door te 

trainen met spelers van o.a DVV en van evt. voetballers 

van andere clubs uit de regio om onder deskundige leiding 

van Arjen te kunnen revalideren op het terrein van DVV.

Trainen in een periode dat het voetbal eigenlijk stil ligt…: 

zo kan er een behoorlijke tijdwinst worden geboekt , en/of  

kan er nuttig worden doorgewerkt aan het herstel.

Tijdens het seizoen zal Arjen wekelijks  op de 

woensdagavonden voor die doelgroep ook 

fysiotherapeutisch met spelers aan de slag gaan op 

het veld. Dit is puur voor de spelers die in behandeling 

zijn bij de praktijk van Henk Scholing in Westervoort en 

nog niet toe zijn aan de regulaire hersteltraining van de  

sportmasseurs / hersteltrainers van DVV .

Uiteraard gaat dit in goed overleg tussen de praktijk en de 

betreffende sportmasseurs van DVV. Voor meer informatie 

kun je terecht bij de coördinator medische zaken: 

Hans Huuskes 

Tel. 0618667387    E-mail: h.huuskes@hotmail.com

JO15-1G uit de 

startblokken

Door: Peter Meijerink, leider

Nog tijdens de zomervakanties is de selectie van de JO15-

1G op 13 augustus gestart met de trainingen onder een 

nieuwe trainer/coach: de van Jonge Kracht afkomstige 

Nico Creemers. Het team zal het komend seizoen 

uitkomen in de derde divisie. Spelers en trainer zullen aan 

de bak moeten om op dat niveau een leuke pot te kunnen 

meevoetballen, waarbij als verzwarende factor nog geldt 

dat het wekelijks opkomende publiek graag getrakteerd 

wordt op oogstrelend voetbal.  

Overigens komt niet alleen de trainer van buitenaf, ook 

enkele spelers zijn van andere clubs uit regio naar DVV 

overgekomen, waardoor een mooi gemêleerd gezelschap 

is ontstaan.  

Twee oefenwedstrijden, tegen ACW Wijchen en SC 

Bemmel, waren al een mooi ijkpunt om te zien wat 

het startpunt van het team is. De daarna gespeelde 

bekerwedstrijden tegen VVG’25 en vv Dieren werden 

beide gewonnen. Laatstgemelde wedstrijd begon met een 

minuut stilte uit respect voor de 13-jarige speler van MvR 

uit ’s-Heerenberg die ten gevolge van een verschrikkelijke 

ongeluk tijdens een wedstrijd tegen een ander team van 

vv Dieren is overleden.  

Op 15 september speelde het team de laatste 

poulewedstrijd in de beker uit en tegen ESA. Bij winst zou 

het team zeker doorgaan naar de volgende ronde. Dat 

ging helaas mis. Er werd goed begonnen, maar het team 

speelde daarna te afwachtend en te behoudend waardoor 

het initiatief bij de tegenstander kwam te liggen. Die 

speelde dat goed uit en won verdiend met 3-0.  

Na aanvulling met nog één speler bestaat de selectie nu 

uit 16 man (waaronder één vrouw, die overigens in alle 

wedstrijden tot nu toe haar mannetje staat) werd op 21 

september de competitie ingegaan. Maar eerst werd op 

de avond daaraan voorafgaand nog een potje gebowld bij 

de Veerstal in Lathum. Tijdens deze gezellige avond waren 

de ‘strikes’ en ‘spares’ niet van de lucht. Helaas kon dat 

tijdens de eerste competitiewedstrijd tegen SC Bemmel 

niet worden voortgezet. We begonnen de wedstrijd goed 

en de beste kansen waren in de eerste helft voor DVV, 

maar deze werden jammerlijk niet benut. Met de rust was 

de stand nog hetzelfde als waarmee we waren begonnen. 

Ook in de tweede helft waren er goede kansen voor DVV, 

maar ook deze wilden er niet in. Dit in tegenstelling tot 

die aan Bemmelse kant. Een goed opgezette aanval 

van Bemmel resulteerde in een knappe goal en even 

later werd door Bemmel goed doorgelopen op een bal 

die ongelukkig over onze verdediging heen stuiterde. 

De eerste competitiewedstrijd werd weliswaar met 2-0 

verloren, maar de competitie duurt nog lang en de bal is 

rond….   

Rene Beerntsen

Foto Henk Scholing

U I T  D E  J E U G D C O R N E R
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Opmerking redactie: door technische problemen is onderstaand stuk van Marco van den Born helaas niet geplaatst in het laatste 

clubblad van seizoen 2017-2018. Spijtig, maar het is niet anders. In overleg met Marco nu alsnog zijn bijdrage. Enkele maanden na 

dato, maar zeker niet minder gemeend!

DVV JO15-4 2017-2018 

TOPPERS!!!

Door: Marco van den Born, trainer/leider

Als afsluiting van het seizoen wil ik jullie wat vertellen over 

de JO15-4 van DVV, allemaal geweldige toppers.

Het seizoen zijn wij begonnen met de Beker competitie. 

OP basis van de indeling konden we gelijk aan de bak. 

Met de teams: Achilles ’29 JO15-2, Heumen JO15-1 & 

Overasseltse Boys JO15-1 hadden we het niet getroffen. 

Maar met goede moed zijn we gestart en ondanks 2 

grotere uitslagen doen vermoeden, hebben we ons als een 

team prima verdedigd. Uit bij Achilles ’29 hebben we met 

6-2 verloren, Thuis tegen Heumen nipt met 3-2 verloren 

en ook de laatste thuiswedstrijd tegen Overasseltse Boys 

met een geflateerd 6-1 verloren.

Met de inzet vanuit de beker zijn we begonnen aan de 

eerste helft van de competitie (najaars), dit in de 3e 

klasse. Ook hierin weer veel geduchte tegenstanders 

zoals: Loo JO15-1, Ewijk JO15-1, DVOV JO15-2, Groessen 

JO15-2, Jonge Kracht JO15-2, Westervoort JO15-2, 

Arnhemse Boys JO15-3, ESA JO15-3 & RKHVV JO15-3. 

Zoals jullie kunnen lezen, wij als enig JO15-4 team binnen 

deze klasse.

