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Beste sportvrienden,

We zijn inmiddels al weer twee maanden verder in 2019 

en de competities zijn toe aan de tweede seizoenshelft. 

Namens de redactie wens ik jullie veel succes toe. Geniet 

van teamspel, successen en sportieve prestaties (ook bij 

onvermijdelijk verlies).

In dit blad een mix van informatie en amusement: verslagen 

van winteractiviteiten laten zien dat veel elftallen niet 

bepaald in een winterslaap verkeerd hebben. Daarnaast 

de wat meer “taaie” maar ook zeer informatieve notulen 

van de ALV en het Jaarverslag van de secretaris. 

Te veel om op te noemen (lezen dus!), maar vanuit de 

redactie willen we toch wel de aandacht vestigen op het 

jubileum van onze club dat in september 2020 gevierd 

gaat worden. In dit blad meldt de voorzitter het een 

en ander en is er een oproep om mee te helpen bij de 

samenstelling van een jubileumboek.

Kortom: 
weer veel 
leesbaars over 
onze club.
Veel leesplezier toegewenst. 

O ja: de deadline voor clubblad 4: 9 april! 

Noteren in jullie agenda zodat wij de kopij op tijd binnen 

hebben.

hoofdsponsor dvv

Control & Audit

Van Loon Finance
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Sportkledingleverancier DVV

Van de voorzitter
Door: Frank Dellemann

2019 is al weer ruim 2 maanden oud en we gaan op weg 

naar de periode van het jaar waarin de verschillende 

voetbalcompetities hopelijk voor veel DVV elftallen een 

spannend slot gaan beleven, ieder op zijn of haar niveau!  

DVV 1 staat fier aan kop in de vierde klasse D zondag en 

iedereen binnen de vereniging hoopt op een passend mooi 

einde van de competitie dit jaar…alle succes mannen! Een 

prima prestatie van Ron en zijn staf en selectie en achter 

de schermen sleutelt hij in nauw overleg met Voetbalzaken 

aan het technisch beleid voor de komende jaren binnen 

DVV. De wereld en ook de kijk op voetbal verandert in 

een hoog tempo en ook de KNVB inspireert haar leden 

(ons verenigingen) in de visie  op de ontwikkeling van 

talent, de oefenstof, de spelvormen enz. Hoe zit het 

amateurvoetballandschap er over een aantal jaren uit, ook 

dat is een vraag waar veel amateurverenigingen zich mee 

bezig moeten houden.

In november 2018 was de jaarlijkse ledenvergadering 

en in deze uitgave van de DVV post treft U aan een 

verslaglegging (met dank aan Annelies!) van hetgeen 

die avond besproken en toegelicht is! Het moment voor 

alle leden om input te geven en vragen te stellen over 

het beleid en het verenigingsjaar, iets niet duidelijk in het 

verslag, zoek de dialoog met een van de Bestuursleden 

of stuur een mail! Daarnaast is de voorbereiding voor een 

heuse “jeugd ALV” in volle gang!

Wie voetbal op TV kijkt ziet zo nu en dan een oorspronkelijk 

DVV jeugdtalent voorbij flitsen  op het scherm : Mo Osman, 

Milan Massop, Barry Beyer, zo maar wat namen die ooit 

bij DVV zijn begonnen en dan is het heel leuk om de naam 

Mayke Lindner te noemen, onlangs definitief geselecteerd 

voor Oranje dames onder 16 jaar! Wij zijn allemaal een 

beetje trots en wensen haar een mooie tijd in en bij de 

selectie van Oranje! Dean Koolhof moet ik ook eigenlijk 

noemen en dan denken we gelijk aan het verdrietige 

nieuws van het veel te vroeg overlijden van zijn vader 

Jurrie Koolhof eind januari. Jarenlang lid van de Club van 

100 en ook paar keer te gast op sponsoravonden van 

DVV. Onze condoleances naar de familie Koolhof vanuit de  

vereniging.

De dames van de kledingcommissie zijn in nauwe 

samenwerking met sponsorzaken en enkele vrijwilligers 

druk bezig geweest om alle teams in het nieuw te steken, 

een pittige klus (bravo dames!)  en vanaf nu prijkt de 

naam van onze sponsor Buitensport Four Seasons op 

de achterkant van de nieuwe shirts, trainingspakken en 

coachjassen! DVV is blij met de samenwerking met dit 

prachtige regionale bedrijf van Paul en John  Faber en zij 

hopen natuurlijk heel veel DVV-leden te mogen begroeten 

in hun mooie zaak op de Nieuwgraaf.    “Win-win’ is het 

motto !

Stap voor stap en met een open vizier wordt er achter 

de schermen nagedacht en plannen uitgewerkt aan een 

‘facelift’ van ons clubhuis! Zoals eerder gemeld wil het 

Bestuur graag ,op weg naar 2020 het jaar waarin DVV 75 

jaar bestaat, dat ons clubhuis in een nieuw jasje wordt 

gestoken en een ‘New look’ krijgt!  Ideeën?  Vragen? 

Suggesties? Meewerken? Hans Slag , bestuurslid facilitair, 

staat open voor alle input!

Naast het wekelijkse potje voetbal ook voldoende 

aandacht binnen DVV voor de evenementen : op vrijdag 

22 maart a.s. is ie er weer : de jaarlijkse vrijwilligersavond! 

Een gezellig samenzijn voor al diegenen (met eventuele 

partner) die er voor zorgen dat een grote vereniging als 

DVV elke dag weer ‘draait’. Vrijwilligers, ze zijn de motor 

van de vereniging en samen maken we de club die we zijn! 

Meld U aan, een hapje en drankje staat klaar en natuurlijk 

weer die avond de bekendmaking van de vrijwilliger/

ster en vrijwilligersgroep van het jaar! Het Bestuur en 

de activiteitencommissie als gastheer verwacht U! En 

dat is niet alles:dit seizoen qua evenementen..het RABO 

jeugdtoernooi staat in juni natuurlijk weer op het program, 

mogelijk een activiteit voor de sponsoren  en een heel leuk 

initiatief vanuit het damesvoetbal : ter afsluiting van het 

seizoen op zaterdag 8 juni a.s. het “vriendentoernooi”. Zie 

onze website!

Het ‘schoolsportarrangement ‘ , per september 2018 

van start gegaan, is voor DVV en haar maatschappelijke 

betrokkenheid een prima stap! De afgelopen maanden heb 

ik als voorzitter regelmatig een presentatie gegeven resp. 

aan een promotiefilmpje kunnen meewerken. We waren 

o.a.  te gast bij de Gemeente Westervoort, op Papendal s
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VOOR ELKE KLUS NAAR MAASSEN DUS!

Maassen
doe het zelf

VOOR EEN PROFESSIONELE AANPAK

‘t Holland 1 Duiven  0316 - 26 15 83
Volop gratis parkeergelegenheid!

Elektra
IJzerwaren
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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...

tijdens een landelijke conferentie en in het BOSS café. 

DVV staat hopelijk model voor meer verenigingen die dit 

initiatief gaan omarmen! Benut Uw accommodatie in de 

daluren! Nu we het toch over ‘maatschappelijk betrokken’ 

hebben..zoals eerder gemeld wil ook DVV aandacht blijven 

geven aan een deels rookvrij complex. Met name op 

zaterdagmorgen tijdens de vele jeugdwedstrijden vragen 

wij eenieder om niet te roken in de rookvrije zones en 

rondom de wedstrijdvelden dan het ‘sigaretje’ even uit te 

stellen..

Het vertrek van Jos van Huet (lid van verdienste!)als  

ledenadministrateur geeft aanleiding binnen DVV  om de 

toekomst op dit functiegebied anders in te vullen en dan 

met accent op verdere digitalisering. Een eerste stap is dat 

het aanmeldformulier nieuw lid geactualiseerd is en alleen 

digitaal nog is in te vullen via onze website! Daarnaast 

worden de verschillende aan de ledenadministratie 

gekoppelde zaken onder de loep genomen om zo 

toekomstgericht deze belangrijke activiteit voor de 

vereniging in te richten.

Verheugd zijn we als vereniging dat de Gemeente ons heeft 

gemeld dat het huidige kunstgras in juni definitief wordt 

vervangen (er is  gekozen voor het  type ProGrann) Goed 

nieuws daarnaast  is dat tegelijk met een nieuwe mat ook 

LED verlichting rondom dit veld  zal worden aangebracht!!  

Naast een betere lichtkwaliteit en energiebesparing is dan 

de sterkte van het licht ook dusdanig dat het geschikt 

is  voor officiële KNVB wedstrijden!  De besparing van 

de energiekosten zal DVV moeten aanwenden voor 

verdere duurzaamheid! DVV dankt de Gemeente voor de 

constructieve wijze van overleg en de besluitvorming.  

