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Beste sportvrienden, DVV-ers,

De tijd gaat hard: 
zo begin je aan een 
nieuw voetbalseizoen 
en zo ben je al bijna 
op de helft. 

De winterstop zit er aan te komen, de feestdagen 

in aantocht en voor velen een kerstvakantie in het 

vooruitzicht. Tijd voor ieder om tot rust te komen en even 

terug te blikken en dat gebeurt dan ook in een aantal 

kopijstukken in deze DVV Post.

De redactie wenst jullie allen prettige feestdagen toe, een 

goede afsluiting van 2018 en een prima start van 2019 

toe. Denken jullie er nog even aan om de postvakjes in de 

beheerdersruimte leeg te maken en de meegenomen DVV 

Post-en goed door te lezen in de komende winterperiode? 

Ik laat het even hier bij en hoop dat de goede 
voornemens tot uiting worden gebracht in het 
aanleveren van kopij voor DVV Post 3 uiterlijk 19 
februari!
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Ree-Zo Electro World
Elshofpassage 2, Duiven, T. 0316 - 28 07 08, www.electroworldreezoduiven.nl
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Opzet 1

Opzet 2

Opzet 3

Opzet 4
(extra)

Sportkledingleverancier DVV

Van 

de voorzitter
Door: Frank Dellemann

Als U deze nieuwe uitgave van de  DVV post gaat 

doorbladeren of lezen, staan we aan de vooravond van 

de altijd gezellige eindejaarsperiode! Het jaar 2018 zit er 

al weer bijna op en ook voor mij als ‘nieuwe’ voorzitter 

van deze mooie club is het jaar voorbij gevlogen. De ALV 

van 23 november jl. maakte de jaarcyclus rond..wat kijk 

ik overigens plezierig terug op 2018, wat een energie 

en toewijding en clubliefde komt er voor kijken om zo’n 

grote club in goede banen te leiden! Petje af voor al die 

clubmensen! (en natuurlijk ook voor de makers van dit 

mooie cluborgaan)

Verheugd zijn we natuurlijk met de eerste periodetitel voor 

ons vlaggenschip DVV 1 in de zondag vierde klasse D! 

Een geweldige start van het seizoen voor Ron Olyslager en 

zijn staf en natuurlijk de hele selectie en hopelijk smaakt 

het naar meer. Zoals gemeld : “Oranje komt eraan”. De 

derby tegen Groessen op 25 november jl. was een ware 

happening en deed denken aan de laatste clash in 2016. 

Een super zondag voor DVV, mooie taferelen rondom het 

veld en een bomvol clubhuis na afloop. Speciale dank 

naar Edwin van Beeten voor zijn initiatieven!  We zijn 

ambitieus binnen Voetbalzaken zeker  op het prestatieve 

vlak en werken in goede harmonie en achter de schermen 

aan het technisch beleid voor de komende jaren waarbij 

de uitgangspunten van de beleidskaders 2015-2020 

bewaakt worden. Ron brengt daarbij zijn jarenlange 

expertise in en wij hopen dat hij samen met iedereen 

binnen voetbalzaken DVV in een volgende sportieve fase 

kan brengen!

Het damesvoetbal krijgt een steeds prominentere plaats 

binnen DVV! Julia Vermeer is inmiddels regionaal bekend 

en genomineerd voor de verkiezing clubheld van het jaar 

van de Gelderlander en Mayke Lindner ontving onlangs 

een uitnodiging voor de voorselectie van dames onder 

16 jaar van het Nederlands elftal! Ja het damesvoetbal 

is ook bij DVV in opmars en ook de betrokkenheid bij de 

clubactiviteiten is een pluim waard. Lof ook voor 

Esther Stoker, spin in het web binnen het damesvoetbal,  

voor al haar energie in de club! Top!

Met de Gemeente vindt constructief overleg plaats over 

de vervanging van het kunstgras van veld 7 in 2019 en 

DVV inventariseert samen op met betrokkenen  de beste 

tijdsplanning en de keuze van het nieuwe type kunstgras. 

In het verlengde daarvan doet DVV een stevig appel  om 

direct ook LED verlichting te plaatsen vanuit het duurzaam 

denken, energiebesparingen en de KNVB eisen rond 

lichtsterkte  voor officiële wedstrijden! Wordt vervolgd..

Op 27 november jl. werd het schoolsportarrangement  

‘officieel geopend’, die dag waren de wethouders, directie 

van de scholen Astrum college /de Kameleon en een 

delegatie van Bestuur DVV en natuurlijk de beheerders  

aanwezig op het Horsterpark om een feestelijk tintje te 

geven resp. publiciteit aan dit mooie maatschappelijke 

initiatief!

DVV gaat op weg naar haar 75 jarig bestaan in 2020 en 

de contouren van het feestprogram in september van dat 

jaar worden steeds meer zichtbaar. De werkgroep is volop 

bezig en alle input van de leden is natuurlijk welkom! 

Neem gerust contact op met Willy of Jordy Visser als 

aanspreekpunten van de feestcommissie !

Op vrijdag 23 november jl. vond de jaarlijkse Algemene 

ledenvergadering plaats. De opkomst was redelijk en het 

verenigingsjaar kwam vanuit alle gezichtspunten aan 

de orde. Een verslag zal in 2019 worden gepubliceerd 

in de eerste DVV post van dat jaar! In deze ALV is ook 

het rookbeleid aan de orde geweest en afgesproken 

dat we het gekozen beleid van 2017 handhaven maar 

wel de praktische invulling gaan verbeteren, d.w.z. de 

rookvrije plekken onder de loep nemen, beter markeren 

en waar nodig vergroten en het streven om met name 

op zaterdagmorgen wanneer de jeugd speelt het roken 

in het bijzijn van voetballende jongens en meisjes  te 

ontmoedigen dan wel alleen te roken op plaatsen waar er 

geen last voor hen is. Het Bestuur doet een beroep op alle 

(rokende) leden (en bezoekers) !
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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...

Na afloop van de eredivisie wedstrijd Vitesse -Fortuna 

Sittard in oktober jl.  heeft DVV het convenant getekend 

wederom voor 1 jaar in het kader van de samenwerking 

met Vitesse. Samen op en  elkaar ondersteunen bij het 

ontwikkeltraject van het jeugdvoetbal en het ontdekken 

van talenten enz.

De activiteitencommissie heeft vanuit de eerdere oproep 

versterking van DVV clubmensen gekregen en als eerste 

kon het jaarlijkse Sinterklaasfeest op 28 november jl. weer 

gehouden worden in ons clubhuis voor de allerjongsten 

van de vereniging . Met genoegen hebben we de Sint en 

zijn Pieten weer welkom geheten in ons clubhuis!  Nu is 

de commissie al weer druk doende invulling te geven aan 

het jaarlijkse jeugd  kersttoernooi op 27 en 28 december 

a.s. in de sporthal  De ‘feestkalender’ van DVV wordt 

tegenwoordig  digitaal ondersteund met een mooi scherm 

boven de ‘haphoek’ in ons clubhuis. Een mooi initiatief 

en praktisch  ingevuld door Bestuurslid Hans Slag, hij 

staat vanuit de activiteitencommissie altijd open voor alle 

ideeën en wensen rond (nieuwe) DVV evenementen!

In de ALV is ook stilgestaan bij de voortgang van het 

kledingfonds en de kledingcommissie is drukdoende 

geweest om alle passessies goed te laten verlopen opdat 

alle DVV leden dadelijk in het jaar 2019 er weer op en top 

bijlopen in een fonkelnieuw tenue resp. trainingspak! Wat 

een uitstraling zal dat geven!

Met het Bestuur van de Club van 100 hebben we eind 

november om de tafel gezeten, dan doen we jaarlijks, 

om onze wensen te bespreken waarin de club ons in het 

nieuwe jaar kan ondersteunen en samen hebben we ook 

stilgestaan bij de nieuwe beheerderruimte die deze club 

grotendeels heeft gefinancierd! Onze dank is groot. Ook 

de businessclub is exclusief uitgenodigd geweest voor de 

derby DVV-Groessen op 25 november jl.

Fair play blijft binnen DVV een gemeengoed en wij allemaal 

moeten ieder weekend weer de mooiste en nummer 1 

volkssport omarmen en ons, ondanks passie en strijd, 

gedragen als ambassadeurs van een club waarin ‘met 

plezier presteren’ centraal dient te staan. Helaas hebben 

enkele wedstrijden geleid tot strafzaken, wij vragen ieder 

DVV lid zich binnen (en buiten) het veld te gedragen als 

een ambassadeur van onze club. Meldt misstanden direct 

aan het Bestuur!

Nog steeds is EEN thema onderwerp van gesprek bij heel 

veel sportverenigingen en dus ook bij DVV : de inzet van 

vrijwilligers.. We komen ze ook bij ons in de club nog 

tekort en puzzelen over hoe we bepaalde ‘vacatures’ 

kunnen opvullen.. Ons clubhuis is het middelpunt van de 

vereniging en heeft behoefte aan : keukenmedewerkers/

sters en ook 1e barmedewerkers!  Een uurtje of wat in 

de maand, gezellig in teamverband, een bijdrage : leden, 

ouders, begeleiders enz. meld U aan !! Onze Coordinator 

vrijwilligers Ricardo van Huet geeft U graag alle relevante 

informatie!! In het afgelopen jaar 2018 ontbrak binnen 

het Bestuur iemand die de portefeuille Algemene zaken 

behartigde, dit gaf een extra belasting voor iedereen. 