Met uitzondering van de uitwedstrijd bij Groessen, waar ze 

de beker oorwassing tegen DVV JO15-3 nog niet vergeten 

waren met de 25-0 nederlaag, zaten er zoveel spelers op 

de reserve bank dat er een voleldige team gewisseld kon 

worden en ze waarschijnlijk ook vanuit meerdere teams 

ondersteuning hebben gegeven.

Ook de wedstrijd thuis tegen Jonge Kracht was er eentje 

om te vergeten. De enige wedstrijd die in de dubbele 

cijfers uitkwam en dan kun je je afvragen: waren wij te 

hoog ingedeeld in de 3e klasse, of deze tegenstander te 

laag??

Uiteindelijk hebben we in deze najaars competitie 

uiteindelijk 1 wedstrijd gewonnen en wel tegen Sc 

Westervoort, het werd toen 5 – 2.

Ondanks deze ene winst partij zijn we toch als laatste 

geeindigd.

Met de ranking van de najaars competitie zijn we voor 

de 2e helft van het seizoen in de voorjaars completitie 

ingedeeld in de 4e klasse. Maar wat blijkt, ondanks dat we 

een klasse lager zitten ook hier weer de nodige JO15-1 & 

JO15-2 tegenstanders: De Hoven JO15-1, RKPSC JO15-1, 

Sc EDS JO15-1, AVW ’66 JO15-2, Sc Rheden JO15-2, VVO 

JO15-2, DVC JO15-3, DVOV JO15-3, ESA JO15-5 & VDZ 

JO15-7.

Ondanks deze geduchte tegenstanders ging deze 

voorjaars competitie veel beter. Er waren maar liefst 3 

keer een winst part: VDZ  – DVV uitslag: 3 – 5, DVV – DVC 

uitslag: 7 – 1 & De Hoven – DVV uitslag: 0 – 2.

Daarnaast nog 2 keer een gelijkspel: Sc Rheden – DVV 

uitslag: 1 – 1 & DVV – VVO uitslag: 1 – 1.

In totaal hebben we 11 punten binnen weten te halen en 

op een mooie 6e plaats geeindigd.

Super trots op de jongens zoals ze zich tijdens wedstrijden 

hebben ingezet, met soms een motiverend woordje vanaf 

de zijlijn of tijdens de rust.

Ook de trainingen waren altijd met een volle bezetting en 

ben ik trots op deze opkomst ondanks dat ze allemaal op 

de middelbare school zitten en dus wel eens een keertje 

moeten laten schieten.

Doelpunten, die waren er ook redelijk tot veel. In total met 

de beker en de na- en voorjaars competitie hebben wij 38 

doelpunten gemaakt.

Kjell Stevens:  12 doelpunten

Kevin Janzen:  8 doelpunten

Thijs Bouhuis:  4 doelpunten

Jorrik Haverdings:  4 doelpunten

Alwin Hermsen:  2 doelpunten

Noah Hakvoort:  2 doelpunten

Thijmen le Comte:  2 doelpunten

Gaby Schrijver:  1 doelpunt

Bram van den Born:  1 doelpunt

Kian Merkestein:  1 doelpunt

Gast speler Kas Gudden:  1 doelpunt

Als afsluiting wil ik mijn dank uitspreken aan Anita 

Zwartendijk als leidster. Wij hebben 3 seizoenen samen 

een team begeleid en ik heb dit met veel plezier samen 

met jou gedaan.

De ondersteuning van Robin Janzen in de laatste 

wedstrijden als leider en de keren dat je als scheidsrechter 

ons geholpen hebt. Mark Hakvoort voor het inspringen 

samen met Robin die keren dat ik er niet bij kon zijn.

Alle vaders: Toon, Gerwin, Roland, Richard, Jacques, Rob 

die met regelmaat de rol als assistent scheidsrechten, of 

te wel Grensrechter, hebben vervuld. Ook dit jaar hoefde 

ik mij daar geen zorgen om te maken, jullie regelde dit 

onderling. 

Top!

En de rest van de ouders/verzorgers, familieleden en 

vrienden die onze wedstrijden hebben bekeken en ons 

hebben toegejuicht.

En als laatste en natuurlijk niet te vergeten, JONGENS 
BEDANKT, het was een geweldig seizoen.

Camiel Warris, jammer dat je stopt met keepen/voetballen.

Jorrik Haverdings, succes in de JO17

Alwin Hermsen, succes in de JO17

Leon Hoegen, succes in de JO17

Thijme Mulder, succes in de JO17

Lars Elbersen, succes in de JO17

Thijmen le Comte, succes in de JO17

Gaby Schrijver, succes in de JO17

Bram van den Born, succes in de JO17

Noah Hakvoort, succes in de JO15

Mick Verhaaf, succes in de JO15

Kevin Janzen, succes in de JO15

Thijs Bouhuis, succes in de JO15

Kian Merkestein, succes in de JO15

Kjell Stevens, succes in de JO15

JO15-4 2017-2018 JO15-4
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Flitsende start DVV 

O17-4

Door: Frank van Huet

DVV O17-4 is het nieuwe seizoen uitstekend begonnen. 

Het team, dat volledig bestaat uit eerstejaars O17-spelers, 

pakte overtuigend de winst in de bekerpoule en bekert 

dus door. 

Ook in de competitie trok het team de goede vorm door. In 

Randwijk werd EMM O17-1 met 2-7 geklopt en de week 

erop ging Bemmel O17-2 in Duiven over de knie: 4-0.

Menno Lieve en Rudoph Horstman dragen het team een 

warm hart toe. Voor de wedstrijd tegen Bemmel kregen de 

jongens fraaie uittenues aangeboden. Op naar een mooi 

seizoen!