Tot slot een stelling voor  alle voetballende leden van DVV 

van jong tot oud en hun ouders/begeleiders : voldoende 

vrijwilligers zijn essentieel voor het voortbestaan van de 

club en daarom een eerlijke  vraag : op welke wijze en op 

welk moment lever  ik als speler, ouder of begeleider in een 

verenigingsjaar een of meerdere dagdelen een bijdrage 

aan de club?? Kijkt U eens op onze website onder de 

rubriek “vrijwilligers” of het “digitale aanmeldformulier”. 

Het antwoord kunt U zelf geven.

De lente komt weer voorzichtig in zicht, laat het voor 

DVV een mooie lente worden en wij als Bestuur wensen 

alle elftallen een geweldige seizoensafsluiting! Wees 

een ambassadeur van de club, met plezier presteren 

is ons motto! Het Bestuur staat te allen tijde open voor 

haar leden,speelt er iets, vraag, suggestie, idee, klacht 

enz. : spreek ons aan of stuur een mail naar bestuur@

dvvduiven.nl

Notulen algemene 

ledenvergadering 

van voetbal-

vereniging DVV 

Datum: 23 november 2018

Aanwezig: Frank Dellemann (Voorzitter), Annelies van den 

Oord (Secretaris), Gerald Reuling (Penningmeester), Frank 

van Loon (Bestuurslid Voetbal Technische zaken), Jacques  

Le Comte (Bestuurslid Algemene- en Commerciële zaken), 

Hans Slag (Bestuurslid Facilitaire zaken)

Overige leden:  43

Afwezig met kennisgeving: Hugo Boschker, Doke en 

Peter Steens, Herman en Riet Budel, Jan Willemsen, Wim 

Nijsen, Nicole Holdijk en Silvia Jansen.

1. Opening en mededeling voorzitter.
Frank Dellemann opent de vergadering en heet alle 

aanwezigen welkom. Tevens is het Bestuur en iedereen 

binnen DVV zeer verheugd met de periodetitel van ons 

vlaggenschip DVV 1. 

2.  Vaststelling notulen ledenvergadering 17 november 
2017

Dit verslag lag voor iedereen ter inzage en is eerder 

gepubliceerd in de DVV post nummer 2  van het 

seizoen 2017/2018. De notulen worden blad voor blad 

doorgenomen en er zijn geen op- of aanmerkingen op de 

notulen en daarmee definitief vastgesteld. 

3. Jaarverslag secretaris. (lag voor iedereen ter inzage)
Frank neemt het verslag blad voor blad door. Er zijn geen s
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op- of aanmerkingen.  De verslaglegging over het seizoen 

2017/2018 is hiermee vastgesteld!

4. Verslag Penningmeester
De werkelijke inkomsten over het seizoen 2017-2018 zijn 

hoger dan begroot. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door 

hogere contributie inkomsten en meer ontvangen subsidies. 

Ook de werkelijke lasten over 2017-2018 zijn hoger dan 

begroot. De personeelskosten/vrijwilligersvergoeding 

is wat lager dan begroot doordat er minder 

vrijwilligersvergoeding is betaald. De huisvestingskosten 

zijn ongeveer € 1.000,- hoger dan begroot door wordt 

veroorzaakt doorhogere energiekosten. De stijging van 

de bureaukosten komt voornamelijk door stijging van de 

abonnementskosten. De kosten voor de accommodatie 

en wedstrijdkosten zijn conform de begroting. Bestuur en 

commissiekosten zijn gestegen met ruim € 2.000,- . Deze 

stijging komt vooral doordat er meer kosten zijn gemaakt 

voor de vrijwilligersavond en meer representatiekosten. 

De afschrijvingen zijn lager dan begroot doordat er steeds 

meer activa volledig is afgeschreven.

Over 2017-2018 is er een positief resultaat behaald van 

€ 5.756,-. De liquiditeit is gestegen waardoor er ruim 

voldoende geld is om de kort lopende schulden te voldoen 

en ook geld te reserveren voor tegenvallers. Op basis van 

de balans per 30 juni 2018 is de conclusie dat DVV een 

financieel gezonde vereniging is.

5. Verslag kascontrolecommissie
De kascommissie bestaande uit Willy Visser, Rene Nijhuis 

en Ronald Korfage zijn tot de conclusie gekomen dat 

de financiële situatie van de vereniging gezond mag 

worden genoemd. De vereniging kan ruimschoots aan 

haar verplichtingen op korte termijn voldoen en er is 

voldoende in kas om de borg van het kledingfonds 

terug te betalen. Voor onderhoud en jubilea zijn ook 

voldoende voorzieningen. De penningmeester treedt op 

als een integer Bestuurslid en goed huisvader voor onze 

vereniging. Tevens het advies van de vorige kascommissie 

is opgevolgd om het kassaldo in de kantine te verlagen. 

De kascommissie stelt voor het Bestuur decharge te 

verlenen voor het gevoerde financiële beleid 2017-2018. 

6. Verkiezing kascontrolecommissie
Ben Nijhuis en Ronald Korfage worden wederom gekozen 

en Rob Bansberg wordt als reserve gekozen.

7. Begroting 2018/2019
De inkomsten voor 2018-2019 zijn voorzichtig begroot. 

De subsidie inkomsten en de bijzondere baten zullen 

naar verwachting lager uitvallen. De uitgaven zijn 

realistisch begroot. De personeelskosten zullen naar 

verwachting in het seizoen 2018-2019 hoger zijn. Ook 

de voorzieningskosten zijn hoger, dit komt doordat er 

is besloten meer geld te reserveren voor het 75 jarig 

jubileum in 2020. Op basis van deze begroting wordt een 

positief resultaat van € 1.000,- verwacht.

8. AVG
Per 1 mei 2018 is de Algemene Verordening AVG van 

kracht geworden. Het Bestuur van DVV is middels het 

stappenplan van de KNVB hiermee aan de slag gegaan. 

De leden kunnen de Privacy Policy op de website nalezen. 

De secretaris is het aanspreekpunt voor de verordening. 

Het Bestuur streeft ernaar om het stappenplan in het 

eerste kwartaal van 2019 af te ronden en in te dienen bij 

de KNVB.

9. Kledingfonds

De financiën lopen via de penningmeester Gerald Reuling. 

Er is besloten de spelende leden te voorzien van nieuwe 

kleding. Er zijn momenteel 960 spelende leden die inmiddels 

allen hebben gepast en inmiddels is besteld te weten Shirts

Broekjes, kousen en presentatiepakken. Jon van Benthem 

vraagt wat er met de oude pakken gebeurd, dit is nog 

niet bekend. Geert Roelofs stelt de vraag of het synchroon 

loopt waarop dit wordt beantwoord met ja, de oude kleding 

wordt ingenomen en de nieuwe verstrekt. De kwaliteit van 

de shirts zijn verbeterd en de broekjes hebben een andere 

stof samenstelling (niet meer doorzichtig). Sandy Masevic 

vraagt hoe het zit met de maatvoering want kinderen 

groeien hard. De groei blijft, er kan bijbesteld worden en 

de sponsorvergoeding voor reserveshirts wordt hiervoor 

gebruikt.  Edwin van de Beeten: keepers willen liever lange 

broeken gebruiken de korte broek niet.  Rene Nijhuis stelt de 

vraag wat het voordeel van een kledingfonds is wat wordt 

beantwoord ; Uniformiteit, centrale inkoop en het ontnemen 

van de zorg voor de ouders. Daarna volgt een discussie over s
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  is ons 
vak!

Dorpstraat 29  -  6923 AC Groessen  -  t 0316-523948  -  info@zaalgielinggroessen.nl  -  www.zaalgielinggroessen.nl

Geniet ook  
van ons nieuwe 

sfeervolle 
buitenterras!

gesponsorde uit tenues. Het contract met Errea loopt tot 

2021. 

10. DVV 75 jaar in 2020
Inmiddels heeft het Bestuur met de werkgroep (o.a. Jordy 

en Willy Visser) twee maal een overleg plaats gehad 

over de stand van zaken. Van iedereen is input van harte 

welkom over de invulling van de geplande feestdagen 11, 

12 en 13 september 2020.

 

11. Terug en vooruitblik vanuit Bestuurlijke disciplines
Voorzitter Frank Dellemann
Het jaarverslag geeft al een goede feitelijke weergave van 

het verenigingsjaar. 

-  Met een nieuwe voorzitter en ad interim secretaris 

vanaf januari 2018 heeft het Bestuur getracht DVV in 

goede banen te leiden en de bestuursvergaderingen 

vonden in een open sfeer en dialoog plaats op de 

donderdagavonden tijdens de clubavonden.

-  De vacature Algemene Zaken nog niet ingevuld wat een 

extra belasting is voor het Bestuur. 

-  De prestatie-elftallen maken een goede ontwikkeling 

door, maar het kan altijd beter. (en leiden tot resultaat)

-  Goed verenigingsjaar, financieel goed, sportief nog wel 

ambitieus.

-  Beleidsuitgangspunten zijn met plezier presteren/

maatschappelijk betrokken en financieel beleid.

 
 Maatschappelijk betrokken:
-  Meerjarenplan opgesteld en ingeleverd bij Gemeente 

als vervolg op nieuw stimuleringsbeleid.