Zie bijgevoegde oproep! 

December is traditioneel ook bij DVV een gezellige 

maand vol leuke activiteiten. Het clubhuis is in Kerstsfeer 

gebracht en op donderdag 20 december a.s. vindt de 

laatste training in een mixtoernooi plaats voor een groot 

aantal seniorenelftallen waarna we er weer een gezellige 

dolle boel van maken! Noteer de datum en de deur staat 

voor ieder DVV lid open! En daarna wordt het even stil 

op het Horsterpark, geldt de winterstop, komen we 

allemaal even op adem en zien we elkaar hopelijk weer 

op de Nieuwjaarsreceptie op 6 januari 2019 vanaf 15.00 

uur ! Namens het Bestuur wens ik alle DVV clubmensen, 

sponsoren en iedereen die de club een warm hart 

toedraagt een geweldig sportief en geslaagd maar vooral 

gezond 2019 toe. 

We zien elkaar!
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www.dianakapsalons.nl

Even 

voorstellen…

Annelies van den 

Oord “THATS ME”

Door: Annelies van den Oord-Pouw

Afgelopen vrijdag 23 november ben ik door de Algemene 

ledenvergadering gekozen voor de functie van Secretaris 

binnen het Bestuur van DVV. 

Inmiddels heb ik 11 maanden de functie ad interim 

ingevuld nadat Jon van Benthem  had aangegeven zijn 

functie te willen neer leggen. 

Graag wil ik mij voorstellen aan diegenen die mij nog 

niet kennen. De afgelopen 7 jaar ben ik actief geweest 

in de functie van wedstrijdsecretaris en scheidsrechter 

coördinator  senioren . De laatste functie is inmiddels 

overgenomen door Wilco Berends die dit prima invult. 

Maar wie ben ik? 

Geboren en getogen naast de “Kuip” in Rotterdam, 

natuurlijk Feyenoord fan, moeder van een  zoon Jeroen en 

dochter Lisanne. Door mijn huwelijk met Peter van den Oord 

( een ieder wel bekend van de kantine, scheidsrechter en 

MIT) ben ik ook nog moeder van een bonuszoon Mitchell, 

die ook bij DVV voetbalt, en een bonusdochter Melanie. Een 

z.g. “patchwork” gezin, modern gezegd.  Onze kinderen 

zijn allemaal volwassen en leven hun eigen leven.  

Het mag duidelijk zijn dat ik een fervent voetbal fan ben.  

Samen met mijn vader mocht ik als klein meisje al mee 

naar de Kuip en daar is de liefde voor het voetbal begonnen. 

De sfeer, de spanning rond de wedstrijd en natuurlijk het 

spelletje zelf. Vrouwenvoetbal was destijds nog niet echt 

actief en besloot daarom om te gaan handballen, vooral in 

de zaal. Dit heb ik 20 jaar gedaan. 

Via mijn echtgenoot, Peter,  ben ik in het verenigingsleven 

van DVV terecht gekomen, in eerste instantie als 

barmedewerkster aan de slag gegaan en in een later 

stadium bij het wedstrijdsecretariaat en de scheidsrechters 

commissie.  Daardoor leerde ik de clubmensen kennen 

en kreeg steeds meer gevoel voor wat er speelde binnen 

de club. Op het wedstrijdsecretariaat heb ik veel ervaring  

en contacten gelegd bij de KNVB, van wedstrijdzaken tot 

tuchtzaken.  Ook kreeg ik via deze functie steeds meer 

contact met spelers, coördinatoren, kaders en Bestuur. 

Binnen ons gezin speelt DVV en het voetbal een grote 

rol. Ik heb dan ook niet lang nagedacht  toen ik door 

Frank Dellemann gevraagd werd voor  mijn nieuwe rol 

binnen DVV. Het huidige Bestuur bestaat uit vakbekwame 

heren, ieder gespecialiseerd in zijn eigen functie.  Ik 

heb inmiddels begrepen dat ik het eerste vrouwelijke 

bestuurslid ben bij DVV waar ik uiteraard best trots op 

ben.  De ledenvergadering bedank ik in ieder geval voor 

het in mij gestelde vertrouwen !!

Nu aan de slag, er valt enorm veel te doen en te 

regelen.  De Kerst is in aantocht, Nieuwjaarsreceptie met 

jubilarissen daarna vrijwilligers avond en ga zo maar door. 

Administratie op orde houden,  vergaderingen beleggen 

en notulen schrijven en  nog veel meer.  Al met al een 

hele klus.

De afgelopen maanden heb ik enorm veel steun gehad van 

Jon van Benthem om mij in te werken en ook de voorzitter 

Frank Dellemann heeft mij gesteund in een periode toen 

het qua gezondheid even minder ging. Chapeau en heel 

erg bedankt. 

DVV is een prachtige en gezonde vereniging met een 

super mooi sportcomplex. Heel veel vrijwilligers doen 

Annelies aan de bestuurstafel van 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!

hun best om alles soepel te laten verlopen, onderhouden, 

regelen, organiseren etc. etc. 

Vrijwilligers, dat heb ik mogen ervaren tijdens de derby 

tegen Groessen 25 november j.l.

Bijzonder veel respect voor de vrijwilligers die het draaiboek 

hebben opgesteld en iedereen er omheen. Ik ga geen 

persoonlijke namen noemen wat ik vergeet er vast een.  

De invulling van barmedewerkers en barmedewerksters, 

coördinatie rondom het hele gebeuren en natuurlijk 

het enthousiasme van onze supporters waren SUPER!! 

Natuurlijk was ik heel erg blij met de eindstand en daarop 

volgende feeststemming in de kantine, geweldig….

Vrijwilligers, tja daar is altijd een tekort, zeker bij zo’n 

grote club als DVV. Er is nog al wat te doen voordat alles 

geregeld is. Er staan nog een aantal vacatures open, ook 

binnen het Bestuur, die kun je lezen op de website en in dit 

blad. Ik zou zeggen: kijk goed of je onze mooie club kunt 

helpen en steek je handen uit de mouwen want zonder 

vrijwilligers kunnen we niet draaien!!

De kreet “ja maar ik betaal toch contributie” geeft een 

verwachtingspatroon aan dat niet past binnen onze club.

De club dat zijn we samen, BAS: Betrokken, Ambitieus en 

Sportief

Ik zie jullie op ons mooie sportcomplex en wens jullie fijne 

feestdagen en een gezond en sportief 2019 !!

DRINGENDE 

OPROEP!

Welke man of vrouw met oranje-wit bloed wil in 2019 het 

Bestuur van voetbalvereniging DVV komen versterken ??

VACATURE: BESTUURSLID 

ALGEMENE ZAKEN (M / V)

Belangrijkste aandachtsgebieden naast een bestuurlijke 

bijdrage:

•  P & O : opleidingen, stages, fairplay, arbo, convenant, 

evenementen

•  Medische zaken (verzorging/fysio/EHBO e.d.)

•  Arbitrage (scheidsrechterscommissie)

•  AWV overleg (3 x per jaar)

Interesse?? 

Neem voor een vrijblijvende kennismaking contact op 

met: Frank Dellemann, voorzitter van DVV, 

voorzitter @dvvduiven.nl
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Nieuwjaars-

receptie

zondag 6 januari 2019 in het 

clubhuis op het Horsterpark 

van 15.00 uur tot 18.00 uur

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

Hierbij nodigen wij ieder van harte uit voor de Nieuwjaarsreceptie van onze club op: 

Gezamenlijk willen wij het nieuwe jaar beginnen met de beste wensen onder het genot van een 

drankje en een hapje. Tijdens deze receptie zullen er weer enkele jubilarissen worden gehuldigd.

Wij zien uw komst gaarne tegemoet.

Bestuur DVV



STOPRijschool Non

Aanbieding voor DVV-leden: 

2 gratis rijlessen en de iTheorie 

(online theoriecursus) gratis!

Tel. 0316-240803

DuoDesk sponsort het 

meisjes elftal MO15-1 

van voetbalvereniging 

DVV

DVV betekent “Door Vriendschap Vooruit”. En dat spreekt 

ons van Duodesk enorm aan. Wij, Cindy Frieswijk en 

Willeke den Hartog, zijn DuoDesk gestart vanuit een 

vriendschap op het werk.  Die vriendschap vormt nog 

steeds de basis van waaruit wij het beste resultaat 

behalen voor uw bedrijf.

DuoDesk: samen sterk in werk
Voetbal is de snelst groeiende sport onder meisjes en 

vrouwen. Het ondersteunen van vrouwenvoetbal is 

investeren  in de toekomst. Vrouwenvoetbal is stoer, het 

is leuk en het staat dicht bij de mensen. Dat is ook waar 

DuoDesk voor staat: dicht bij mens en organisatie om zo 

samen een stap vooruit in werk te maken. Wij ondersteunen 

organisaties met HR-gerelateerde werkzaamheden. Met 

een flexibele instelling en gericht op kwaliteit. 