DVV JO17-4 2018-2019 JO17-4
Staand v.l.n.r.: Menno Lieve, Erik Bomhof, Mika Lieve, Marijn van der Laan,  Bram Jacobse, Dayen Ensing, Sander Bomhof, Luuk 
Strasser, Daniël Faber, Frank van Huet en Rudolph Horstman 

Gehurkt v.l.n.r. Alwin Hermsen, Koen van Huet, Tim Hendriks, Rick van Helden, Jorik Haverdings, Raphael Horstman, Mads van 
Vlaanderen en Jasper te Riele

Teampresentatie 

JO12-2

Door: een JO12-2 insider

De JO12-2 van dit seizoen bestaat uit een groep van elf 

enthousiaste jongemannen. De ploeg bestaat als basis uit 

het “JO11-2 kampioensteam”  van het vorig voetbalseizoen. 

Aan het einde van het afgelopen voetbalseizoen zijn 

Danté en Jayden vertrokken naar de JO12-1. Een viertal 

spelers hebben een mooie transfer mogen maken naar 

de JO12-2 waaronder drie bekenden van DVV, Brayden, 

Lasse en Ronan. Daarnaast heeft Benjamin afkomstig uit 

AVW’66 het team versterkt. Het JO12-2 team is helaas 

uitgeschakeld voor  de bekercompetitie. Daardoor zijn alle 

pijlen gericht op de najaarscompetitie. Het doel is om weer 

te bouwen aan een team en om mee te kunnen draaien 

in de 2e klasse van de najaarscompetitie waarin 8 tegen 

8 wordt gespeeld.
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Aanvoerder Daniâl Faber bedankt sponsor 
met een bos bloemen

En bedankt, sponsor...
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Teampresentatie 

JO14-1
Door: Kevin en Jasper

De zomervakantie zit erop en het nieuwe voetbalseizoen 

is weer begonnen. Zo ook voor de spelers van de JO14-1. 

Vorig seizoen als JO13-1 zijn we het seizoen als nummer 

2 geëindigd op de ranglijst. Dit jaar willen we natuurlijk 

voor de nummer 1 positie gaan. Dat gaat gebeuren met 

vrijwel dezelfde groep. Natuurlijk zijn er wat nieuwe 

spelers bijgekomen en weggegaan. Maar deze groep staat 

te trappelen om het nieuwe seizoen te beginnen. Het is 

trouwens JO14-1g. We hebben namelijk een dame in de 

ploeg die een prima balletje meetrapt!

Ook de JO14/1 heeft sponsoren. Rob Janssen van 

rijschool Janssen heeft de bidons gesponsord. Jan Kaal 

heeft de wedstrijdbal gesponsord, gewoon omdat hij een 

fan is van het team. Op de foto’s de spelers die het in dit 

seizoen moeten gaan doen voor de JO14-1.

Kanjers van 

Jo10-2 

schieten uit de 

startblokken!

Door: Peter Smits

De Jo10-2 werden deze zomer samen 

gesteld uit voornamelijk de Jo9-2 van 

vorig jaar en Julian en Kian kwamen ons 

versterken vanuit Jo9-3 en Jo9-5. De Jo9-2 

had vorig seizoen het seizoen afgesloten met 

een klinkende toernooi winst bij Woezik in 

Wijchen. Dit werd voortgezet in Beekbergen. 

Na twee weken trainen begon de Jo10-2 met het toernooi 

in Beekbergen waar de schitterende poulewedstrijden 

resulteerden in een mooie finale plaats. Hierin was 

Teuge helaas iets te sterk, maar de jongens lieten zien 

het voetballen niet verleerd te zijn! Dat kan ook eigenlijk 

niet. Deze groep jongens zijn 1 voor 1 helemaal gek van 

voetballen, komen altijd trainen en het plezier spat er 

vanaf.

Voor de bekerwedstrijden en competitie zijn de jongens 

ingedeeld in de 1e klasse en daarmee spelen ze 

allemaal 1 of 2 niveaus hoger dan vorig jaar. Daar was 

in de bekerwedstrijden niks van te merken. Na 3 mooie 

overwinningen op Groessen, Westervoort en DCS Jo10-

1 werden de jongens poulewinnaar en toonden zij zich 

echte cupfighters.

Wat de uitslagen in de competitie ook zullen brengen, met 

het plezier en de inzet waarmee gespeeld wordt, is het 

elke week genieten met deze 8 kanjers.

V.l.n.r. Alexander, Benjamin, Teun, Kian, Brian, Julian, Tobias, Dinand

DVV JO10-2 maakt zich op voor de finale

Armando FinnDavid Giedo

Kevin hoofdtrainer

LucaLevon

Mexx

Jasper leider

Jordy

Joey assistent trainer

Kas

Nick SennaNiek

Stijn assistent trainer

Sven TychoTeun

Balsponsor Bidon sponsor

JO14-1
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JO11-4 meisjes
Door: Monique Polak

Even voorstellen team 11.4 meisjes wordt getraind door 

hoofdtrainer Remco Gudden en techniektrainster Julia 

Vermeer. Leidster is Amanda Imming

Het team bestaat uit Vera, Jayda, Liza, Britt, Marley, Jada, 

Nanne, Migal,Tooske, Yenthe en Lotte.

Het is in deze regio vrij uniek: voetballen met meisjes 

onder de 11. We spelen ook veel tegen de jongens. 

Plezier met het voetballen en met elkaar staat voorop. 

Wij trainen twee keer per week. Op donderdag wordt er 

vooral gewerkt aan de techniek en op de maandag aan 

de conditie. 

JO12-1 start van het 

seizoen en de nieuwe 

speelvorm
Door: Sandy Malesevic

Het seizoen 2018-2019 is voor de jongens van JO12-1 

begonnen met een oefenwedstrijd tegen De Graafschap 

JO12. Na twee weken trainen was dit de eerste 

mogelijkheid om de nieuwe spelvorm 8 tegen 8 te 

beproeven. DVV kon op momenten aardig meedoen tegen 

De Graafschap, maar helaas was de tegenstander een 

maatje te groot. 

Een week later was de tegenstander Robur et Velocitas 

uit Apeldoorn de betere ploeg en verloor JO12-1 zijn 

eerste bekerwedstrijd. Wel moet vermeld worden 

dat de spelers van DVV JO12-1 in de hoofdklasse 

uitkomen. Dat de tegenstanders sterk zijn, bewees ook 

de tweede tegenstander in de beker. VDZ was, ondanks 

de achterstand in de eerste 10 minuten, uiteindelijk een 

klasse te sterk. Uitgeschakeld in de beker, was de derde 

wedstijd een prima oefening voor de competitie. Na weken 

hard en goed trainen, onder leiding van Jordy van Aken en 

Milan Willemsen, begon JO12-1 sterk en strijdbaar. DVV 

stond zeer snel op 3:0 voor tegen CSV Apeldoorn en het 

leek dat ze de eerste overwinning van het seizoen zouden 

behalen. Helaas kwamen de gasten uit Apeldoorn op 3:3. 