-  Voorbereiding opstart schoolsport arrangement in 

september 2018.

-  Gebruikersovereenkomst met de Gemeente getekend 

maart 2018. Veel overleg onderhoud velden, vervanging 

kunstgras en mogelijk LED verlichting.

 Algemeen:
-  RABO toernooi, Sinterklaasfeest, schoolvoetbaltoernooi, 

Walking Football en jeugdbingo waren geslaagde 

evenementen!

-  Accommodatie veel goede stappen gezet zie facilitair.

-  Voetbalzaken, technisch beleid, prestatieklimaat in ont-

wikkeling en ook damesvoetbal in ontwikkeling zie VTZ. 

-  Vrijwilligersbeleid hierin is veel energie gestoken 

want er is nog steeds te kort. Coördinator heeft een 

spilfunctie. 

-  Hard gewerkt aan de sfeer in de vereniging, 

donderdagavond is weer een echte clubavond aan 

het worden en er wordt veel georganiseerd qua 

evenementen, toernooien zie op het scherm boven het 

uitgifteluik van de keuken in het clubhuis

-  DVV post en website: prima communicatiekanalen 

vanuit en binnen DVV.

-  Samenwerking en financiële ondersteuning club van 

100.

-  Contacten Business Club hersteld. Ondersteuning LED 

verlichting.

-  Sponsoring meer mogelijkheden, gebrek aan mankracht 

maar ook successen

-  Fairplay Commissie; samen volgen we de strafdossiers 

en ontwikkeling op de velden.

-  Het Huishoudelijk reglement is aan vernieuwing toe, 

actie 2019. 

-  Rookbeleid: We handhaven het huidige in 2017 opgestelde 

rookbeleid, een vereniging zijn we samen. We kijken 

tussentijds hoe de ontwikkeling in de maatschappij ten 

aanzien van roken zich ontwikkelt. In de regio zijn twee 

voetbalclubs rookvrij. Een aantal clubs, waaronder DVV 

is gedeeltelijk rookvrij. Van de ongeveer 25.000 clubs is 

ongeveer 500 rookvrij (2%). Voetbalverenigingen hebben 

een eigen cultuur, rokers zijn vaak gewaardeerde leden 

die het Bestuur niet graag in een verdomhoekje plaatst. 

Voetbal is ook de derde helft, gezelligheid. De komende 

tijd zal het Bestuur de rookplek opgang kleedkamer 

verplaatsen en rookplekken duidelijker aangeven en 

faciliteren. Extra benadrukken dat sport en roken niet 

samengaan. Er wordt een bord geplaatst om met name 

op zaterdagochtend niet in het bijzijn van kinderen te 

roken. We nemen kleine stappen en houden oog voor de 

wettelijke bepalingen.

Facilitaire zaken, Hans Slag
Brandweer, er moesten aanpassingen worden gedaan 

na inspectie. Alle noodverlichting is inmiddels vernieuwd, 

in de cv ruimtes zijn luchtdicht en brandwerend sealen 

van alle muur doorgangen gerealiseerd. Apparatuur 

zoals brandblussers zijn gekeurd. De bouwtekeningen 

zijn bijgewerkt met vermelding van vluchtroutes en het 

plaatsen van brandblussers. s
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Horeca vergunning, is inmiddels vernieuwd met 

aanpassing van vermelding de juiste personen, 

vermelding bar medewerkers qua Certificaat verantwoord 

alcohol schenken (namen liggen vermeld achter de bar). 

Openingstijden duidelijk vermeld. 

Milieu ambtenaar, Er moest een logboek worden 

opgesteld, dit is inmiddels gerealiseerd. 

Verbouwing beheerders ruimte, Een 12-tal vrijwilligers 

heeft meegeholpen de beheerders ruimte te renoveren en 

is ook inmiddels afgerond met een prachtig eindresultaat.

LED verlichting project, dankzij de financiering van de 

Business Club is het mogelijk geweest om alle armaturen 

in het Clubgebouw en alle kleedkamers te vernieuwen en 

te voorzien van LED verlichting en sensoren. Ook donkere 

plekken buiten zijn inmiddels voorzien van LED verlichting 

en daardoor toegankelijker. 

Vooruitblik 2019
Modernisering clubhuis, een grote wens van een ieder 

is het moderniseren van het  clubhuis en een upgrade te 

geven door middel van schilderen, stukadoren muren en 

wellicht vernieuwen bar en vloer. Hierbij de oproep aan 

een ieder om mee te denken, ideeën aan te dragen en 

visies te delen. Ook als men goede connecties heeft n de 

bouwwereld dit door te geven aan het Bestuur.

Inrichten ruimte tussen 2 gebouwen, een officieel 

plein maken doormiddel van groenvoorziening en tevens 

zoeken na een leuke naam voor het plein. 

Vernieuwing kunstgras, de belangrijkste klus voor 

2019 is dat de Gemeente Duiven het kunstgrasveld gaat 

vernieuwen. De huidige mat is afgeschreven en dient te 

worden vernieuwd. Verwacht wordt dat met begin juni 

2019 aanvangt zodat men ruim voor het nieuwe seizoen 

klaar is.

Tekort vrijwilligers, er is nog steeds een tekort aan 

vrijwilligers en hierbij een dringend beroep aan alle leden 

om te kijken of u een paar uurtjes vrij kunt maken.

Voetbal technische zaken, Frank van Loon

De afgelopen jaren zijn wij erin geslaagd een organisatie 

neer te zetten die het bestuur voor ogen had. In 2015 

stopten er een aantal leden en waren er uiteindelijk nog 

maar twee personen over voor de gehele voetbaltak. In 

2018 zijn dat er 17!! Die zorgen er nu voor dat onze ruim 

900 voetballende leden elk weekend met plezier voetballen. 

Het afgelopen seizoen diverse gesprekken gevoerd met 

andere verenigingen die aan de weg hebben getimmerd op 

sportief gebied. Het ontbreken van een technisch adviseur 

die leiding, visie en kennis heeft bleek een duidelijke 

noodzaak. Binnen het bestuur was er snel consensus 

m.b.t. de kandidaat, daar die binnen onze vereniging al 

werkzaam was n.l. Ron Olyslager. Hij is per 1 oktober 2018 

aangesteld als technisch adviseur en verantwoordelijk voor 

het gehele technische beleid binnen DVV. Hierover hebben 

we wekelijks overleg. Belangrijke zaken:

-  Hoe wordt er getraind

-  Hoe wil DVV voetballen?

-  Hoe worden trainers opgeleid en begeleid.

-  Vanaf wanneer wordt geselecteerd

-  Is er bij DVV al sprake van een sportklimaat

-  Zijn deze uitgangspunten haalbaar op basis vorige 

punten?

Dit wordt momenteel in kaart gebracht. De voetbalwereld 

om ons heen verandert. Het uitgangspunt van DVV is 

om een hechte en sportieve vereniging te zijn waar met 

plezier wordt gevoetbald, dit doel is zeker al bereikt. 

Kijk naar het grote aantal senioren elftallen!! De club 

groeit nog steeds qua ledenaantal en de kantine zit op 

donderdagavond en de weekenden vol. Wij hopen als 

vereniging te slagen om een hechte vereniging te blijven 

waarbij natuurlijk ook een gezonde en realistische ambitie 

hoort. Met o.a. het niet betalen van het 1e elftal. Onze 

bovenbouw heeft veel talent maar er loert ook gevaar van 

buitenaf. Wij als Bestuur zullen er alles aan doen om onze 

talentvolle spelers te behouden wat betekent inspelen op 

de veranderingen binnen de voetbalwereld. 

Algemene zaken, Jacques Le Comte 
Medische zaken:
- Sinds jaren weer een hecht team onder leiding Hans 

Huuskes

-  Allerhande bijscholingscursussen gevolgd en banden 

aangehaald met de praktijk Henk Scholing 

-  Gestart met revalidatie in de zomerstop voor 

geblesseerde speler. 

-  Aandachtspunt is een verzorger voor het 1e elftal op 

zondag.

-  Dit is nu ondergebracht ad interim bij VTZ.

-  EHBO, diverse bijscholingscursussen, aandacht s
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STOPRijschool Non

Aanbieding voor DVV-leden: 

2 gratis rijlessen en de iTheorie 

(online theoriecursus) gratis!

Tel. 0316-240803

vrijwilligers en de AED bijscholing heeft plaatsgevonden 

m.m.v. Bosman Opleidingen die dit al jarenlang 

belangeloos verzorgd.

Scheidsrechters
-  Samen met Groessen cursus gedaan 15 cursisten.

-  Week van de scheidsrechter, hiervoor hebben we van 

de KNVB 200 euro ontvangen voor het initiatief zodat 

de scheidsrechters in het zonnetje zijn gezet mede met 

een extra versnapering.

-  Alle jeugdscheidsrechters hebben een originele 

scheidsrechtersfluit ontvangen.