15% van offerte naar DVV 
Wij willen ons steentje bijdragen aan het vergroten 

van de professionaliteit van het vrouwenvoetbal. Onze 

ambitie; het volledige damesvoetbal bij DVV sponsoren. 

En u kunt daar bij helpen. Wilt u ook in de toekomst 

van het vrouwenvoetbal investeren en durft u een 

samenwerking met DuoDesk aan, dan zullen wij 15% van 

het offertebedrag steken in sponsoring. Wij komen graag 

bij u op de koffie!

Cindy Frieswijk & Willeke den Hartog, www.duodesk.nl

DVV MO15-1 met sponsor Duo Desk MO15-1
Het MO15-1 team van Brian Janssen en Heino Kiezenberg: Namen van links naar rechts en gestart met iedereen die staat. 
Brian Janssen - Manon Visser - Sara Dijkstra - Esmee Kiezenberg - Karlijn Jacobs - Jasmijn Muijser - Amy Benedict - Isa van 
Loon - Roxy Roording - Willeke den Hartog - Heino Kiezenberg -  Cindy Frieswijk - Marlina Couzijnse - Britt Adam Oras - Madelief 
Verschore - Imke Reijnierse - Jutha Niehof - Isis Kroon

Twee trotse sponsors met MO15-1
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Vier bordsponsors
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Van de sponsorcommissie

De sponsorcommissie heet welkom als nieuwe 

bordsponsor: JB Woonstijl uit Arnhem

Verder hebben we met de volgende sponsoren het 

contract kunnen verlengen:

P. van Brandenburg glazenwasserij – dienstverlening 
Breedband – Arnhem
WACO Groenvoorzieningen B.V.
Dammers Administratie en Belastingadvies

Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën
Hendriks Hoveniers
Boeketterie ’t Hoekje
Appie’s Place
Schoonmaak Discount

Wij danken alle sponsoren 
voor hun steun!!

Wedstrijdbal DVV-Groessen

De wedstrijdbal in de derby DVV – Groessen op 25 

november  (door DVV met 2-0 gewonnen, waardoor er een 

gaatje van vier punten is geslagen) is geschonken door 

Liemers Fietsen, waarvoor onze hartelijke dank!

V A N  D E  D A M E S

MAYKE LINDNER IN 

ORANJE ONDER 16 

JAAR!
Door: Esther Stoker

Mayke Lindner uit onze eigen JO15-1G behoort tot de 

definitieve selectie van Oranje O16! Ze is een voorbeeld 

voor onze speelsters bij DVV en anderen. Met ORANJE 

zal Mayke op woensdag 5 en vrijdag 7 december 

de strijd aan gaan tegen Engeland. Beide duels 

worden afgewerkt op Sportpark De Watertoren in 

Zaltbommel om 19.00 en 13.00 uur. De Oranjegroep 

bestaat uit spelers van o.a. Ado Den Haag, Borussia 

Mönchengladbach, FC Twente, Jong Ajax en meer. 

Hoe mooi is het om DVV hier ook tussen te zien 

staan, dit alles door de prestatie van Mayke. We 

wensen haar heel veel succes met Oranje en de 

komende wedstrijden.

Dames 1
Door: Marco van Schaik, trainer/coach

Afgelopen jaar was er bij dames 1 Zondag een leegloop 

van speelsters, omdat een aantal dames elders een nieuw 

elftal wilden opbouwen. Er bleven gelukkig nog een aantal 

dames DVV trouw. De taak was aan Esther Stoker om 

als coördinator een nieuw team samen te stellen met de 

overgebleven dames. Al snel kwam het idee om zaterdag 

VR1 samen te voegen met zondag VR1. Een lastige opgave 

om een prestatiegericht team en 

een recreatief team samen te 

voegen. Voor de zomer werd er 

3 keer getraind met de nieuwe 

groep en werd er gezocht naar 

een nieuwe trainer.

Helaas kon DVV niet aanbieden 

wat de huidige trainers vragen 

voor het dames voetbal. Na 

overleg met alle dames en 

interim-trainer Marco van 

Schaik werd besloten om dit 

seizoen Marco aan te stellen als 

hoofdtrainer/coach. 

Na 3 maanden samenwerken zie je dat de groep aan het 

groeien is. Er wordt hard getraind. De dames versterken 

elkaar en de groep wordt steeds hechter. Tijdens 

wedstrijden weten ze elkaar steeds beter te vinden in het 

veld. Helaas zijn de resultaten nog niet wat we willen, maar 

dit gaat zeker goed komen. De groep blijft positief en knokt 

iedere wedstrijd voor de overwinning. 

Kom de dames eens aanmoedigen tijdens de wedstijden. 

We spelen thuis om 12 uur.

Mayke in het grote Oranje O16

Marco met zijn meiden

Dames 1...een goeie groep met veel girlpower! Dames 1
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Meiden O19-1
Door: Marleen Vos

Met de fanatieke selectie van de MO19-1 zijn we vol 

goede moed aan het seizoen begonnen. Bij de trainingen 

is de opkomst prima en er wordt hard gewerkt. Tijdens 

de wedstrijden zien wij dan ook regelmatig onze 

leermomenten van de trainingen terug. We doen zeker 

niet onder voor onze tegenstanders, creëren veel kansen, 

maar moeten nog wat “finetunen” aan onze afwerking 

(uiteraard tellen natuurlijk de doelpunten na 90 minuten). 

Om goed in beeld te krijgen 

hoe onze speelwijze is, hebben 

wij Tinus Klikpedaal bereid 

gevonden om een wedstrijd 

van ons te filmen. Aan de hand 

van dit beeldmateriaal hebben 

wij onze wedstrijd uitgebreid 

besproken en geanalyseerd.  

Er kwamen verschillende dingen 

naar voren die al goed gaan maar uiteraard hebben wij 

ook een aantal verbeterpunten gevonden. 

Hier zijn wij als team hard mee aan de slag gegaan in 

de daarop volgende trainingen en wedstrijden. De 

verbeterpunten worden op dit moment in de praktijk 

gebracht en gaan wij ook zeker de 2e deel van dit seizoen 

voortzetten. Tijdens de winterstop gaan we daarom zeker 

niet stilzitten! Wij hopen u snel te zien langs de lijn. We 

kunnen iedere week aanmoediging gebruiken! 

DVV1 heeft de weg 

omhoog gevonden!

Door: Robin Lansbergen

Een overzicht van de eerste wedstrijden dit seizoen. Na een 

goede voorbereiding zijn we het seizoen uitstekend begonnen 

en staan we momenteel op de eerste plek. Het is een seizoen 

met goede en minder goede wedstrijden. Het verschil met vorig 

jaar is dat we ook de minder goede wedstrijden over de streep 

trekken.  Goed voorbeeld is de eerste competitiewedstrijd 

tegen HC’03, die vlak voor tijd werd beslist (4-2). Verder is 

het een seizoen waarin wedstrijden gewonnen worden door 

een volwassen manier van spelen, zoals de rode kaart van 

Adnan Islamovic tegen CHRC (1-3). Het is ook een seizoen 

waarin we met alle geblesseerden en afwezigen bijna  een 

heel elftal kunnen opstellen. Dit seizoen staat er een team 

dat werkt voor elkaar, en met het hele team gewonnen wordt. 

Door de vele gewonnen 

wedstrijden hebben wij de 

eerste periode weten te 

pakken tegen Arnhemia! 

Arnhemia is een team dat vooraf beschouwd werd als veel-

scorend, maar met een zwakke verdediging. Het was een 

koude maar zonnige dag op het sportpark van Arnhemia, 

met de koepelgevangenis op de achtergrond en een grasmat 

waar je u tegen zegt..  DVV begon sterk aan de wedstrijd en 

al na 13 minuten met 0-2 voor stonden door goals van Jordi 

Lammertink en Youri Poorter. Omdat het iets te gemakkelijk 

ging, zakte DVV wat weg waardoor de thuisploeg wat terug 

kon doen en de 1-2 maakte. De schrijver die samen met 

alle andere geblesseerden aan het kijken waren zag de 

bui al een beetje hangen. Echter liet DVV zich niet van de 

wijs brengen door de aansluitingstreffer en maakte voor 

rust nog de 1-3 door Youri van Vulpen uit een corner. Na 

de rust leek het of de thuisploeg het niet meer zag zitten 

en DVV bouwde de score uit naar 1-6 door wederom Jordi 

Lammertink (2x) en Jordi de Kramer. DVV heeft de eerste 

periode hebben binnen gehaald en dit moest natuurlijk 

gevierd worden!  De 3e helft is bij DVV 1 nooit een probleem 

geweest en er moest aardig doorgedronken worden, om 

alle aangeboden kannen bier (en baco) op te krijgen. Het 

feestje eindigde laat voor velen bij café bij de Buren. 