De pogingen van DVV in de laatste minuten om te winnen 

waren vergeefs. 

Een week later was DVV te gast bij CSV Apeldoorn 

voor de eerste competitiewedstrijd. De wedstrijd was 

in tegenovergestelde richting begonnen dan de week 

daarvoor. CSV stond op een bepaald moment 3:0 voor; 

Hooghoud Challenge
Door: Frank van Huet

De Hooghoud Challenge voor jeugdleden van DVV is gewonnen door Luca Randolfi. Doel van de Challenge was de bal 

100x hooghouden in een zo korte mogelijke tijd. Luca had hier slechts een kleine 32,6 seconden voor nodig. Naast 

eeuwige roem kreeg de technisch begaafde aanvaller van DVV o.14-1 een lekkere traktatie!

DVV meiden O11-4 JO11-4

Luca en zijn traktatie

JO12-1 luistert aandachtig naar de trainers

98,99,100...
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dus moest DVV terugvechten. Dat lukte best aardig en de 

jongens kwamen op 3:2. De tegenstander begon steeds 

feller te verdedigen en DVV leek juist extra kracht te 

hebben gekregen. Dankzij de keeper van CSV is het 3:2 

gebleven. Weer een spannende en leerzame wedstrijd 

voor JO12-1. 

Bij deze nog wat leuke weetjes over JO12-1: 

•  Sommigen zeggen over JO12-1 dat ze een bijzonder en 

saamhorig pupillenteam zijn. Na de wedstijden en de 

trainingen zijn ze als team nog luidruchtig en langdurig 

bezig met douchen en aankleden. Daarna duurt het nog 

even voordat alle spullen in de eigen tas terecht komen 

(dat hopen de ouders). 

•  De jongens hebben een fanclub opgericht voor JO19-1; 

het team van hun trainers Jordy en Milan. Nadat ze zelf 

hebben gespeeld, staan ze op zaterdagmiddag langs de 

lijn om de heren aan te moedigen.

Bericht van de 

hoofdtrainer

Door: Ron Olyslager

Beste DVVers,

We zijn weer begonnen aan een nieuw voetbalseizoen met 

DVV 1. Voor mij persoonlijk het eerste volledige jaar bij 

jullie mooie club.

Ik ben in januari begonnen en ik kan jullie zeggen dat ik 

me vanaf het eerste moment prima thuis gevoeld hebt 

binnen DVV. Natuurlijk hebben de resultaten hier ook aan 

mee geholpen, maar voor mij persoonlijk hebben hieraan 

zeker de betrokkenheid van en de omgang met de mensen 

binnen de club bijgedragen. 

Het afgelopen seizoen hebben we uiteindelijk net zonder 

prijs afgesloten, iets wat de spelersgroep zeker verdiend 

had op basis van de 2e seizoenshelft. 

Dit seizoen moet dat wat ons betreft dan maar gebeuren; 

dat dit niet makkelijk zal zijn, daar is iedereen zich van 

bewust. We hebben immers nog steeds een jonge groep 

spelers die nog volop in ontwikkeling is. Daarbij komt 

natuurlijk ook nog dat we een aantal basisspelers van 

afgelopen seizoen door studie in het buitenland iig tot half 

januari moeten missen. Het mooie daarvan is dat we deze 

situatie met jongens vanuit de eigen club hebben opgevuld, 

en natuurlijk met een oudgediende die teruggekeerd is op 

het oude nest, t.w. Marc Comans. 

We spelen verder ook nog tegen voor ons onbekende 

ploegen en mijn inschatting is dat deze afdeling zeker niet 

zwakker is dan die van het afgelopen seizoen.

Kortom er liggen voor ons genoeg uitdagingen te 

wachten…..

Wat ons zeker zal helpen om onze doelstelling te gaan 

halen, is dat er zoveel mogelijk supporters op de zondagen 

aanwezig zullen zijn om de Duivense jongens aan te 

moedigen! Tot snel langs de lijn, of na afloop in de kantine. 

Verder wens ik alle voetballers van DVV van hoog tot laag 

een succesvol en plezierig voetbalseizoen toe. 

Met sportieve groeten!

DVV JO12-1 2018-2019 JO12-1

V A N  H E T  E E R S T E

Beker DVV-Sprinkhanen 3-0
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Beker DVV-Paasberg 4-1 Beker DVV-pax 1-2
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Datum Tijd Thuisteam Uitteam Plaats
23-09-18 14:00 DVV 1 HC '03 1 DUIVEN

30-09-18 14:00 Jonge Kracht 1 DVV 1 HUISSEN

07-10-18 14:00 DVV 1 RKPSC 1 DUIVEN

14-10-18 14:00 Veluwezoom 1 DVV 1 ROZENDAAL

21-10-18 14:00 DVV 1 GVA 1 DUIVEN

28-10-18 14:00 CHRC 1 DVV 1 HEELSUM

04-11-18 14:00 DVV 1 Westervoort 1 DUIVEN

18-11-18 14:00 Arnhemia 1 DVV 1 Veld

25-11-18 14:00 DVV 1 Groessen 1 Veld

02-12-18 14:00 Eendracht Arnhem 1 DVV 1 Veld

09-12-18 14:00 DVV 1 ONA '53 1 Veld

16-12-18 14:00 GSV '38 1 DVV 1 Veld

Beste speler van DVV 

2017-2018

Door: Frank van Loon

Als bestuurslid voetbalzaken had ik de eer om een prijs 

te mogen overhandigen aan de beste speler van DVV van 

het afgelopen voetbaljaar.  Een antwoord op de vraag wie 

de beste is, is natuurlijk altijd aan discussie onderhevig, 

maar het betreft hier de keuze van de supporters die 

wekelijks hun stem konden uitbrengen op de Four 

Seasons speler van de week. Tot het einde van het seizoen 

was het spannend, wie met de eer zou gaan strijken. Wij 

zijn verheugd dat Four Seasons ook op deze wijze laat 

zien een belangrijke sponsor van DVV te zijn en uiteraard 

hopen wij dit sponsorschap in de komende jaren nog 

verder uit te kunnen bouwen. Namens Four Seasons was 

Paul Faber aanwezig bij de prijsuitreiking om de bloemen, 

oorkonde en bijhorende prijs te overhandigen. 