Commerciële zaken, Jacques Le Comte
Terugblik
Op dit moment zijn er 95 sponsoren waarvan een groot 

aantal de contracten zijn verlengd. Van Loon Finance & 

Control en IMPECO zijn hoofdsponsor. Op uitnodiging van 

de Business Club de ALV bijgewoond. Toezegging gekregen 

dat zij wederom mee gaan in duurzaam investeren. Nu in 

de investering in LED verlichting. De Club van 100 heeft 

meebetaald aan de re-styling beheerders ruimte. We 

kijken terug op een zeer geslaagde Super Boeren avond.

Vooruitblik 2019
Aandachtspunt blijft ook hier het bemensen van de 

functies met name de bordverkoop waarin Harry 

Goorman een ondersteunende rol gaat spelen. Tijdens 

de nieuwjaarsreceptie zal een nieuwe en grote sponsor 

worden bekendgemaakt.

12. Verkiezing aftredende bestuursleden. 
De penningmeester Gerald Reuling is herkiesbaar en wordt 

opnieuw aangesteld. Bestuurslid voetbalzaken Frank van 

Loon is herkiesbaar en wordt opnieuw aangesteld. Ad 

Interim secretaris Annelies van den Oord – Pouw wordt 

gekozen door de ledenvergadering. 

13. Rondvraag
Antoine van de Bemt stelt aan Frank van Loon de vraag of 

er een wisselbeleid is ten aanzien van de prestatie teams. 

Dit is volgens Frank opleidingsgericht. Inmiddels is Ron 

Olyslager dit aan het inventariseren. De prestatie mag niet 

ten koste gaan van de opleiding. De teams worden groter 

echter dienen er minder spelers op een elftal te komen 

zodat er individueel meer wordt gespeeld. 

Rob Bansberg: Er zijn te weinig mensen in de weekenden 

voor de keuken en achter de bar. Via netwerken meer 

mensen zoeken. 

Geert Roelofs: Team foto’s Vrouwen 1 en Heren 1 moet 

nog worden gemaakt. Jacques Kok wordt benaderd om dit 

te gaan realiseren. (oude foto’s nog op de website).

Tevens geeft Geert aan dat er een profielschets dient 

te komen voor de vacature Algemene Zaken zodat hij 

gepubliceerd kan worden in de DVV Post. Bennie Jansen 

geeft aan blij te zijn met de trainer van het eerste Ron 

Olyslager wat is de status quo ten aanzien contract 

verlenging. Hier is het bestuur nog mee bezig. 

Ben Hofs: De borden op de velden 3 en 4 moeten 

duidelijker worden ten aanzien veldindeling voor de 

kleintjes. We nemen dit mee.

14. Sluiting
De voorzitter Frank Dellemann sluit de vergadering en 

dankt iedereen voor hun komst.

Genotuleerd: Annelies Van den Oord–Pouw d.d. 23 

november 2018.

NIEUWJAARS-

TOESPRAAK 2019 door 

de voorzitter  

Goedemiddag  allemaal, hier in het clubhuis  en verbonden 

aan de mooiste club van de Liemers : voetbalvereniging 

DVV, namens het Bestuur (Annelies, Gerald, Frank, Hans, en 

Jacques)  van harte welkom op onze nieuwjaarsreceptie  !

Wij wensen natuurlijk op de eerste plaats iedereen een 

sportief geweldig, maar vooral gezond 2019  toe!

Welkom aan de ereleden, leden van verdienste, leden actief 

en niet actief,trainers en leiders,  vrijwilligers,sponsoren 

, familie en kennissen van de jubilarissen  en natuurlijk   

iedereen die DVV een warm hart toedraagt!

DVV een voetbalclub als sociale spil in de Duivense 

samenleving, dat was de titel van ons meerjarenplan in 

oktober 2018 ingeleverd bij de Gemeente als onderdeel 

van het nieuwe stimuleringsbeleid ! Ik citeer net als vorig s
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jaar :  “Geen sport is zo diep doorgedrongen in de poriën 

van onze samenleving, voetbal is geen sport maar een 

cultuur.. “

We staan aan het begin van 2019 op weg naar het 

jubileumjaar 2020 en dan bestaat DVV maar liefst 75 

jaar!  (en we groeien nog steeds en gaan met  pakweg 

70 elftallen de tweede helft van  de competitie in!  

Verheugend natuurlijk ook de groeiende belangstelling en 

betrokkenheid voor en van het damesvoetbal binnen DVV, 

nu al 7 competitie-elftallen incl. een heus 30+ team!

DVV moet plaats blijven bieden aan  de beste talenten in 

Duiven en omstreken met een geweldige jeugdopleiding, 

als onderdeel van een nieuw technisch beleid, waarin 

onze prestatieteams stappen gaan maken!  DVV 1 stevig 

aan kop in de vierde klasse D als boegbeeld maar ook 

DVV 2 en O19-1  zijn succesvol, selectieteams die met 

plezier presteren en zich blijven ontwikkelen. Maar DVV is 

meer, dat zijn ook de mini’s met hun eerste balcontacten, 

dat zijn ook jongens en meisjes in de jeugdelftallen,  

damesteams met potentie, DVV dat is ook vriendenteams 

die wekelijks een potje voetballen en genieten van de 

onderlinge band en de derde helft ! DVV dat is 35 +, 40 

+ en..de echte veteranen met walking football, kortom 

wij allemaal worden verbonden door het spelletje voetbal 

wat gespeeld wordt over de hele wereld en vaak een heel 

leven met je meeloopt..

Wij zijn weer een  financieel gezonde vereniging waarin 

de vrijwilligers een bijzondere plaats innemen, immers 

zonder vrijwilligers geen vereniging.

De vereniging dat zijn wij allemaal samen! Dat is ook in 

2019 vanuit het Bestuur het motto! Een vereniging met 

respect voor elkaar, waar we kennis en ervaring delen 

en helder en open naar elkaar zijn! Ieder probleem of 

uitdaging  is het begin van de oplossing..

Als Bestuur hebben we er weer zin in om onze schouders 

samen met jullie eronder te zetten om er  weer een 

prachtig verenigingsjaar van te maken, helaas is de 

functie Bestuurslid algemene zaken nog vacant zie mijn 

oproep in de laatste  DVV post. Kom ons versterken!

2018 ligt alweer enkele dagen achter ons en vorig jaar 

kondigde ik hier op dezelfde plaats Ron Olyslager aan 

als de nieuwe trainer van DVV 1 en zie en kijk naar het 

standenbord, de opmars en ontwikkeling van DVV 1 in 

2018, met slechts een competitienederlaag, springt er 

meer dan positief uit en daar is de hele club  trots op. 

Ron heeft daarin, samen met zijn staf en selectie een 

belangrijke rol gehad en we zijn dan ook als Bestuur content 

dat hij ook het komende seizoen bij ons blijft en we samen 

de ingeslagen weg blijven volgen.  En  natuurlijk is ook zijn 

expertise met het verder invullen van het technisch beleid 

een welkome aanvulling  op onze samenwerking!  Hulde 

Ron voor de wijze waarop jij  je als een ware ambassadeur 

binnen onze club hebt gepresenteerd!

Frank steekt zijn traditionele rede af

Jos van Huet in de bloemetjes gezet
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Met de Gemeente zijn we altijd constructief in gesprek over 

ons sportpark : vervanging van het kunstgras in de zomer 

van dit jaar gaat plaatsvinden, mogelijk LED verlichting 

rondom dit veel gebruikte veld en samen kijken naar verdere  

verbeteringen.  We zijn maatschappelijk verbonden met 

onze woonplaats, immers vanaf september 2018 begroeten 

we iedere dinsdag vroeg in de ochtend de studenten van 

het Astrum college in ons clubhuis en rond de middag de 

leerlingen van scholengemeenschap de Kameleon. Een 

prachtig gezicht al die kinderen in een sliert op weg naar 

onze velden en later het bewegingsonderwijs in de praktijk. 

DVV staat model voor deze ontwikkeling en de afgelopen 

tijd heb ik al meerdere malen een presentatie gegeven  

over dit zogenaamde schoolsportarrangement. Maar ook 

Walkingfootball is een stimulering waard en inmiddels kijken 

we samen met SC Groessen en Loo over verbindingen en 

een gezamenlijke aanpak. 2019 belooft weer een druk en 

mooi jaar te worden, naast de trainingen en wedstrijden 

staan de nodige extra activiteiten op het program : de 

vrijwilligersavond op 22 maart, het RABO jeugdtoernooi in 

juni en hopelijk veel spannende competitieontknopingen. Ook 

een avond voor de sponsoren en leden van de Businessclub 

en de Club van 100  staat op ons lijstje in relatie tot hun 

financiële steun aan onze club . Boven de haphoek draait ons 

jaarprogram op een scherm met ons mee!

Wij als Bestuur willen nog meer energie steken in de 

onderlinge verbondenheid binnen de vereniging  en daar 

in kan en willen we graag dat het clubhuis warmte, sfeer 

en gezelligheid uitstraalt met voor ieder wat wils. We zijn 

daartoe plannen aan het ontwikkelen, schetsen aan het 

maken, ideeën, kijken bij andere verenigingen en willen 

graag in 2020 tijdens ons jubileum een ‘nieuw jasje’ 

aangedaan hebben. Input vanuit de leden is natuurlijk 

welkom!