Na het feestje van het binnenhalen van de periodetitel was 

het weer tijd voor serieuze zaken, want de thuiswedstrijd 

tegen Groessen stond op het programma op de 

eerstvolgende zondag (25-11). Deze wedstrijd moest 

winnend worden afgesloten om meerdere redenen; Het is 

de derby die DVV de laatste jaren niet veel goeds gedaan 

heeft, en verder was het de nummer 1 (DVV) tegen de 

nummer 2 (Groessen) op de ranglijst! Een rivaliteit die 

vooral bij de oudere garde nog erg leeft, maar zeker ook 

onder de huidige elftallen, al kennen vele jongens van DVV 

en Groessen elkaar goed.  De club had groots uitgepakt 

met een fanfare, vuurwerk, een voorwedstrijd, en er 

waren meer dan 600 toeschouwers aanwezig om dit te 

aanschouwen. Het was weer eens een ‘echte’ derby. ..

Voor de neutrale toeschouwer was het kwalitatief geen 

topwedstrijd, maar wel één met strijd, felheid en de 

juiste instelling van DVV. Dit zorgde er dan ook voor dat 

Groessen niet lekker in het spel kwam en na 17 minuten 

werd het  1-0 door Robbin van Haeren. Het 2e doelpunt 

werd wederom gemaakt door Robbin (die weer eens op 

de brommer was) vlak voor rust, waardoor de wedstrijd 

eindigde in een 2-0 overwinning. Wederom tijd voor 

een feestje in de kantine, waar ook de hele selectie van 

Groessen lang aanwezig was (complimenten!). Het was 

mooi om te zien dat 2 teams die veel strijd hebben geleverd 

binnen het veld, nu samen een biertje staan te drinken en 

gemoedelijk de wedstrijd nog even nabespreken. 

 Kortom voor DVV was dit een geweldige derby, die 

dikverdiend winnend werd afgesloten! Maar misschien 

wel net zo belangrijk, heeft DVV de 1e plek weten te 

behouden en nu een gat van 4 punten weten te creëren op 

achtervolgers Jonge Kracht en Groessen. Laten we hopen 

op een mooi vervolg van de competitie en wellicht wel een 

heel mooi einde….

(opmerking red: met dank aan Luuk voor zijn 
inspanningen!)

SPEELSCHEMA 2de COMPETIETIE HELFT 2018-2019  
  

20-01-19 14:00 DVV 1 Angeren 1 Duiven

27-01-19 14:00 Westervoort 1 DVV 1 Westervoort

03-02-19 14:00 DVV 1 Arnhemia 1 Duiven

10-02-19 14:00 HC ‘03 1 DVV 1 Drempt

17-02-19 14:00 DVV 1 Jonge Kracht 1 Duiven

10-03-19 14:00 GVA 1 DVV 1 Doornenburg

17-03-19 14:00 DVV 1 CHRC 1 Duiven

24-03-19 14:00 Angeren 1 DVV 1 Angeren

07-04-19 14:00 DVV 1 GSV ‘38 1 Duiven

14-04-19 14:00 ONA ‘53 1 DVV 1 Wageningen

21-04-19 14:00 DVV 1 Eendracht Arnhem 1 Duiven

12-05-19 14:00 Groessen 1 DVV 1 Groessen

19-05-19 14:00 RKPSC 1 DVV 1 Pannerden

26-05-19 14:00 DVV 1 Veluwezoom 1 Duiven

Meiden O19-1 bestuderen videomateriaal

V A N  H E T  E E R S T E
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Voorafgaand aan de derby speelden de JO11-2 van DVV en Groessen tegen elkaar

Pieten en Bas zagen DVV met 2-0 winnen.
De Pieten vermaakten zich opperbest bij de trouwe 

supporters van DVV

Bijna 600 toeschouwers kwamen op de derby af. 
Edwin heeft alles onder controle.

Rookgordijn bij aftrap door jeugdige supporters zorgde 
voor een sfeervol gebeuren en Groessen tegen elkaar

Bij de jeugd won Groessen met 1-3

Derby DVV-Groessen
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Pupil van de week: Tim Weijman Periodetitel

Aan de aftrap

Verdediging staat als een huis

Arnhemia aan de zegekar gebonden DVV pakt periodetitel op de Bakenhof

Trots op de bank bij succesvol verlopen derby.

Tim Weijman, JO8-4 pupil van de week DVV-Groessen 25 november 2015

Zo...die is binnen! dvv 1
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Ouders over JO11-01

Samengesteld door: Vincent Wensink. leider

Afgelopen zomer zijn twee jeugdspelers van AVW ‘66 uit 

Westervoort overgestapt naar DVV Duiven: Timo Meijles 

en Bas Dijkstra. We hebben de ouders van Bas gevraagd 

een stuk te schrijven over hoe de indrukken zijn bij DVV en 

binnen het team JO11-01:

“Iets meer dan vijf jaar geleden is Bas begonnen 

met voetbal bij AVW ‘66 in Westervoort. Hier heeft hij 

verschillende elftallen doorlopen en altijd met veel 

plezier gevoetbald. Na al deze jaren liep het aantal leden 

bij de club geleidelijk terug terwijl Bas juist behoefte 

had aan meer uitdaging. Om deze reden hebben we 

besloten te gaan kijken bij DVV. Via de website hebben 

we proeftrainingen aangevraagd en Bas heeft deze met 

veel plezier gevolgd. Als ouder viel mij de openheid van 

de kinderen, ouders en trainers direct op. Ook vond ik de 

trainingen gestructureerd en compleet qua opzet. Na deze 

trainingen heeft Bas aangegeven dat hij naar DVV wilde 

alhoewel hij ook zeker de nodige moeite had zijn oude 

cluppie achter te laten. Na de zomervakantie begonnen 

de eerste trainingen bij zijn nieuwe elftal van DVV, de 

JO11-1. De ervaringen tussen toen en nu zijn alleen maar 

positief. Zoals verwacht heeft de JO11-1 in het bijzonder 

en DVV in het algemeen veel te bieden. De jongens in het 

elftal hebben Bas direct opgenomen en hun openheid en 

vriendelijkheid vind ik nog steeds opvallend. Maar ook de 

ouders vallen bij mij op om hun vriendelijkheid, openheid 

en het hebben van respect naar iedereen. Maar zoals 

gezegd heeft de club DVV ook veel te bieden. Er zijn in 

iedere leeftijdscategorie meerdere elftallen waardoor 

er ruimte is om in te delen op kwaliteit. De trainers zijn 

geschoold en weten wat ze doen. Daarnaast zijn er 

meer faciliteiten zoals fysiotherapie, techniektrainingen, 

fruit voor de kinderen etc. We kunnen dus alleen maar 

erg tevreden zijn met onze keuze en hopen dat Bas nog 

jaren met veel plezier bij DVV zal voetballen. En door de 

gezelligheid die de ouders en club bieden komen wij als 

ouders graag nog jaren met hem mee.

Gerwin Dijkstra, vader van Bas.

Update: bij het schrijven van dit stuk (27 november, red) 
staan we met de JO11-01 met 1 punt achterstand op een 
mooie tweede plek. De laatst gespeelde wedstrijd, thuis 
tegen VDZ hadden we het in eigen hand om de koppositie 
te behouden. Helaas werd het 2-2, maar is het wel knap 
dat we nog gelijk hebben gemaakt na een 1-2 achterstand. 
Dat is wel hoe deze competitie is voor de jongens. Elke 
tegenstander heeft kwaliteit waardoor we elke wedstrijd 
weer goed voetbal moeten laten zien om de wedstrijd te 
winnen. Met nog twee wedstrijden te gaan hebben we 
het winterkampioenschap in eigen hand. Aanstaande 
zaterdag spelen we de topper uit tegen Arnhemse Boys. 
Winnen we deze wedstrijd dan staan we weer eerste. 
De week erna spelen we thuis de zware wedstrijd tegen 
Bennekom. 2 punten halen betekent kampioen! 

Als dit clubblad bij iedereen weer op de deurmat ligt, 
weten we gelukkig meer.... 

JO15-1G beleeft 

roerige tijden 

Door Rob Stoker, leider

Sinds de start van de competitie heeft de ploeg tot op 

heden slechts 2 punten weten te behalen uit 8 wedstrijden. 

Een schrale oogst zou je zeggen. En dat is het ook. 

Eerst werd er verloren bij Bemmel en vervolgens gingen 

de Treffers er met de volle buit vandoor in Duuve. Deze 

laatste nederlaag was bijzonder zuur, aangezien DVV in 

het begin nog voorstond maar de Treffers uiteindelijk 

op ‘mazzelende’ wijze de punten wegkaapte. DVV was 

hier zelf trouwens ook debet aan door onder andere 

ongelukkig uitverdedigen. De week erop moest de ploeg 

een mokerslag incasseren, door van SML met maar liefst 

8-0 van de mat gespeeld te worden. Het liep niet, het 

wilde niet, het stond niet goed……. superlatieven te kort 

om dit in woorden te vatten. Een totale off-day. Daarnaast 

moet gezegd worden dat SML een zeer sterk team heeft 

en de gedoodverfde favoriet is voor de winst in deze 

competitie. Maar met zulke grote cijfers te kijk te worden 

gezet blijft pijnlijk. Tegen UDI wist het team een punt te 

pakken, een klein licht puntje. Er had zelfs wel meer in 

gezeten. Tegen ESA hetzelfde verhaal. De ploeg kwam 

al vlot op achterstand, maar wist zich terug te knokken. 