De speler van het jaar was dus Jordi Lammertink. Jordi 

heeft zijn opleiding bij DVV genoten. De gemiddelde 

voetbalsupporter is gezond kritisch en ik dus ook. Ik zal 

eerlijk zijn,  dat ik een aantal jaren geleden mijzelf afvroeg 

wie nou die technisch blonde speler was die vaak in duels  

fysiek tekort kwam. Echter die twijfel is de afgelopen 

jaren volledig weggeëbd: Jordi heeft zich stormachtig 

ontwikkeld tot één van de belangrijkste spelers van ons 

eerste elftal. Het voetbalhoogtepunt van het afgelopen 

seizoen was voor mij de belangrijke 1-1 die hij maakte in 

de uitwedstrijd tegen GSV: wat een schitterend doelpunt 

was dat. Jordy heeft deze prijs volledig verdiend en ik hoop 

dat wij nog vele jaren plezier aan hem mogen beleven. 

Bordsponsoractie 

en nieuwe sponsors 

voor DVV!

Na de afgelopen winterstop hebben hebben we een 

sponsorbordactie voor leden uitgeschreven t/m juni 

jongstleden heeft gelopen. Dit heeft resulteert in 4 nieuwe 

bordsponsoren aangedragen door Pim Willemsen, Edith 

Bos, Nicole Otten en Harold van Outvorst. 

Inmiddels hebben 3 van hen de ERREA-jas gepast 

welke één dezer dagen zal worden overhandigd door de 

kledingcommissie. De sponsorcommissie en het bestuur 

dank éénieder voor zijn/haar inbreng.

De sponsorcommissie heet vervolgens de volgende 

bordsponsoren van harte welkom bij DVV:  

‘t Bakhuus  |  Autoplex Zevenaar  |  Willems 
Installatietechniek  |  IZI Fitness  |  Brasserie Hugo  |  
Vitality Sports  |  Peppinck Schilderwerken  |  Slagerij 
Putman  |  PMI Rembrandt  

Verder hebben we met de volgende sponsoren het 

contract kunnen verlengen:

Hoofdsponsor Van Loon en Co-sponsor Impeco  |  
Ebbers Wonen  |  Garage Vos met verlenging van 
shirtsponsor voor nu de MO19-1  |  Herwers Groep

Jordi Lammertink, speler van het seizoen 2017-2018

Sponsor Paul Faber wordt bedankt 
door bestuurslid Frank van Loon.

Speelschema DVV 1
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Van de 

sponsorcommissie:

Nieuwe sponsor PMI Rembrandt, Lennard van 

Zuijlen stelt zich voor: Paramedisch Instituut (PMI) 

Rembrandt is een fysiotherapie praktijk gevestigd in het 

gezondheidscentrum ’t Reinhart te Duiven . 

Onze praktijk staat voor betrokkenheid en professionaliteit. 

Alle fysiotherapeuten die bij ons werkzaam zijn, hebben 

nog een extra specialisatie binnen de fysiotherapie gevolgd.

De praktijk in Duiven biedt naast reguliere fysiotherapie 

ook manueel therapie, sportfysiotherapie, revalidatie na 

een operatie, looptraining, fysiotherapie voor ouderen, 

echografie, shockwave therapie (ESWT), EPTE en dry 

needling. 

Daarnaast bieden we ook orofaciale therapie, voor kaak- 

en hoofdpijnklachten,  uitgevoerd door ©De Hoofdfysio.

Helaas hoort een blessure ook bij sport. Dan is het zaak om 

zo snel en verantwoordelijk mogelijk weer terug te keren 

op het gewenste niveau. Bij Fysiotherapie PMI Rembrandt 

kunnen wij je in de behandelkamer, in de oefenzaal of 

zelfs op het voetbalveld begeleiden om weer fit te worden. 

Daarnaast kunnen wij met behulp van echografie ‘in de 

spieren banden en pezen kijken’, om te zien in hoeverre er 

schade is na bijvoorbeeld het zwikken van je enkel.

Heb je last van je spieren en/of gewrichten of heb je een 

blessure opgelopen tijdens het voetballen, bel dan naar 

Fysiotherapie praktijk PMI Rembrandt Duiven; 0316-

745645. Kijk voor meer informatie op onze website: 

www.pmirembrandt.nl 

Vitality Sports 

nieuwe DVV-sponsor!

Nieuwe locatie, meer kansen!
Sinds 1 april is Vitality Sports gehuisvest op een toplocatie 

op bedrijventerrein ‘t Holland in Duiven, waar meer 

mogelijkheden zijn voor binnen- en buitentrainingen.

Ben jij klaar om nieuwe doelen te behalen en wil je graag 

meteen aan de slag? Komt langs en aanschouw onze 

strength&conditioning box en ontdek of een van de vele 

trainingen aansluiten bij jouw doel. Vitality Sports heeft 

erg veel zin om samen met jou een nieuwe periode in te 

gaan vol energie, goede moed en nieuwe uitdagingen!

Bij Vitality Sports worden trainingen gegeven zoals: 

Boksfit, Tabata-HIT Training, Powerhour en Big6. Vitality 

Sports geeft gepaste begeleiding en de persoonlijke 

aandacht die nodig is, zodat de sporters hun persoonlijke 

doelen behalen. Wil je graag sneller, sterker en fitter het 

nieuwe wedstrijd seizoen in, dan ben je bij ons aan het 

juiste adres.