Als Bestuur zijn we ook bijzonder verheugd om te melden 

dat we vanaf 1 januari jl. een meerjaren sponsorcontract 

hebben afgesloten met een  echte Duivense onderneming 

en oud-DVV voetballers :  Buitensport Four Seasons, deze 

naam zal als onderdeel van een win-win sponsorcontract 

gaan verschijnen op al onze thuistenues en samen gaan 

we als DVV veel voor elkaar betekenen en Four Seasons 

hoopt natuurlijk veel DVV leden te mogen begroeten op de 

prachtige voetbalafdeling van de zaak op de Nieuwgraaf!  

Hartelijk dank  John en Paul Faber voor het gestelde 

vertrouwen !

Normen en waarden staan hoog in ons vaandel, met 

plezier presteren doen we pas als we respect hebben 

voor elkaar, de leiding, de tegenstanders, de scheids,de 

supporter. Winnen doen we graag maar verliezen hoort 

ook bij sport. 

Straks maken we tijd en geven we aandacht aan 

jubilarissen dat zijn dus clubmensen die al heel lang, 25 

en zelfs 40 jaar, aan  DVV zijn verbonden maar ook op deze 

plaats wil ik graag alvast een  naam noemen en dat is de 

naam van  Henk Wieleman maar liefst 65 jaar verbonden 

aan onze club, geen jubilaris maar wel een welgemeende 

felicitatie en bos bloemen waard! Helaas konden Henk 

en zijn vrouw niet aanwezig zijn. Ralph zal deze gepast 

overhandigen !

Ja en dan vraag ik Uw aandacht aan het einde van mijn 

speech voor nog een echte DVV clubman..jarenlang 

(wij weten het precieze aantal jaren zelfs niet meer..) 

verzorgde hij (en nog) de ledenadministratie van onze club 

en is en was hij altijd steun en toeverlaat voor het Bestuur 

en wie dan ook, deze DVV clubman gaat een punt zetten 

achter zijn lange loopbaan en heeft een tijd geleden al te 

kennen gegeven graag het stokje te willen overdragen en 

wij als Bestuur van DVV vonden dat unaniem het moment  

om hem passend in het zonnetje te zetten door hem te 

benoemen tot lid van verdienste !  Ik roep graag onder 

een luid applaus naar voren, hij is uiteraard aanwezig  : 

Jos van Huet !! Een oorkonde en een boeket bloemen 

overhandigen wij  met genoegen aan deze geweldige  DVV 

clubman! 

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

vrijwilligers die er voor gezorgd hebben dat het clubhuis 

mooi aangekleed is in deze periode en die vandaag  

zorgen voor een prima bediening in de keuken of achter 

de bar etc. 

We heffen het glas op een geweldig goed en vooral sportief 

en gezond 2019 en ik wil eindigen met mijn lijfspreuk : 

de vereniging DVV lieve clubmensen dat zijn wij allemaal 

samen…!

Hartelijk dank voor Uw aandacht!

Frank Dellemann

Voorzitter DVV-Duiven

6 januari 2019

JUBILARISSEN DVV 

2019

Gerwin Staring: 40 JAAR
*  hij is de zoon  en schoonzoon van gerenommeerde 

DVV’ers :  Peter en Bert!

*  moet eind jaren zeventig begonnen zijn op de ‘oude’ 

accommodatie

*  doorliep alle jeugdelftallen en bovenmatig getalenteerd 

als keeper

*  werd en was  jarenlang de vaste  keeper van DVV 1

*  maakte kampioenschappen en degradaties mee

*  tot voor kort keeper van DVV zat 1 en nog steeds stand-in

*  heeft van 1998 – 2006 in de redactie van de DVV post 

gezeten

*  nog steeds bezorger van de DVV post

*  ruim 40 jaar betrokken bij wel en wee van DVV

*  een clubman, positief en betrokken en graag gezien 

maar ook bescheiden

Thomas Baarslag: 25 jaar
* kon helaas niet aanwezig zijn

Albertino Beunk: 25 jaar
*  linkspoot vanaf de prille jeugd bij DVV en de beste 

linksback van de Liemers

*  werd dus al heel vroeg gescout vanwege bovenmatige 

kwaliteiten (door zijn vader..)

*  kruising tussen Romario en Barry van Aerle: de conditie 

van Romario en de techniek van Berry

*  fervent supporter van een club uit de hoofdstad

*  naast voetbal is vissen grote liefhebberij

*  werd kampioen met DVV zat 2

*  houdt erg van de derde helft maar kan en kon nog wel 

eens de coördinatie kwijt raken waardoor vriendin Steef 

niet precies weet waar ze Tino kan oppikken..

*  komt soms wat dromerig over

*  2019 een bijzonder jaar: hij wordt vader samen met 

Stephanie

Erik Timmner: 25 jaar
*  speelt ook al vanaf de jeugd bij DVV tot de A-selectie

*  daarna paar seizoenen  in zat 2 o.l.v. Bertje van Marwijk

*  scoorde ooit met 9 man de winnende bij ESA uit met zat 

2 : grootste derde helft

*  klein van stuk, postuur van Messi  en mooie elegante 

techniek op links

*  thans waardevolle kracht in DVV zat 1

*  woont samen met Kelly, telg uit de voetbalfamilie Talan 

en krijgen een babyboy : nieuw Vitesse-talent ??

*  gek van Vitesse, had geel-zwarte  slaapkamer en vaste 

seizoenkaart op Noord

*  erg goed in voorspellen van toto-uitslagen en spelen 

van potje Fifa

Jordy Dellemann: 25 jaar
*  begonnen in de E 3s
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* altijd iets minder niveau dan zijn vader…

* ze noemen of noemden hem de Bomber of sloopkogel

*  doelpunten maken was in verleden steeds meer zijn 

specialiteit

* tegenwoordig specialist in derde helft

*  beroemd op zijn mooie doelpunt verleden jaar op het 

kunstgrasveld maar ook om  zijn historische misser in 

Rheden (de bal nog steeds niet gevonden)

*  werd eindelijk dan toch keer kampioen met DVV zat 2

*  tegenwoordig spelend in zondag team DVV 8 van Paul 

en Ralph om samen te spelen met de veteranen  Wim N  

en Wim J

*  ook voor hem 2019 een bijzonder jaar : hij wordt weer 

vader!

 Lansbergen: 25 jaar

*  zoon van beroemde vader : mede oprichter club van 100

*  een van de eerste import voetballers

*  grootste talent was het ingooien van de bal vanuit alle 

hoeken van het veld..

*  jarenlang speler van DVV 1 op links

*  zoons volgen voorbeeld van vader en ook DVV mannen

*  leider en trainer en hoofd bovenbouw bij DVV

*  betrokken bij sponsordeals en DVV

Mark Chambone: 25 jaar
*  vorig jaar was zijn vader jubilaris

*  vanaf zijn zesde in de jeugd in diverse teams actief

*  maakte een keepers carrière binnen DVV

*  keept nu nog regelmatig in DVV zat 1 samen met Gerwin

*  werkt bij de overheid/defensie dus moet nog wel eens 

weekendje overslaan

*  bij zijn werkzaamheden in buitenland veel steun via app 

en mail van zijn teamgenoten

*  en voor die steun bedankt hij zijn teamgenoten !

Doke Steens: 25 jaar
*  vrouw van en moeder van echte DVV clubmannen : 

Peter, Jasper en Nicky !

*  was coordinator van de E/F pupillen

*  staat en stond altijd klaar voor DVV : werkzaam in ons 

clubhuis

*  verzorgde jarenlang dat kleedkamers spik & span 

schoon worden na het weekend

*  heeft het hart op de tong

*  EHBO medewerkster

*  fan van de club van geel en zwart uit Ernem…

*  altijd bereid om steentje bij te dragen binnen DVV bij 

evenementen o.a. kersttoernooi

Dennis Rugers: 25 jaar
*  ook begonnen in de jeugd in de E3

*  speelt al een leven lang samen in zelfde team met Jordy

*  de Xavi van DVV, je zet hem als eerste op papier en 

bouwt een team van lopers eromheen

*  vaak hoorde je hem van verre al het spel dirigeren met 

zijn luide stem

*  nu nog spelend in zat 3 

*  hoogtepunt ook kampioen met zat 2

*  ook leiderschap van zat 2 op zich genomen

*  grote liefhebberij en kennis van auto’s

Ivo Booltink: 25 jaar
*  ook al vanaf de jeugd actief bij DVV

*  soms ongeleid projectiel als rechtsback en stopper met 

zijn luide draf op rechts

*  noemen hem Bullie of Bullfred vanwege zijn wat lompe 

spel

*  kampioen met DVV A2 en zat 2

*  wordt ook voor de eerste keer vader

*  komt uit echte Duivense familie buurtschap de Woerd

*  spijkerhard in duels : kan met alle gele kaarten een hele 

muur behangen

*  ook voor hem is de derde helft een ‘specialisme’

Auke Noppen: 25 jaar 
*  begonnen bij  DVV in de C2 en uiteindelijk zelfs in de A1 

beland

*  via het derde en het zevende kwam hij in het team van 

Piet Hendriks en zelfs kampioen

*  nu al weer een jaar of 8 voetballend in de senioren op 

zondag in team van Paul Kampes e.a. DVV 8

*  daarnaast nog 15 jaar jeugdtrainer geweest van de C5 

met Piet Hendriks en Roy Houwers

*  ook jaren de C2 leider met Antoine van der Bemt

*  geholpen met de opstart van de eigen groenvoorziening 

van DVV

Nieuwjaarsreceptie DVV /  6 januari 2019

Persbericht bij foto

DVV HULDIGT JUBILARISSEN
De goed bezochte nieuwjaarsreceptie van DVV zondag 6 

Januari is traditioneel een mooi moment om trouwe leden 

in het zonnetje te zetten. Voorzitter Frank Dellemann sprak 

elke jubilaris toe en overhandigde hun jubileumspeld.