Even leek het zelfs dat DVV ging doordrukken en de winst 

zou pakken. Maar het fluitsignaal klonk uiteindelijk bij 

een 2-2 eindstand. Na deze schamele puntjes volgden 

er vervolgens thuis 2 nipte nederlagen (beide 0-1). Eerst 

tegen DTS en daarna tegen Theole. Zeker tegen de laatste 

was de verwachting punten te pakken. Maar het mocht 

niet zo zijn. Union bleek daarna in Malden ook een paar 

maten te groot. Ondanks veel strijd en goed verweer en 

kleine hoop op een punt, moest DVV buigen. Het werd 

uiteindelijk 3-1. 

Wat ging er fout en hoe nu verder?
Vragen die een ieder graag beantwoord ziet, maar wat niet 

altijd eenvoudig is.

Moeten we wellicht onder ogen zien dat de huidige 

lichting te kort komt op dit niveau? Misschien wel. Feit 

is in ieder geval dat er sinds kort andere trainer/ coaches 

staan op het team. Jordy de Haan en Edwin Hoogerdijk. Zij 

gaan pogen het tij te keren en het team in een opwaartse 

flow te krijgen. Wat al lastig genoeg zal zijn. Voordat zij 

het stokje overnamen, stond de uit Wijchen afkomstige 

trainer/ coach Nico Creemers aan het roer. Ondanks 

ieders goede intenties, bleek de samenwerking echter 

geen lang leven beschoren en onder andere door de reeks 

tegenvallende resultaten besloot DVV uiteindelijk afscheid 

van Nico te moeten nemen. 

Hoe dan ook, het zou mooi zijn als de ploeg uit de kelder 

van de 3e divisie de weg omhoog weet te vinden. De 

spelers zullen daar zelf ook alles aan moeten doen en op 

de trainingen veel arbeid moeten verrichten. Aardig wat 

tandjes bijschakelen om ervoor te zorgen dat die nipte 

nederlagen omgezet worden in nipte overwinningen en 

handhaving kan worden gewaarborgd.

DVV JO11-1 JO11-01
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Relaas van een vader die niks met voetbal 

heeft, Deel 3

het begin van iets nieuws)

                                              

In deel 2 schreef ik al “Aan alles komt een eind” Dat klopt, 

maar dan komt er ook een nieuw begin. En dat begin heeft 

een naam: JO11-3.

Een nieuw seizoen is dus begonnen, en dus ook een nieuw 

team. Spannend want sommige kinderen kenden elkaar, 

en sommigen elkaar nog niet. Hier moet dus een team in 

elkaar gesmeed worden. Wat een enorme uitdaging moet 

dat zijn voor de trainer en groepsleider. Mooi toch?

Trainer? Groepsleider?
Tijdens de vakantie periode bleef het verdacht stil, ook 

vanuit DVV. Geen nieuws wie de groepsleider zou worden, 

geen trainer bekend. Eeeuhh, DVV help? Ojee.

Toen was het zover, de eerste training zou beginnen. 

Aangekomen bij DVV, op zoek naar de kleedkamer, omkleden 

naar het veld. Tja, toen kwam de spreekwoordelijke aap 

uit de mouw………… geen trainer, geen leider. Vanuit de 

coördinatoren kwam duidelijk de boodschap dat dit toch 

op e.e.a. manier opgepakt moest gaan worden door de 

ouders. 

Een groepsleider was vlot gevonden, maar een trainer, dat 

bleek toch wat lastig. Vaders met ervaring bleken, gezien 

het tijdstip van trainen, niet te kunnen. Hoe graag ze ook 

wilden!

Tja, en als dan je eigen zoon zegt “pap, als er geen trainer 

is, dan stop ik met voetbal” dan ga ik nadenken, veel 

nadenken. En ja, na twee dagen was ik eruit, ik besloot 

om JO11-3 te gaan trainen. Geen idee wat mij te wachten 

staat, waar ik tegenaan ga lopen, wat voor moeilijke en 

mooie dingen mij te wachten staan. 

Trainen
En dan, een kleine twee weken later is het zover. Dan 

sta je daar tegenover een groep van maar liefst 13 

kinderen. Oops, das wel veel. Nou laten we dan maar 

beginnen. Dankzij de VTON app/website krijg je een aantal 

oefeningen voorgeschoteld voor de betreffende week. 

Gewoon beginnen dan maar. Mmm soms is het lastig 

uitleggen hoor. Vooral als vader zijnde die niks met voetbal 

heeft, en dat ook zelf niet gedaan heeft. Soms loopt een 

oefening in de soep, en soms loopt het lekker. Oké, ik ga 

mijn draai wel vinden, al is het wel lastig om 13 kinderen 

“onder controle” te houden.

Hulptroepen

Wat is een trainer zonder hulptroepen……. Niet zo veel 

dus. Dat zijn dus de ouders. Vaders die wel ervaring hebben, 

maar er niet altijd bij kunnen zijn, ondersteunen mij als ze 

er wel bij kunnen zijn. Alle tips , Do and Don’t zijn van harte 

welkom. Elke training leren niet alleen de kinderen, maar 

ook ondergetekende! En sinds een aantal weken helpen 

twee stagiaires van het Graafschap College mij ook mee. 

Ze zijn een toegevoegde waarde voor het team!

Het team
Het team begon met 13 kinderen. Dat was wel een beetje 

veel. Het wisselen met de wedstrijden was aan de lopende 

band. Je wilt ze immers wel allemaal laten spelen. 

Tja, en binnen een week is de situatie 100% gedraaid. 

Door omstandigheden zitten we nu met 9 spelers. Ken 

net! Helaas is 1 speler geveld door een beenblessure, 

waardoor hij tot aan de winsterstop niet mee mag trainen 

en spelen. Vervelend voor hem en ook voor het team. 

Deze 8 mannen moeten 2x30 minuten door buffelen.

Wedstrijden
Een nieuw team, met een aantal nieuwe spelers waarvan 

sommigen aan hun eerste seizoen bezig zijn, dat heeft 

het altijd lastig. Eerst maar eens die 3 bekerwedstrijden. 

Pijnlijk 2 verloren, maar toch mooi 1 gewonnen. En daarna 

de competitie. En als je wedstrijden speelt gebeurt het ook 

dat je verliest. En dat overkomt JO11-3 ook. Eerst fors, 

maar de verschillen worden wel kleiner. Elke week zie je 

gewoon dat de jongens beter spelen, beter hun plek weten 

op het veld, elkaar weten te vinden. En na de wedstrijd/

training vraag ik altijd “Heb je er plezier in gehad” en als 

ik dan uit alle monden “jaah” hoor, dan weet ik dat goed 

zit. Plezier in het spelletje, dat is de eerste vereiste! En ik, 

ik ruim na de training de spullen op, stap op de fiets, en 

fiets naar huis, met een smile op mijn gezicht.  En soms 

gaat onderstaande citaat door mijn gedachten, wanneer 

het even minder goed is gegaan. 

Het is namelijk niet altijd 

makkelijk om een trainer te zijn!

De man in de arena
Het is niet de criticus die telt; niet degene die ons erop 
wijst waarom de sterke man struikelt, of wat de man van 
de daad beter had kunnen doen.

De eer komt toe aan de man die daadwerkelijk in de arena 
staat, zijn gezicht besmeurd met stof, zweet en bloed; 
die zich kranig weert; die fouten maakt en keer op keer 
tekortschiet, omdat dat nu eenmaal onvermijdelijk is;

Die desondanks toch probeert iets te bereiken; die groot 
enthousiasme en grote toewijding kent; die zich helemaal 
geeft voor de goede zaak;

Die, als het meezit, uiteindelijk de triomf van een grootse 
verrichting proeft, en die, als het tegenzit en als hij faalt, in 
elk geval grote moed heeft getoond…

- Theodore Roosevelt 

JO11-3 2018-2019 JO11-3

s
e
iz

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

U I T  D E  J E U G D C O R N E R  P A G I N A  2 9U I T  D E  J E U G D C O R N E R  P A G I N A  2 8



De JO14-1 Rap! 
Door de stille rapper

De JO14-1 is verrast met een eigen Rap. De stille rapper, 

bekend van zijn raps in het programma Tiki Taka Touzani 

voor Dolberg, Vilena en El Ahmadi, heeft nu ook een rap 

geschreven voor de JO14-1. De stille rapper kan door een 

ziekte niet meer praten en zit in een rolstoel. Voor zijn 

communicatie maakt hij gebruik van een spraakcomputer. 

Hiermee kan hij communiceren met zijn omgeving en 

geweldige rapteksten schrijven. Hieronder de tekst van de 

rap. De rap video zullen we via de social media kanalen 

van DVV delen.

           

DVV Door Vriendschap 
Vooruit

Speciaal voor jullie Stille 
Rapper die voor jullie een 

eerbetoon fluit.

het JO14-1 team op het veld,
Wie had dat nou voorspeld
Jasper als fanatieke leider,
er is geen bal aan zonder deze strijder.

Kevin, Joey en Stijn,
betere trainers zullen er niet zijn.
Pedro een vlagger uit één stuk,
om regen en kou maakt hij zich niet druk.
Met deze mensen aan het roer zullen jullie er komen, 
dit wordt een team om van te dromen.