Kijk voor meer informatie op onze website 

www.vitalitysports.nl

Josko Koelemeijer

Van de 

sponsorcommissie: 

Hoofdsponsor Van Loon Finance & Control en  
Co-sponsor Impeco blijven DVV trouw

Zeer verheugd is het bestuur met de toezegging van Marc 

van Loon en Jaap Wieleman het komende seizoen DVV te 

blijven ondersteunen. Zowel Marc als Jaap hebben een 

groot DVV-hart. Beide vrienden speelden van jongs af aan 

bij DVV en waarbij Marc, zelf ook speelde bij Heren 1. 

Marc en Jaap, hartelijk dank voor jullie steun.

Een ferme handdruk bezegelt het verlengde contract

(op foto links Jaap Wieleman (Impeco), rechts Mark van Loon (Van Loon Finance en 
 Control), midden Jacques le Comte (Bestuurslid Commerciële Zaken)s
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LED VERLICHTING BIJ 

DVV !

Door: Jacques le Comte

De afgelopen weken is er hard gewerkt door de 

leverancier om zowel in de kleedruimten als in het 

clubhuis de bestaande verlichting  (incl. de armaturen) te 

vervangen door LED verlichting. Bij de oplevering zijn de  

totale gebouwen van DVV overgegaan op LED! DVV hoopt 

met deze duurzame investering, mogelijk gemaakt door 

de Businessclub Ondernemend (DVV) Duiven, natuurlijk 

de energiekosten te verlagen. Bewegingssensoren zorgen 

nog eens voor het voorkomen van onnodig laten branden 

van de verlichting in met name de kleedkamers. DVV is 

natuurlijk bijzonder blij dat de BC deze forse investering 

voor haar rekening heeft genomen en ook op deze 

wijze alvast hartelijk dank daarvoor! Na de installatie 

van de warmtepomp in 2016 wederom een geslaagd 

project met hulp en expertise van de BC. DVV wil graag 

maatschappelijk betrokken zijn en , waar mogelijk, 

werken aan duurzame oplossingen binnen de vereniging. 

Een extra woord van dank vanuit het Bestuur gaat uit naar 

alle vrijwilligers rondom dit mooie project!

35+ Gezelligheid op 

de vrijdagavond!

Door een 35+ insider

Elke vrijdagavond is het één en al gezelligheid bij DVV. Op 

het moment van schrijven hebben de jeugdige 35+ lieden 

al weer twee maanden training en twee wedstrijdronden 

erop zitten. Het 35+1 team heeft zelfs al een teamuitje 

gehad!  DVV kent sinds dit seizoen drie 35+ heren 

teams.  De trainingen worden (tot nu toe) goed bezocht. 

Tijdens de speelavonden is het natuurlijk na de wedstrijden 

genieten met de derde helft. Een keer een wedstrijdje 

zien, dat kan! Het 35+2 team speelt op vrijdag 12 oktober 

thuis en het seizoen wordt afgesloten door het 35+1 team 

met een speelronde op vrijdag 2 november thuis op het 

I N G E Z O N D E N  S T U K K E N

Balletje trappen

Dennis schiet in de roos

bbq

Dennis op een quad

Eerste bittergarnituur speelavond 35+3

Rene en Bob

Richard aan de boog

Huib en Stefan in de battle

Jeffry en Richard

Peter op de quad

Quadrijden
Rene aast op transfer 

naar Angerlo Sandy spant de boog

Mark

Horsterpark. Er worden maar liefst 6 wedstrijden op een 

avond afgewerkt: genoeg wedstrijdjes om te zien. Kom 

dus gerust een keer kijken! (volgende pagina meer!)
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Rob Jeffry en Stefan

Sander op quad

Teamuitje 35+1

Roy op quad

Sander wil volgend jaar koningschieten

Speelavond 35+1 bij GSV

Geheel DVV in het 

nieuw!

Door: Nicole Holdijk, Silvia Jansen en Jacques le 
Comte, kledingcommissie

Drie jaar geleden zijn alle teams van nieuwe kleding 

voorzien. Hierbij is de eerst verstrekte kleding nu aan 

vervanging toe. Wij zijn verheugd jullie te kunnen 

meedelen dat het bestuur heeft kunnen besluiten om alle 

wedstrijdkleding  en de presentatiepakken van alle teams, 

nu, in één keer te vervangen. Destijds heeft dit gefaseerd 

moeten plaatsvinden. Dit betekent dat jullie allemaal 

tegelijk in het nieuw worden gestoken. Het design van 

het shirt zal gelijk blijven maar het shirt, met name 

pasvorm, en de broek (stof) zullen anders zijn. We hebben 

hier zoveel mogelijk jullie op- en aanmerkingen van de 

afgelopen jaren proberen mee te nemen in de keuze van 

nu.  De doelstelling is iedereen voor de winterstop in het 

nieuw te hebben. Binnenkort worden jullie door jullie 

trainer/leider uitgenodigd voor een passessie. We hebben 

zoveel mogelijk getracht dit te doen wanneer jullie trainen. 

Dit lukt echter niet altijd. Hiervoor vragen we jullie dan 

op een ander moment te komen passen. We hopen op 

eenieders medewerking. Verder weten we uit ervaring dat 

het een hele operatie wordt om meer dan 900 spelende 

leden te laten passen en de maten te noteren. We doen 

ons uiterste best het geheel zo vlekkeloos mogelijk te 

laten verlopen. We hopen op jullie begrip en flexibiliteit, 

mocht er onverhoopt toch iets niet lopen zoals gepland. 

Bij voorbaat dank  en met vriendelijke groet!

Triatleet Hugo 

Boschker 
(71, oud-voorzitter van DVV)

vijfde op WK in 

Zuid-Afrika
(De Gelderlander d.d. 4-9-2018)

Zondag 16-9-2018 kwam ik Geert Roelofs tegen op de 
fiets. Hij vroeg mij of ik een stukje wilde schrijven voor 
de DVVpost over mijn belevenissen van het afgelopen jaar 
als triatleet en in het bijzonder over het WK in Zuid-Afrika. 