Secretaris Annelies Pouw zorgde voor een mooi boeket 

bloemen in de DVV kleuren. Jos van Huet was blij verrast  

met zijn oorkonde Lid van Verdienste voor zijn vele werk 

voor DVV. 

De namen van LINKS naar RECHTS :

Jordy Dellemann 25 jaar

Erik Timmer 25 jaar

Jos van Huet (lid van verdienste)

Albertino Beunk 25 jaar

Gerwin Staring 40 jaar

Dennis Rugers 25 jaar

Ivo Booltink 25 jaar

Auke Noppen 25 jaar

Mark Chambone 25 jaar

Doke Steens 25 jaar

Rico Lansbergen 25 jaar

De jubilarissen van DVV 2018

VERVANGING 

KUNSTGRAS EN NIEUWE 

LED VERLICHTING !!

DVV heeft vanuit de Gemeente Duiven  het bericht gekregen 

dat  vervanging van de huidige kunstgrasmat  na afloop 

van het lopende seizoen definitief gaat plaatsvinden! 

Daarnaast zal rondom dit veld LED verlichting worden 

aangebracht! Dit betekent de mogelijkheid voor officiële 

KNVB wedstrijden in de avond, betere lichtkwaliteit en 

energiebesparing! Duurzaam denken blijft het motto, de 

besparingen zullen door DVV in nauwe samenwerking 

met de Gemeente moeten worden aangewend voor 

nieuwe duurzame projecten! DVV  is natuurlijk blij met 

dit raadsbesluit en dankt hen daarvoor! Een projectplan 

wordt nu in goede harmonie gemaakt!s
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Van voetbal-

technische zaken: 

Aandacht voor VTON!
Door: Frank van Huet, VTON clubbeheerder

DVV gebruikt voor haar jeugdopleiding de VTON 

Voetbalmethode. 

Dit is een doorlopende leerlijn voor de jeugd van 5 tot 

19 jaar. Iedere training wordt gewerkt aan een concrete 

doelstelling. De VTON app helpt trainers de juiste 

oefeningen te geven, passend bij doelstelling èn leeftijd.

Het is belangrijk dat alle jeugdtrainers van DVV de app 

gebruiken. Niet alleen omdat deze voetbalmethode het 

beste is wat Nederland op dit vlak te bieden heeft, maar 

vooral om te zorgen dat onze jeugdspelers structureel aan 

hun ontwikkeling werken.

50% van onze jeugdtrainers gebruikt VTON regelmatig. 

Bij de pupillen ligt het gebruik wat hoger dan bij de 

junioren. Het is mooi dat de helft van de trainers de 

voetballeerlijn gebruikt. En hoe gaaf zou het zijn als ook 

de andere helft aanhaakt? Daarmee bereiken we dat alle 

jeugdspelers op een leuke en leerzame manier een steeds 

betere voetballer worden.

Ben jij jeugdtrainer, maar heb je nog geen VTON-account? 

Meld dat dan bij je coördinator.

Denk er eens over 

na…
Door: Marc Schaefers, namens Coördinatoren & VTZ 
Onderbouw DVV 

Kinderen moeten meer bewegen/sporten! Dit geldt 

wellicht ook voor volwassenen. We zijn het er allemaal 

over eens dat onze jeugd tegenwoordig minder beweegt, 

dan wij vroeger deden.

Wat in deze tijd wèl uitstekend worden getraind, zijn de 

handen en de ogen. Die zijn constant verbonden met een 

controller, tablet, mobiel en/of ander beeldscherm. De 

meest voorkomende echt actieve beweging die je dan 

ziet, is die van een opspringend kind, dat zich gefrustreerd 

en verbaal uit, omdat er iets niet zo gaat zoals hij dat 

had verwacht. En dat ligt natuurlijk nooit aan hem zelf, 

oordeelt hij al snel!  Ik zie u al glimlachen… Ook voor u 

herkenbaar dus.

En wat doet u daar dan aan? U zult ongetwijfeld een goede 

strategie hebben om dit probleem direct en voor eens en 

voor altijd de kop in te drukken. Dit gebeurt natuurlijk 

geen tweede keer, want het irriteert toch behoorlijk. NIET? 

Ohhh, dit komt dus vaker voor… Lastig zeg! En er zijn ook 

genoeg andere vergelijkbare situaties te bedenken! Al met 

al, als ouder ben je bezig je kind continu te wijzen op zaken 

die anders kunnen en hem hierover na te laten denken. 

Het woord opvoeden komt dan bovendrijven, maar je doet 

dit wel volgens jouw regels, normen en waarden.

Laten we nu eens een parallel trekken met de volgende 

situatie. De ouder is nu de club, het kind is nu de ouder 

van een spelend lid.

Als club zijn we ook continu bezig om te ontwikkelen. Niet 

alleen de kinderen en trainers op het veld, maar ook de 

club op zich. De club heeft een beleid met regels, normen 

en waarden, zoals een gezin dat ook heeft. Hierover is 

goed nagedacht en hier blijven we over nadenken. Tijden 

veranderen immers en daar moet je in mee. Zo denken 

we er als club altijd goed over na, waar we zaken kunnen 

Bericht 

ledenadministratie

Door: Annelies

De ledenadministratie is een belangrijke pijler binnen 

onze vereniging. Deze administratie moet wel constant 

gevoed worden met de juiste gegevens. Hierbij het 

dringend verzoek als je gaat verhuizen je nieuwe adres 

door te geven.

Dit geldt ook voor je nieuwe telefoonnummer en email 

adres. Het is ten slotte toch van belang dat we je kunnen 

bereiken voor b.v. een uitnodiging vrijwilligersavond, 

jubilarissen en diverse andere evenementen. Uiteraard 

als spelend lid zijn deze gegevens cruciaal voor de KNVB, 

wedstrijdformulier, je team manager/leider voor het 

spelen van de wedstrijd. Als niet spelend lid, vrijwilliger en 

ondersteunend lid geldt natuurlijk ook die bereikbaarheid.

Ik reken op jullie input!

DVV 75 JAAR…

JUBILEUM BOEK!?

In september 2020 viert DVV het 75-jarig 

jubileumfeest. De jubileumcommissie heeft 

contact opgenomen met de clubbladredactie 

met de vraag wat wij vonden van het idee 

om een jubileumboek samen te stellen.

Al snel kwamen we tot de conclusie dat 

dit een klus is die breder gedragen 

moet worden dan door een 

clubje van 6 mensen, waarvan 

overigens ook niet ieder om 

verschillende redenen mee 

kan doen (werkzaamheden, 

studie).

Daarom hebben we 

besloten om via de DVV 

Post en andere media 

een oproep te doen 

aan leden, ex-leden, 

andere Duivenaren en 

geïnteresseerden zich 

aan te melden voor een 

werkgroep die zich in 

het komende jaar bezig 

gaat houden met de 

samenstelling van het 

jubileumboek. Mensen 

met ervaring zijn uiteraard 

van harte welkom, maar 

ook als je dit nog nooit 

eerder gedaan hebt: meld je aan!

Om een beeld te geven van de activiteiten:

• Uiteraard schrijfwerk

•  Archieven doorspitten

•  Interviews afnemen

•  Foto’s verzamelen, digitaliseren en maken

•  Sponsoring o.a. via advertenties

•  Redigeren

•  Samenstelling van het boek op basis van de 

aangeleverde kopij 

•  Vormgeven (in samenwerking met een professionele 

partner)

• communicatie

• …………..

Een leuke 
uitdaging toch?
Meld je aan ……..