De Vurige Voetballers

En nu de voetballers groot en klein,
door jullie kan er nu zo’n geweldig team zijn.

Aanvoerder David moedigt iedereen aan,
weet geweldig met zijn team om te gaan. 

Al is de bal nog zo snel, Kas achterhaalt hem wel.

De rustige Mexx verdedigt als een rots, 
zorg maar niet dat je op hem bots.

Jordy die geen duel uit de weg gaat
en zeker wel zijn mannetje staat.

Armando ziet het doel meteen,
desnoods door de tegenstander heen.

Een verdediger van grote klasse,
voor Nick moet je oppassen.

Middenvelder Niek dient ieder van repliek,
hij speelt magnifiek.

Probeer van Finn niet de bal af te pakken,
je zult de moed snel laten zakken.

Luca laat de tegenstander huilend achter als 
balkunstenaar, is voor elke pass beschikbaar. 

rap naar de 

volgende pagina...

Fatih de stille rapper

JO19-1 op koers
Door: Hans van Kleef, assistent-trainer

De verwachtingen voor komend seizoen zijn hoog. 

Promoveren naar de hoofdklasse is de doelstelling voor 

dit seizoen voor JO19-1. Met het merendeel eerstejaars 

talenten  aangevuld met  sterke tweedejaars routiniers 

zetten de mannen van Rob Rutten de afgelopen drie 

maanden een hele mooie reeks wedstrijden neer. 

Met veelal mooi verzorgd voetbal werden er van de 9 

competitiewedstrijden maar liefst 6 gewonnen en  2 gelijk 

gespeeld. Helaas wordt de laatste competitiewedstrijd in 

november tegen de nummer 2 MvR verloren waardoor 

MvR de koppositie van DVV overneemt.

In de beker weet de ploeg door te dringen tot de tweede 

ronde en treedt 

aan tegen hoofdklasser DIO 30 uit Druten. Laat 

in blessuretijd weet DIO de gelijkmaker 2-2 te 

maken en zodoende er nog een penaltyserie uit te 

slepen. Het lukt de boys van Rob Rutten helaas niet 

om de penaltyserie volgens het nieuw ingevoerde 

ABBA systeem winnend af te sluiten. The winner 

takes it all geldt helaas niet voor DVV maar de ploeg 

kan toch terugkijken op een goede bekerserie.

In de laatste twee competitiewedstrijden voor de 

winterstop dienen nog wel punten gehaald te worden om 

in de promotiepoule te komen om in de race te blijven 

voor de felbegeerde plaats in de hoofdklasse. Een mooie 

uitdaging voor deze jonge getalenteerde ploeg om te laten 

zien dat ze het niveau aan kunnen en met mooi verzorgd 

voetbal tot goede resultaten te komen. 

Levon zegt tegen kansen nooit 
nee, zo pikt hij menige goal mee.

Het enige meisje in het spel,
Senna de nieuwe Lieke Martens staat 
haar mannetje wel.

Is de tegenstander de bal weer eens 
kwijt, dan heeft Teun hem tot hun spijt.

Guido de geweldige kopper,
is voor het middenveld een topper.

Wie kan met een rush de bal afpakken en 
scoren? 
Dat is Tycho knoop het in je oren.

Last but not least keeper Sven,
zijn naam is klein, zijn daden groot,
een bal is zo weg door zijn enorme stoot.

Huphuphup, ik ben fan van jullie club.
Jullie halen nog wel de cup.

Probs love peace stille rapperLeider Jasper met Stille rapper

Spelers onder de indruk
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De vaste supporters zijn erg tevreden en complimenteren 

de trainer en het team met “het goede, volwassen spel 

wat de ploeg het merendeel van de wedstrijden heft 

laten zien”.  Het is genieten langs de lijn bij JO19-1! 

Enkele spelers (Justin, Lucas, Jordy en Milan) zijn ook al 

opgevallen bij Ron Olijslager en hebben meegespeeld met 

DVV 1.  Youri heeft zich zelfs al aardig in de basis van het 

eerste gespeeld. Een mooie basis om op verder te bouwen 

voor DVV.

In de winterstop staan een paar mooie oefenwedstrijden 

gepland tegen DOVO, DZC en De Graafschap. Dan kan de 

ploeg vast warm draaien voor de  tweede competitiehelft.  

DVV zondag 10

Door: De grens.

DVV zondag 10 is op dit moment met een gemiddelde 

leeftijd van 19 jaar en 1 maand het jongste seniorenteam 

van DVV. Sommige van deze spelers mogen net bier 

drinken en gelukkig houden ze er ook nog van. Vorig 

jaar waren bijna 80% van deze mannen (of zijn het nog 

jongens…) JO19-3.

Aan het eind van voetbalseizoen 17-19 moesten 6 

mannen overstappen naar de senioren. De jongens wilden 

graag samen over naar een seniorenteam, maar helaas 

lukte het DVV niet een vaste plek voor deze 6 spelers 

te vinden. Harrie Gronouwe en Werner de Geest hebben 

toen in overleg met DVV en onder directe leiding van 

hoofdcoördinator Marco v/d Born het voor elkaar gekregen 

dat de meeste spelers van JO19-3 mee verhuisden naar 

de senioren. De andere mannen mochten nog een jaartje 

junioren, maar zagen naast het sportieve aspect ook 

kansen voor het feestelijke aspect van bij elkaar blijven.

Harrie Gronouwe en Werner de Geest werden wederom 

aangesteld om alles dit seizoen in goede banen te leiden. 

Belangrijk was het dit jaar om voldoende spelers te 

hebben op zondag, maar ook de JO19-2 te helpen als 

zij personele problemen hebben. Milan wordt het eerste 

halve jaar uitgeleend aan de Curaçaose Boys en ook voor 

hem was een goede vervanger nodig.

De mannen hebben gelukkig voldoende vrienden om 

zich heen om via deze contacten extra ondersteuning te 

vinden. Brecht en Yannick werden gehaald om naast hun 

voetbalkwaliteiten ook de gemiddelde leeftijd met enkele 

maanden op te schroeven. Beide zijn op dit moment 21.

Thijs werd als nieuw talent aangetrokken en het lukt om 

Wessel over te halen de voetbalschoenen uit de wilgen te 

halen. Anthony werd gehaald om het doel te verdedigen 

en daar zijn wij natuurlijk heel blij mee! Bij het vaste kader 

werden Marc Ossevoort en Joop Zwartkruis toegevoegd. 

Beide hebben hun strepen al verdiend bij DVV en zijn een 

welkome aanvulling bij de begeleiding. Harrie is de trainer 

/ coach van dit jongste senioren elftal ooit bij DVV (klein 

gokje….)

Gelukkig lieten ook onze vaste supporters ons niet in de 

steek en af en toe is het 

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

Harry’s bidontactiek

Van JO10-2
Door: Julian Blij

Hallo allemaal,

Sinds dit seizoen speel ik in de JO10-2. Het is een leuk 

team en de trainers Martin en Peter zijn altijd enthousiast. 

Zondag 28 oktober zijn we met z’n allen naar Vitesse 

geweest. Voor de wedstrijd is er al van alles te beleven 

en te zien in het stadion. Gelukkig heeft Vitesse gewonnen 

met 2-1 van Fortuna Sittard. Doordat mama en ik een 

fel gekeurde jas aan hadden konden we ons ‘s avonds 

tijdens studio sport gemakkelijk herkennen tijdens de 

samenvatting.

Over een maand gaan we weer naar Vitesse met ons team.

Ik heb er weer zin in!
Van JO10-1

20 oktober DVV JO10-1 

districtskampioen District Oost JO10-1

Onder 10 levert een grootse prestatie
DVV10-1 gaat als districtskampioen naar NK aan het 

einde van het seizoen .
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zelfs al druk langs de lijn, of kwam dat door het mooie 

weer van de laatste tijd op zondag.

Op de valreep lukte het DVV nog om onze mannen in te delen 

voor de beker. De eerste wedstrijd werden wij keurig door 

DVV 6 terecht gewezen dat wij er nog niet waren en nog 

veel te leren hebben. De tweede wedstrijd voor de beker 

werd gewonnen van Elsweide 5. Een fantastisch pot en onze 

eerste echte overwinning als Zondag 10 De derde wedstrijd 

tegen Westervoort werd kansloos met 0-7 verloren.

Zondag 10 kan best aardig voetballen, maar mist nog 

wel wat. Toch kwam al heel snel de eerste wedstrijd 

van de seizoen. De eerste echte competitiewedstrijd 

werd van SDZZ 5 verloren. Tegen EDS 2 werd onze eerst 

competitieoverwinning. HC-’03 (2-5 verliest) liet weer 

eens zien hoe slim en met ervaring kunnen voetballen. 

Daarna werd er van Rheden 4 gewonnen en de wedstrijd 

tegen Basteom verloren wij met 1-3.

Tijdens de wedstrijd coacht Harrie. Zelfs de bidons van 

onze sponsor Willemsen Installatie Techniek (WIT) doen 

dienst om in de rust de mannen de laatste tactische tips 

te geven. Het werkte en een 2-1 achterstand bij DVC werd 

omgebogen in een 3-4 overwinning.