Challenge Almere-Amsterdam en de Ironman 70.3 te 

Helsingor (Denemarken) Het is zaterdag 9 september 

2017. Om 05.00uur vertrek ik met mijn begeleider Wim 

Kronenburg naar Almere voor de Challenge Almere-

Amsterdam. Een hele triatlon: 3.8km zwemmen, 180km 

fietsen en 42km hardlopen. Deze wedstrijd is door de 

European Triathlon Union (ETU) uitgeroepen tot Europees 

Kampioenschap. Nederlandse atleten strijden daarnaast 

in deze klassieker om het Nederlands Kampioenschap. Ik 

wilde sowieso gaan voor de Nederlandse titel en als het 

kan ook voor het Europees Kampioenschap in de klasse 

70-75 jaar. Ik was goed getraind en voelde mij sterk. 

De start was om 07.30uur in het koude Weerwater van 

Almere. Na 2 ½km zwemmen kreeg ik kramp in beide 

benen. Pijnlijk en zeker 10 minuten verloren. Op de fiets 

ging het keihard over de dijk van de Oostvaardersplassen, 

de wind vol in de rug. Maar dan? Bij de start van de 2de 

ronde over 90km nam ik een afslag die ik niet had moeten 

nemen. Ik was daar niet alleen in. Een man of 20, we 

zouden allemaal gediskwalificeerd worden, maar na 25 

minuten mochten we toch verder. Onder begeleiding van 

de organisatie werden we naar het parcours teruggebracht. 

Deze rit duurde bijna een uur. In plaats van de 180km 

heb ik 210km gefietst in weer en wind met af en toe een 

fikse hagelbui. Daarna volgde nog de marathon. Ondanks 

deze tegenslagen werd ik Nederlands kampioen en 2de 

van Europa. Nummer 1 lag minder dan een ½ uur voor 

mij. Je zult begrijpen dat ik hem behoorlijk had zitten. De 

Europese titel was door een stomme fout van mij aan mij 

voorbij gegaan. Balen en nog eens balen. Dus revanche! 

Een week na deze teleurstelling in Almere heb ik mij 

ingeschreven voor het Europees Kampioenschap Ironman 

70.3 in Helsingor (Denemarken) op 17 juni 2018. Een 

wedstrijd over 1.9km zwemmen, 90km fietsen en 21km 

lopen. Mocht ik deze wedstrijd in mijn klasse winnen dan 

zou ik mij kwalificeren voor het WK in Port Elizabeth, Zuid-

Afrika. De start van het zwemmen was in het Kattegat, 

Oostzee. Een lastig parcours met veel haakse bochten. Bij 

de wissel zwemmen naar fietsen was ik mijn tas kwijt 

en verloor daardoor 6 minuten, stress al over en dus 

moest het op de fiets gebeuren. Met een gemiddelde van 

33.4km per uur op het heuvelachtige parcours was ik dik 

tevreden en lag ik 1ste in mijn categorie. Bij het lopen heb 

ik stand kunnen houden en werd ik Europees Kampioen. 

Van alle kanten kwamen reacties binnen in de trant van 

“en nu op naar het Wereldkampioenschap.” Zelf vond ik 

de Europese titel al mooi, maar tijdens de prijsuitreiking, 

een enorm festijn in Helsingor, werd mij andermaal 

gevraagd om deel te nemen aan het WK Ironman 70.3 

(1.9km zwemmen, 90km fietsen en 21km lopen) op 2 

september in Port Elizabeth.

Het WK Zuid-Afrika

De periode 17 juni tot 2 september was een spannende 

periode in mijn triatlon leven. Hoe hard en hoeveel 

uur moet je trainen om blessure vrij te blijven en toch 

goed voorbereid aan de wedstrijd te komen. Ook de 

voorbereiding op de reis was behoorlijk spannend en 

inspannend. Port Elizabeth is niet naast de deur. 28 

augustus vertrokken wij, Baukje (mijn vrouw), Jan Willem 

(onze zoon) en ik vanuit Amsterdam naar Kaapstad, daar 

hebben we een SUV gehuurd (fietskoffer moest erin 

kunnen) en op de 1ste dag hebben we van Kaapstad naar 

Oudtshoorn gereden. Wat een indrukwekkend landschap, 

Hugo’s trofee
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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

berg- en steppenachtig, imposante natuurreservaten en 

diverse mystieke oorden. Bavianen en struisvogels, je 

komt ze overal tegen. Donderdag in de middag kwamen 

we in Port Elizabeth aan. De stad was één en al Ironman. 

Plus minus 5000 atleten van all over de World (119 landen) 

waren bij elkaar gekomen met als doel “presteren en 

genieten.” Stuk voor stuk wereldtoppers, talenten in de 

triatlon sport. Wat een sfeer en dan die Indische Oceaan, 

prachtig. Vrijdagochtend onder begeleiding vanwege evt. 

haaien mocht je de zee in. Uiteraard heb ik daar gebruik 

van gemaakt. Verder heb ik op die dag nog een stukje van 

het fietsparcours verkend. De wedstrijd op zaterdag van 

de dames heb ik goed kunnen volgen. Onvoorstelbaar, echt 

onvoorstelbaar wat deze meiden presteren. Zondagochtend 

op mijn wedstrijddag was speciaal voor mij in het 

questhouse om 05.00uur de tafel gedekt incl. 2 gekookte 

eitjes (proteïnen). Wat een eer, ik voelde mij gewoon 

beschaamd. Om 07.50uur onder applaus van duizenden 

toeschouwers, sprongen 33 70 plussers van over de hele 

wereld de Indische Oceaan in. Het zwemmen ging goed 

en met een snelle wissel lag ik op plaats 5 of 6 bij de start 

van het fietsen. En nu, kom op Hugo, inhalen, maar dat 

pakte anders uit. Kramp na 38 km en een fietsparcours dat 

niet mijn parcours was. Steile beklimmingen van zo’n 2km 

en snelle afdalingen, nat wegdek en behoorlijk hobbelig. 