•  het liefst voor 12 april, dan kan er een bijeenkomst 

gepland worden en kunnen de activiteiten ruim voor de 

zomervakantie in werking gezet worden;

•  onder vermelding van je naam, al of niet ervaring op dit 

gebied en voorkeur waar je je mee bezig wilt houden;

Via mailadres: 
jubileumboekDVV75@hotmail.com
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verbeteren. We hebben hiervoor vrijwilligers, die hier hun 

ziel en zaligheid in steken. Zij denken constant na over 

het wel en wee van de club, het te voeren beleid en de 

regels en zijn de bewakers van de regels van het “spel” 

en zorgen voor verbeterde “updates”.

Steeds vaker komt het voor dat deze mensen worden 

geconfronteerd met gamers die het “spel” hebben 

aangeschaft (lees contributie betalen), gratis updates 

krijgen en continu toch een negatief oordeel vellen over 

het beleid, keuzes en spelregels. De club, vrijwilliger of 

trainer, doet dat niet goed of men vindt dat niet kunnen, 

is dan het oordeel.….. en het ligt ook hier nooit aan de 

gamers!

Denken is zo tijdrovend en vermoeiend, dat velen de 

voorkeur geven aan oordelen!

Laat dit eens op u inwerken en denk hier eens over na. 

Wij nodigen u van harte uit om met ons mee te denken 

als u een oordeel heeft. Er zijn voldoende functies om uw 

kennis in te delen en na te denken. Is uw tijd beperkt, stel 

uw oordeel dan even uit en denk nog even na voor een 

oplossing!

Het jaarverslag van 

de secretaris over 

2017-2018

(periode juli 2017 t/m juni 2018)

Algemeen
In dit verslag wordt beknopt verslag gedaan van 

de gebeurtenissen bij voetbalvereniging DVV in het 

verenigingsjaar 2017-2018. 

Clubhuis en accommodatie
Op 8 oktober 2017, voorafgaand aan de competitiewedstrijd 

van DVV 1 tegen Terborg, werd het nieuwe omroephokje 

op de hoofdtribune officieel geopend. De Club van 100 

heeft dit gesponsord. Voor de keuken is een nieuwe 

roestvrijstalen tafel aangeschaft. Op 11 juni jl. is gestart 

met de renovatie van de beheerderruimte d.m.v. inzet 

vrijwilligers en financiële steun Club van 100. Project LED 

verlichting in kleedkamers/clubhuis is verder uitgerold, 

offertes diverse leveranciers, plan van aanpak etc. De 

Businessclub financiert deze duurzame investering. 

Effectuering in de zomer van 2018. De organisatie van 

het clubhuis (kernteam) is verder ingevuld onder regie 

van Bestuurslid Facilitair. In maart 2018 is door een aantal 

sportverenigingen,incl. DVV, de tussen partijen opgestelde 

gebruikersovereenkomst getekend met de Gemeente 

rond de langjarige huur van de velden/verlichting.

Communicatie
Op de 1e wedstrijddag in September werd het zogenaamde 

Narrowcasting systeem (wedstrijdprogramma op 

schermen) van Voetbal Assist in gebruik genomen. De 

KNVB introduceerde dit seizoen de Wedstrijdzaken App, 

waarmee wedstrijdformulieren en ook de spelerspassen 

middels mobile devices worden ondersteund.  In november 

werd een geheel nieuwe DVV Website in gebruik genomen, 

gebaseerd op een Voetbal Assist template.

Nieuwjaarsreceptie en vrijwilligersavond
Op zondag 7 januari 2018 werd de Nieuwjaarsreceptie 

gehouden. Er waren 8 jubilarissen, waarvan er zes 25 

jaar lid zijn (Martin Chambone, Bert Fleuren, Pim Polmann, 

Marco van den Born, Jan Houwers en Roy Houwers) en 

twee maar liefst 40 jaar (Ruud Nijsen en Wim Janssen). 

Op 9 maart 2018 vond de inmiddels traditionele 

vrijwilligersavond plaats. De coördinatoren van DVV 

werden geëerd als de vrijwilligersgroep van het jaar, Marc 

Schaefers als de vrijwilliger van het jaar binnen DVV!  

Maatschappelijke betrokkenheid

In samenwerking met het Candea college zijn ook dit 

seizoen weer jeugdactiviteiten georganiseerd. DVV biedt 

ook stagemogelijkheden voor de leerlingen. In September 

vond ook weer het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi plaats 

op de velden van DVV. Met de Gemeente, het Astrumcollege, 

IKC De Kameleon en Gelderse sportfederatie vonden 

voorbereidende gesprekken plaats m.b.t. het schoolsport 

arrangement dat in september 2018 van start dient te 

gaan. Het zgn. “walking football” vindt nog steeds op de 

donderdagmorgen plaats. Een gift van 500 euro werd in 

ontvangst genomen van de Stichting Tweede Handsbeurzen 

Duiven. (ook naar de sportclubs Loo en Groessen). Het 

rookbeleid van DVV is verder ingevuld d.m.v. rookvrije 

zones. De betreffende plaatsen zijn gemarkeerd. Per ultimo 

mei is de Algemene Verordening Gedragscode (AVG) van 

toepassing binnen Nederland en ook voor sportclubs van 

toepassing. DVV heeft hier i.s.m. de KNVB de noodzakelijke 

stappen in genomen. (privacy beleid). De milieueisen zijn 

aangescherpt en er is een start gemaakt met het milieu 

logboek. De brandweer eisen zijn opgepakt n.a.v. een 

inspectie. Het rapport “seksuele intimidatie” is ontvangen. 

De publicatie “grensoverschrijdend gedrag” is vanuit 

Bestuur geplaatst op de website, prikborden en DVV post.

Opleidingen
Op 15 september, tijdens de Nationale Sportweek, hebben 

Jordy de Haan en Bob Rutjes een voetbal clinic verzorgd 

t.b.v. de schoolgaande jeugd uit Duiven.

Scheidsrechters en Fair Play
De Fairplay commissie heeft een verslag opgesteld van de 

incidenten tijdens dit seizoen. Het aantal incidenten was 

wat hoger maar geen buitensporige excessen te noemen!

Bij de scheidsrechterscommissie is afscheid genomen 

van  manager Wim Herbes, de vacature staat nog open.

Voetbalzaken 
Op 8 september 2017 heeft Voetbalzaken het seizoen 

afgetrapt met een Kick-off bijeenkomst voor leiders en 

trainers, om goed voorbereid aan het nieuwe seizoen 

te beginnen. Bij de jeugd werd er gestart met nieuwe 

pupillen wedstrijdvormen/veldafmetingen voor Onder 8 

en Onder 9 jeugd.  In september werd afscheid genomen 

van Edwin Hoogerdijk als hoofdtrainer van DVV 1. Ruud 

Doevendans nam (tijdelijk) het hoofdtrainerschap over en 

werd geassisteerd door Wim van den Hurk en John van 

Vulpen. M.i.v. de 2e seizoenshelft werd oud de Graafschap 

keeper Ron Olyslager aangesteld als hoofdtrainer, met 

Wim van den Hurk als assistent. Er wordt binnen DVV 

steeds meer aandacht besteed aan het vrouwenvoetbal. 

Dit wordt dit seizoen bekrachtigd door het aantellen van 

Esther Stoker als Technisch Manager voor dames- en 

meisjes teams. Op 2 en 3 juni 2018 werd het jaarlijkse 

RABO jeugdtoernooi gehouden op de velden van DVV!

Competities
DVV 1 kwam uit in de klasse 4D; promotie via de 

nacompetitie lukte niet. DVV 2 speelde reserve 3e klasse, 

behaalde de  nacompetitie en werd hierin uitgeschakeld.

DVV1zaterdag kwam uit in de klasse 4B. Ook zij speelden 

nacompetitie maar promoveerden ook niet. DVV 8 werd 

kampioen en promoveerde naar de 6e klasse. JO10-1, 

JO11-2 en MO15-1 werden kampioen in veldcompetitie. 

Tevens waren er veel zaalkampioenen bij de jeugd.

 

Commerciële zaken (sponsoring) 
Van Loon Finance Control & Audit nam ook dit seizoen 

de rol van hoofdsponsor DVV zondag 1 op zich. Impeco 

was de subsponsor. De sponsorcommissie heeft met 

FourSeasons een partnerovereenkomst afgesloten. DVV 

leden krijgen op vertoon van hun lidmaatschapskaart 10% 

korting bij deze buitensport winkel. Daarnaast werden nog 

een aantal nieuwe sponsors aangetrokken. In April 2018 

vond een heuse “sponsoravond”plaats met als thema 

de Superboeren en DVV. Sponsoren, leden Businessclub 

en Club van 100 waren o.a. te gast bij DVV. BVO de 

Graafschap was vertegenwoordigd d.m.v. haar directeur, 

rvc-lid, spelers en oud-spelers.

Business Club Ondernemend DVV Duiven en de Club 
van 100
Bestuur DVV (voorzitter en bestuurslid commerciële zaken) 

waren in maart 2018 te gast op de jaarvergadering van de 

BC en hebben een korte presentatie over stand van zaken 

bij DVV gegeven. Het binnen DVV aanbrengen van LED 

verlichting is een project dat samen met de BC DVV Duiven 

wordt uitgevoerd en door hen ook financieel mogelijk 

wordt gemaakt. De Club van 100 heeft een bijdrage 

toegezegd voor het upgraden van de beheerderruimte, en 

het RABO jeugdtoernooi.