Tegen Loil 4 verloren wij de wedstrijd in de tweede helft 

en de laatste wedstrijd tegen Dieren 4 leverde een 10-2 

overwinning op! Het seizoen is nog jong, de spelers 

zijn nog jong, maar er is bij dit jonge spul naast veel 

voetbalplezier voldoende talent om nog de nodige punten 

te halen of ervaring op te doen!

Het kader is wat oud, maar voelt zich erg jong bij dit soort 

jonge mannen.

Het zal in en rond het veld een mooi voetbalseizoen 

worden!

Onder de boom bij Elsweide

DVV 10 in actie

Oranje gaat nooit 

verloren
Door: een toeschouwer met een oranje hart die 
mijmert over verleden, heden en kleur bekennen

Als kleine jongen begonnen op de velden achter de Droo.

Trots was ik op mijn eerste tenue dat mijn ouders kochten 

bij de Zon, bij meneer van Huet.

Vol trots droeg ik mijn oranje shirt voor het eerst op het 

Frans Klappers toernooi.

Het mooie oranje shirt stak mooi af tegen de witte broek 

en oranje witte sokken.

Ik verhuisde mee naar het nieuwe complex op de 

Nieuweling. De fietsroute veranderde, het clubhuis en de 

kleedkamers waren modern. Je voetbalde in het oranje en 

stond op de Hill-side met je oranje witte sjaaltje de ‘echte 

mannen’ in het oranje op het hoofdveld aan te moedigen. 

Wat waren we als elftal trots als ons oranje shirt 

gesponsord werd door een plaatselijk onderneming die 

het goed voor had met de vereniging. Wij voetbalden zelfs 

enkele jaren met Ajax de Boer brandbeveiliging op de 

borst. Dat was voor menig speler even slikken, maar het 

shirt bleef oranje en voor iedereen herkenbaar in de regio.

Toen kwam dat ene jaar, een sponsor leverde na overleg 

een (Italiaans) shirt met horizontale oranje en witte banen. 

Het bestuur greep in…….. DVV speelt in het oranje en 

mocht het oranje tegen oranje zijn of iets wat er op lijkt 

dan in het wit! Als brave F-jes van in de twintig deden wij 

wat het bestuur ons opdroeg, op straffe van verwijdering 

uit de competitie. De nieuwe outfit ging in de tas en kwam 

er niet meer uit!

Het bewaarboekje bracht jaarlijks uitkomst. Duidelijker 

kon het niet staan in deze DVV-bijbel. 

DVV speelt in het oranje en anders in het wit. DVV speelde 

er op in en had zelfs leenshirts beschikbaar gesteld. 

Uiteraard maagdelijk wit met hier en daar een veeg groen 

of bruin.

Weer een verhuizing, alles werd opgepakt en de 

Nieuweling werd ingeruild voor het Horsterpark.

Mooie veranderingen, prachtig groen kunstgras en 

mooie nieuwe tijden. Meer velden, een keepershoek, 

een tribune en zelfs een kantine met een dependance 

(lees zeecontainer) met wisselende openingstijden. 

Gelukkig bleven de hoekvlaggen oranje en speelden wij 

vol in de wind met een oranje shirt en witte broek tegen 

voetbalclubs uit de regio. Hummel werd ingeruild voor 

een andere leverancier. EREA werd onze kledingsponsor 

het was strak, het was modern en vooral oranje met een 

vleugje wit. De broeken bleven wit en de sokken oranje.

Ons vlaggenschip zwalkte op de woeste baren van 

‘tijdelijke krachten’ met her en der een gevonden 

enveloppe met inhoud, maar zonder DVV hart. Plotseling 

speelde ‘onze mannen’ niet meer om half drie. Dat was 

positief, nog iets langer in de kantine hangen is geen straf, 

maar… speelde ons vlaggenschip nu thuis in het zwart?! 

DVV 1 was blijkbaar al vroegtijdig bezig met een statement 

over de zwarte pieten discussie, maar dat was het niet! 

Clubkleuren gaan toch nooit verloren! Langzaam (nou…

red) vertrokken er mensen vanuit het vlaggenschip en 

werd het eerste weer gevuld met jongens met een DVV 

hart. De gifbeker moest leeg, maar er wordt weer gebouwd 

aan een oranje-legioen. Dit gebeurt al vroeg in de jeugd. 

Ouders worden betrokken bij onze vereniging. Nieuwe 

betrokken mensen maken van DVV weer een vereniging 

met een oranje hart.

 

Het gaat goed! Het vlaggenschip wint in het oranje met 

mooi spel en een goede staf hun wedstrijden. Er wordt 

weer vooruit gekeken. DVV gaat op weg naar 75 jaar 

oranje geschiedenis.

Met pieken en dalen, maar kondigt een nieuw dal zich 

aan?

Is DVV nog wel oranje? De leenshirts zijn niet altijd meer 

wit………. dat kan ik dan nog wel begrijpen met alle 

die bruine en groene vlekken. Maar… er zijn inmiddels 

ook elftallen waar oranje wel in het hart zit, maar die in 

thuiswedstrijden niet meer in het oranje aantreden!

 

Bestuur, VTZ: waar is ons bewaarboekje, waar is ons 

oranje hart gebleven?

Zelfs op Wikipedia staat dat DVV in het oranje wit voetbalt, 

en wat op internet staat is waar!

Wie grijpt er in, wie heeft er de macht, wie mag er wat van 

zeggen. We moeten weer terug naar af, naar afspraken, 

naar duidelijkheid, naar overleg, naar respect voor iedereen 

om ons heen, maar ook respect voor onze kleuren: oranje 

shirt met witte broek en oranje/witte kousen.

40 jaar oud...wat een kwaliteit...
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Bericht 

toernooicommissie

Door: Alice, Antoine, Bianca en Helma

Beste trainers / leiders.

Ieder jaar wordt er aan het eind van het seizoen weer 

gezellige toernooien georganiseerd. Bij DVV is dat ieder jaar 

het eerste weekend van juni, maar de weekenden ervoor 

en erna worden ook elders toernooien georganiseerd. 

Ook worden er tijdens het seizoen diverse toernooien 

georganiseerd. Voor de spelers is dat altijd weer een 

geweldige happening en een leuke afsluiting van het 

seizoen. Om voor alle teams een beetje duidelijkheid en 

overzicht te scheppen zijn alle uittoernooien die bij ons 

bekend zijn 

op de DVV site geplaatst. Kijk op de site bij competitie - 

toernooien. Bij de kolom - info van toernooien bij andere 

clubs - vinden jullie een schema met daarop datum, 

organiserende vereniging, voor welke teams en welk 

niveau het toernooi bedoeld is en eventuele overige info.

Bij ieder toernooi hoort een officiële uitnodiging en 

een inschrijfformulier. Deze is aan te vragen bij de 

toernooicommissie. Jullie dienen je zelf op te geven bij de 

diverse verenigingen. Wij zouden het op prijs stellen als de 

toernooicommissie in cc wordt gezet zodat wij een beeld 

hebben welk team naar welk toernooi(en) gaat.

Graag zien we jullie aanvragen tegemoet.

PERSBERICHT 

van de Gelderse 

Sportfederatie
(noot redactie DVV Post: de gebeurtenis in kwestie 
is wel geweest, maar we vonden het wel interessant 
genoeg om alsnog te plaatsen)
 

Arnhem, 22 november 2018 

Officiële opening Schoolsportarrangement Duiven 
Voetbalvereniging DVV uit Duiven is recent gestart met 

het Schoolsportarrangement. Hiermee worden de velden, 

de kleedkamers en het clubhuis in de daluren benut voor 

sport en onderwijs. DVV werkt hierbij samen met de 

gemeente Duiven, het Astrum College, IKC Kameleon en 

de Gelderse Sport Federatie. Op dinsdag 27 november 

vindt om 13.00 uur op de accommodatie van DVV de 

officiële opening van het Schoolsportarrangement plaats. 

DVV is een voetbalvereniging voor iedereen en 

heeft een centraal gelegen accommodatie in 

Duiven. De vereniging heeft de ambitie om zich te 

ontwikkelen tot een Open Club met een breed sportaanbod. 

Er wordt niet alleen een sportief doel nagestreefd, het wil 

ook een maatschappelijke functie vervullen in de gemeente 

Duiven. Het Schoolsportarrangement is een eerste aanzet 

en tevens interessante pilot om de verbindingen tussen 

de sportvereniging en scholen te realiseren. Met het 

Schoolsportarrangement versterken sport en onderwijs 

elkaar. De accommodatie van DVV wordt beter benut, het 

bewegingsonderwijs krijgt een kwaliteitsimpuls, er wordt 

een breed school, sport- en beweegaanbod ontwikkeld 

en de rol van de combinatiefunctionaris wordt structureel 

verankerd tussen vereniging en onderwijs. Binnen het 

Schoolsportarrangement werken de volgende partijen 

intensief samen: DVV, gemeente Duiven, Astrum College, 

IKC Kameleon en de Gelderse Sport Federatie.  

Tijdens de opening op dinsdag 27 november wordt de 

officiële aftrap gegeven van het Schoolsportarrangement. 