Sommige triatleten reden mij voorbij met een snelheid 

van boven de 80km per uur. Ongelooflijk, je moet maar 

durven. De kramp bleef ook tijdens het lopen hangen, 

maar ondanks alles toch een 5de plek. Ik was tevreden, ik 

kon niet meer, ik had alles gegeven. Om 19.30uur begon 

de afsluitende ceremonie. Werkelijk een gigantische 

happening. 5000 atleten met aanhang in een tent bijna 

zo groot als veld 1. Afrikaanse dansers en danseressen, 

ondersteund met grote beeldschermen, gaven een typische 

Afrikaanse voorstelling, indrukwekkend mooi. Alle “oude” 

prominenten vanuit de triatlonwereld waren zichtbaar op 

het grote podium aanwezig. Sommigen van hen spraken 

hun lof uit over de organisatie. “Dan gaan we nu over 

naar de prijsuitreiking”, zei de speaker van de avond en 

de zin die daarna volgde, zal in nooit meer vergeten: voor 

de 1ste 5 van elke categorie is er een prijs. Ik was 5de 

geworden, een podiumplek op het wereldtoneel. Niet te 

geloven. Achter de coulissen moesten de winnaars zich 

verzamelen. Heel apart, je hebt dan gesprekken met je 

collegae-triatleten uit o.a. Australië, Amerika, Zuid Afrika. 

Dan het podium, het applaus en het handen schudden met 

de Cruijffs van de triathlon wereld, Dave Scott, Mark Allen 

en 3 zoenen van Paula Newby-Fraser, allen wereldsterren 

van formaat. Wonderlijk, dat ik dit heb mogen meemaken. 

Als prijs kreeg ieder van ons een prachtig beeldje met een 

afbeelding van één van de Big 5 (olifant, de neushoorn, de 

leeuw, luipaard en de buffel). De 1ste prijs was een beeldje 

van een olifant, ik ontving de luipaard (zie afbeelding). 

Uiteraard super trots en dankbaar dat ik hier op mijn 71ste 

mocht staan. De dag na de wedstrijd zijn we naar Kenton-

on-Sea gegaan voor een 2 daagse reis in een wildreservaat. 

Ook heel apart. In de vroege ochtend om precies 06.00uur 

op onze 1ste dag in de jungle, zaten we in een bootje op 

de Kariega River. We hadden nog geen 100 meter gevaren 

of we zagen al een kudde olifanten takken van bomen 

breken. Zoiets maak je in de Liemers niet gauw mee. 

Behalve het luipaard hebben we de andere dieren van de 

Big 5 goed kunnen zien. Trouwens het luipaard had ik als 

prijs. Na het wildreservaat hebben wij in 7 dagen nog heel 

veel moois van dit prachtige immense land mogen zien. De 

hele Tuin – en Wijnroute gereden, gelogeerd in Hermanus 

waar de walvissen paren, de oudste wijnboerderij van 

Zuid-Afrika in Stellenbosch bezocht en vanaf de Tafelberg 

Kaapstad en het Robbeneiland zien liggen. Op de dag van 

ons vertrek hebben wij langs de beide kust routes van het 

Kaapschiereiland tot aan Kaap de Goede Hoop gereden en 

hebben we alle bijzondere plekken in dit gebied o.a. een 

pinguïnkolonie, bezichtigd. Natuurlijk hebben we ook de 

Townships zien liggen. Miljoenen mensen leven m.i. daar 

onder erbarmelijke omstandigheden. Een paar golfplaten 

als onderkomen en verder niets en alles en iedereen 

bovenop en onder elkaar. Officieel telt Zuid-Afrika 57 

miljoen inwoners, maar de werkelijkheid is, tel daar nog 

eens een 100 miljoen boven op en je komt beter in de 

buurt. Rijk en arm, de verschillen zijn enorm. De rijken 

hebben enorme villa’s met grote hekwerken met punten 

en stroomdraden om hun eigendommen te beschermen. 

Maar wat hebben ze allemaal gemeen? Vriendelijkheid 

en een leven zo op het 1ste gezicht met weinig stress. 

Voor Baukje, Jan Willem en mij was het een avontuur om 

nooit te vergeten. Fantastisch en ik wil afsluiten met de 

woorden die in de triathlon wereld algemeen gangbaar zijn  

“Anything  is possible” (zie hiervoor). 

(Nawoord red: van harte gefeliciteerd, Hugo! Knappe 
prestatie!)s
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Specialist in 
het verzekeren 
van uw bedrijf

info@gelderschpakhuys.nl • www.gelderschpakhuys.nl

CLUB VAN 100 OP PAD
Door: Geert Roelofs

Het uitstapje van de club van 100 stond dit jaar gepland op

vrijdag 25 Mei. Vanaf 9.00 uur verzamelden ruim 30 leden 

zich bij “Garage Nijland” en in opperbeste stemming 

vertrokken we naar Soesterberg waar we met koffie en 

appeltaart werden ontvangen in het Nationaal Militair 

Museum. 

Na dit genuttigd te hebben werden we gesplitst in 2 

groepen om met een gids een beeld te krijgen van de rol 

van de krijgsmacht in het heden en met name verleden 

binnen onze samenleving. Dit prachtige museum is zeker 

een bezoek waard. Hierna vervolgden we de reis naar 

Amersfoort om in de gezellige binnenstad gebruik te 

maken van een prima lunch.

Na de lunch zouden we een bezoek brengen aan het 

traditionele Amsterdam ware het niet dat we met ons 

allen besloten niet naar “Mokum” te gaan maar naar het 

naburige Spakenburg om daar 

de dag verder door te brengen. In dit prachtige vissersdorpje 

tref je  historische plekjes en leuke terrasjes aan en niet 

te vergeten aan de dijk twee bijzondere voetbalclubs met 

een rijke historie: Spakenburg en IJsselmeervogels met 

de stadions gebroederlijk naast elkaar gebouwd.

Rond 20.30 uur zat iedereen weer tevreden in de bus naar 

Duiven en kunnen we weer terug kijken op een geslaagde 

clubdag 2018. Volgende pagina meer foto’s

CLUB VAN 100

Algemene Ledenvergadering Club van 100

vrijdag 7 december 2018
clubgebouw Horsterpark aanvang 20.00 uur.

(Notulen van de jaarvergadering 2017 zijn gepubliceerd in DVV Post 3 2017-2018)
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Present Art 

Uw adres voor horloges, sieraden, 

accessoires. Ook voor reparaties, 

batterijen en horlogebanden.

Elshofpassage 41 Duiven

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