Onder de aanwezigen zijn onder meer de wethouders van 

Sport en Onderwijs en afgevaardigden van basisschool 

Kameleon en het Astrum College.
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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

Duivense 

sportverkiezing! 

Op vrijdag 25 januari 2019 vindt voor de tweede maal de 

Duivense Sportverkiezing plaats, wederom in Hotel van 

der Valk Duiven.

Boegbeeld voor de Duivense Sportverkiezing is Mathieu 

Maanders. Mathieu heeft een progressieve spierziekte 

en zit in een elektrische rolstoel. Ondanks dat is hij wel 

een aantal keer per week in de sportschool te vinden 

en heeft hij Personal Trainingsprogramma bij Sportiefv 

in Doetinchem. Hij laat zien dat het hebben van een 

beperking geen drempel is om te kunnen sporten.

Onder het motto: “Je hoeft geen spierballen te hebben om 

een droom te verwezenlijken” en met de wetenschap dat 

sporters uit Duiven, Groessen en Loo geen extra aandacht 

kregen bij het behalen van hele mooie prestaties, is hij op 

zoek gegaan naar medestanders, die samen met hem het 

idee van een Duivense Sportverkiezing uit wilde werken. 

Die medestanders waren snel gevonden, maar ook 

kwamen er vele aanbiedingen van  (lokale) ondernemers 

om deze droom werkelijkheid te laten worden. Om 

enkele voorbeelden te noemen  Hotel van der Valk biedt 

belangeloos de zaal en de horeca, Fotografie Jacques 

Kok stelt al het fotomateriaal ter beschikking en Intratuin. 

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de grote stroom 

aan steunbetuigingen die het mogelijk maken om een 

laagdrempelig, volledig vrij-toegankelijk evenement op 

een toplocatie neer te zetten.

Vorig jaar resulteerden al deze giften en inspanningen 

in de Duivense Sportverkiezing 2017. Met ongeveer 250 

aanwezigen, ruim 65 nominaties en 4 winnaars. Muziek, 

  Foto Jacques Kok juryleden Duivense sportverkiezing
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Specialist in 
het verzekeren 
van uw bedrijf

info@gelderschpakhuys.nl • www.gelderschpakhuys.nl

dans, bloemen en lovende woorden van de burgemeester 

van Duiven, Rik de Lange, het was er allemaal. Daarom 

gaan we door en vindt op vrijdag 25 januari 2019 de 

Duivense Sportverkiezing 2018 plaats. Met wederom alle 

steun van de ondernemers die de vorige keer ook hun 

steentje hebben bijgedragen. 

Met Mathieu als boegbeeld en zijn verhaal in onze rugzak, 

kan wat extra aandacht en een prijs voor de Sporter / 

Sportteam met een beperking natuurlijk niet ontbreken. 

Maar wij loven ook een Sportprijs uit voor de Sporter / 

Sportteam, de meest bijzondere Sportprestatie en last but 

not least wordt de Sportfoto van het jaar gekozen. 

Via de website van de Duivense Sportverkiezing www.
sportverkiezing-duiven.nl kunnen Sporthelden uit 

Duiven, Groessen en Loo genomineerd worden. Sportfoto’s 

kunnen (met een beschrijving) worden ingestuurd via 

foto@sportverkiezing-duiven.nl. 

De Sport-jury bestaande uit Frank Versteege (Sportiefv 

Personal Training), Hugo Boschker (Winnaar Sportprijs 

2017 in de categorie Meest bijzondere sportprestatie), 

Taco Jansen (voorzitter basketbalvereninging de Pigeons), 

Henk Nijland en Johannes Goossen (wethouder Sport 

gemeente Duiven) selecteren uit alle inzendingen de 

winnaar. Deze winnaar wordt tijdens de avond van de 

Duivense Sportverkiezing 2018 bekend gemaakt. Voor de 

Foto-jury, bestaande uit Jacques Kok (Fotografie Jacques 

Kok), Annemieke Kok (Smeltwater) en Walter Verwaal 

(Fotic), geldt hetzelfde als voor de Sport-jury. 

De presentatie wordt gedaan door Triatleet Marcel 

Gierman. Wij nodigen u allen uit om uw sporthelden te 

nomineren voor een Sportprijs en/of uw Sportfoto in te 

sturen via de eerder genoemde website en e-mail adres.

Tot ziens op vrijdagavond 25 januari 2019 vanaf 19:00 uur 

in Hotel van der Valk Duiven.

Foto Jacques Kok Duivense sportprijs Mathieu Maanders
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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

SINT OP BEZOEK
Door: Piet Snot, bekend van het Sinterklaasjournaal

Ondanks hun volle agenda bracht Sinterklaas en zijn muzikale 

VoetbalPieten een bezoek aan onze pupillen van DVV. In een vol 

clubhuis wachtten ruim 65 spelertjes op de binnenkomst van de 

goedheiligman.

Na het welkomst woord van de voorzitter  was er voor elk team een 

persoonlijk woord en een attentie van de Sint.

De meegekomen muziekpieten zorgden letterlijk en figuurlijk voor 

de muzikale (peper)noot en daarmee voor een prima sfeer.

Met dank aan Bert – Hans - Sandra – Helma – Martha en Riet
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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.

Uitstekende start DVV 2

Door: Technische staf DVV 2 

Waar het afgelopen seizoen na de 

winterstop het elftal steevast aan een 

inhaalrace moest beginnen is vanaf 

het begin van seizoen 2018/2019 DVV 

2 bezig om een gooi te doen naar het 

kampioenschap. Het elftal heeft na 

9 wedstrijden inmiddels met VDZ de 

koppositie veroverd en helaas moest men 

op basis van het doelsaldo de 1e periode 

aan VDZ laten. Het elftal is echter ook de 

2e periode is weer uitstekend begonnen 

met een overwinning op DVC en OBW. 

Er staat een uitgebalanceerd elftal met 

veel beweging op het middenveld. Met 

Jesse en Lars heeft het veel diepgang en 

vanuit de 2e lijn is men gevaarlijk voor de 

goal. Voorin heeft het elftal met Remco een 

prima aanspeelpunt en met Tom en Nick 

heeft het een balvast duo voorin. Luc is dit 

seizoen overgekomen vanuit de junioren 

en met zijn snelheid een gevaar voor 

elke verdediging. De achterste linie heeft 

met Mark een brok aan ervaring. Dat de 

verdediging prima staat blijkt wel dat Twee 

tot dusver het minst gepasseerde elftal is 

in deze klasse. 

DVV 2 maakt ook veelvuldig gebruik van 

de spelers van DVV 1 die terugkeren van 

blessures en weer minuten mogen maken. Youri, 

Nick. Kevin en Lars hebben het team de afgelopen 

periode van de nodige kwaliteit voorzien. Het elftal 

heeft inmiddels 6 overwinningen geboekt en een 

gelijkspel. Helaas liep het ook tegen 2 onnodige 

nederlagen aan. Tegen laagvlieger Rheden 

werd geheel onnodig tegen een 0-3 nederlaag 

aangelopen. Het vertrouwen is echter groot om dit 

seizoen mee te doen om de prijzen en hopelijk wordt 

de goede lijn van de eerste periode doorgetrokken.

DVV 2 in Voetbalnl app
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De wedstrijd-

coOrdinatoren-

zaterdag van DVV

Hoewel wij al een hele poos in deze bezetting (zie foto) 

meedraaien hebben wij ons nog nooit echt voorgesteld in 

de DVV post. Onze nieuw gekregen rode polo’s was een 

mooie gelegenheid hiervoor!

Wie zijn wij en wat doen wij binnen DVV?
Even voorstellen, zie foto (van links naar recht) boven: Wim 

Frits, Richard Ooms, Peter Dijkema, Ben Hofs onder: Ingrid 

van Amersfoort, Lidia Heuseveldt, Anja Dijkema en Sandra 

te Riele. Afwezig waren Geert Tijssen en Marten Scholten.

Samen vormen wij het zaterdag team van 

wedstrijdcoördinatoren die in een ochtend en middagdienst 

de zaterdagwedstrijden administratief verzorgen. En wat 

doen we dan zoal: we heten onze gasten en thuisteams 

welkom, we verwerken de uitslagen van de gespeelde 

wedstrijden, we ontvangen onze pupillen-, vereniging én 

KNVB scheidsrechters, we verzorgen koffie (munten) voor 

hen, we zorgen ervoor dat wedstrijden zoveel als mogelijk 

op tijd beginnen én beantwoorden allerlei vragen die er 

voorbij komen op het secretariaat. Kortom; we zijn de 

gastheer en vrouw van DVV op de zaterdag!

Ondanks het digitale tijdperk van vastlegging  merken 

we dat het fijn is als er een herkenbaar persoon op het 

secretariaat is; soms als mediator tussen voetbalteams 

of scheidsrechters als er zaken uitgesproken dienen te 

worden maar vaker voor een gewoon of voetbalpraatje, 

interesse in de te spelen of gespeelde wedstrijden en wat 

begeleiding bij onze jeugdscheidsrechters. 

Lijkt het bovengenoemde je leuk dan ben je altijd welkom 

en kan je een paar keer proef mee draaien. Mail dan voor 

info naar: sandratr@chello.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.