Bestuur en Managers
De Algemene Leden Vergadering werd gehouden 

op 17 november 2017. Frank Dellemann nam de 

voorzittershamer over van Hugo Boschker. 

Secretaris Jon van Benthem is niet herkiesbaar. Annelies 

van den Oord neemt per Januari 2018 de secretarisrol 
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waar (ai). Jacques le Comte is herkozen als bestuurslid 

Commerciële zaken. Hans Slag is gekozen als bestuurslid 

Facilitaire zaken. Per einde van het seizoen is de functie 

bestuurslid Algemene zaken nog vacant. 

Commissies
In de loop van het seizoen is de nieuwe rol van 

Vrijwilligerscoördinator ingevuld door Ricardo van Huet.

Sinterklaas bracht op woensdagmiddag 29 november een 

bezoek aan de jeugdige DVV’ers in ons clubhuis. Door de 

Activiteiten commissie werd op 21 december 2017 de ‘laatste 

training’georganiseerd; een jaarlijks terugkerende gezellige 

avond. Tijdens de Kerstvakantie werd het DVV zaaltoernooi 

georganiseerd voor de jeugd. Met de jubileumcommissie 

“DVV 75 jaar” heeft een eerste afstemming plaatsgevonden 

over de invulling van het feestweekend in september 2020.

Ledental DVV
Aan het einde van seizoen 2017 - 2018 (30 juni 2018) 

bedroeg het ledental van voetbalvereniging Door 

Vriendschap Vooruit: 1203.

23 november 2018

Annelies van den Oord, secretaris (ad interim)

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

Interview 

hoofdtrainer DVV 1, 

Ron Olyslager
Door: Werner de Geest en John van der Meer, redactie 
DVV Post

Op 22 januari, bijna op de kop af een jaar na ons eerste 

interview met Ron Olyslager, schoven wij weer aan voor 

een vervolggesprek met onze hoofdtrainer.

Met dank aan Marcel en Bert, die voor de koffie zorgden, 

konden we inzoomen op een aantal uitspraken van een 

jaar geleden en op de ontwikkelingen van het afgelopen 

kalenderjaar. En natuurlijk spraken we ook over de 

verwachtingen voor de nabije toekomst!

“Een gretige groep die graag wil trainen”
De eerste indruk vorig jaar was een positieve klaarblijkelijk! 

Ron staat nog steeds achter die uitspraak: de groep wil 

graag beter worden en dat is maar goed ook: Stilstand is 

achteruitgang.

Hopelijk ziet ieder op zondag dit terug: groei in de ploeg, 

baas zijn in de wedstrijd, vroeg storen en vastzetten.

“Veel blessures, een te kleine kern”
Dit viel vorig jaar toch wel erg op. Hoe is dat nu?

Ook nu moeten we nog wel eens improviseren door 

ziektes, langdurige blessures en enkele spelers die 

gedurende langere tijd niet beschikbaar waren. Een kleine 

opsomming: Luuk viel al vroeg af door een blessure; 

Lex viel af en zit nog in zijn herstel; Pepijn loopt nu een 

spierscheuring op en had daarvoor een verrekking. Max 

zit nog in het buitenland. Door goede trainingsarbeid zijn 

er nu gelukkig nauwelijks echte spierblessures meer.

Mattijs en Kars zijn terug en Stan sluit ook weer aan. Een 

aantal jonge jongens sluit aan vanuit de jeugd (uit O19-1) 

en ook Kevin is aangesloten.

“Kwetsbaarheid van de jonge ploeg”
Winnen helpt enorm in het proces. Dit geeft zelfvertrouwen. 

Daarnaast is Marc Comans weer terug en dat scheelt een 

dot ervaring. Het gaat goed dus, maar: we moeten echt 

verder en echt niet met twee vingers in de neus. 

De “clash” tegen Groessen liet zien dat de ploeg zich 

ontwikkelt op dit gebied: mentaal goed, spel zonder 

bal was goed en vanaf het begin werd de tegenstander 

vastgezet en lieten we hen niet in het spel komen.

Je ziet dat ook in de oefenpotten tegen derdeklassers: 

tegen OBW ging het tot de 75e minuut prima met goed 

spel aan de bal. Ook tegen VDZ spelen we goed mee.

“Het doel in de tweede helft van 2017-2018: 
doorontwikkelen en er staan bij de nieuwe competitie”
Dat is best goed gelukt, zelfs beter als van te voren 

ingeschat. Helaas vergaten we ons aan het eind te 

belonen, maar… we stonden er in het begin van deze 

competitie wel (en nu nog steeds gezien de ranglijst, red). 

Zelfs als er de avond tevoren een behoorlijk feestje was 

gevierd, stond het elftal er!

“Het publiek”
Ron bemerkt dat de prestaties van het eerste ertoe leiden 

dat het allemaal meer leeft bij de supporters. Het behalen 

van een periodetitel is belangrijk: voor de trouwe supporter 

is dit fijn, want dan kunnen zij eindelijk weer eens na jaren 

ellende trots “met de borst vooruit lopen”.

“En nu: hoe staat het met de groei en waar staat het 
elftal?”
We willen dominant spelen en de tegenstander onder druk 

zetten met een hoog tempo. Daarin is nog groei mogelijk: 

de keuze die de spelers aan de bal moeten maken (lang 

geven-kort spelen) gaat nog niet altijd goed, met name 

als er druk gezet wordt. In de vierde klas komt dat niet 

vaak voor, zeker niet als je boven aan staat, maar in de 

oefenpotten tegen OBW en VDZ worden dit soort zaken 

duidelijk. Niet erg: daar leer je van. Er staat nu een 

collectief. In de huidige competitie gaat het best goed: twee 

keer gelijkgespeeld. Soms gaat het zo goed (bijv. tegen 

Eendracht) dat we vergeten goed te blijven voetballen en 

met nog hogere cijfers te winnen. Bij sommige wedstrijden 

zit ik na een kwartier al op de bank met het gevoel dat het 

niet mis kan gaan. Wel mag het scorend vermogen van het 

totale team wat meer ontwikkeld worden.

“Waar staan we aan het eind van dit seizoen?”
We zijn er nog lang niet. Jonge Kracht heeft ook een 

goed team en uiteraard moet ook Groessen zeker nog 

niet afgeschreven worden. En andere ploegen kunnen 

meer dan je verwacht, omdat ze afhankelijk zijn van een 

kwalitatief kleine spelersgroep en niet altijd compleet zijn 

(bijv. GVA). Maar dat we bij de kanshebbers horen (ook de 

eerste wedstrijd na de winterstop werd gewonnen, red), 

moge duidelijk zijn. Promoveren naar de derde klasse is in 

ieder geval ons doel en vervolgens doorontwikkelen.

“Verdere ontwikkelingen?”
Een aantal spelers uit het tweede sluiten aan. Die krijgen 

een kans en maken minuten. Het tweede moet in de 

toekomst kweekvijver worden voor het eerste. Vooral 

gretige jonge spelers, die nog wat tijd nodig hebben, horen 

in dit elftal thuis. Er is een goede lichting bij O19.

De aansluiting zal stap voor stap moeten gaan en is niet 

iets dat 1 2 3 voor elkaar is. Dit is ook onderdeel van een 

beleid op langere termijn. 

“Toekomst”
Van de club? DVV komt natuurlijk uit een ellendige 

situatie, waarin de clubcultuur een flinke knauw heeft 

gekregen. Inmiddels hebben we de negatieve tendens 

gekeerd. Natuurlijk moet een club als DVV een stabiele 

tweedeklasser (wanneer hebben we dat meer gehoord, 

red) kunnen worden. Spelers moeten echter de ruimte 

krijgen om naar dit niveau te groeien. We gaan met onze 

eigen spelers verder en natuurlijk is een kwalitatieve 

aanvulling van buiten welkom, maar het eerste moet ten 

alle tijde de cultuur van de club weerspiegelen.

Van Ron? Inmiddels is het contract verlengd tot juni 2020 

en heeft hij een dubbelrol binnen de vereniging. Naast 

hoofdtrainer zal hij ook adviserend zijn op het gebied van 

voetbaltechnische zaken:

Nieuwe ideeën overbrengen op wat er al is, sparren, 

proberen één lijn in de selectie-elftallen te krijgen, maar 

ook aandacht voor de andere teams. Maar vooral ook: 

ieder meenemen in de voetbaltechnische ontwikkeling 

van DVV. Vraagstukken hierbij: hoe krijgen we trainers met 

“bagage” en hoe krijg je de goede vrijwilligers mee in de 

ontwikkeling?

“Wanneer ben je tevreden?”
In ieder geval als het zo blijft gaan zoals het nu gaat, 

dan komen het beoogde resultaat, speluitvoering en 

spelvreugde vanzelf!

Laatste vraag: wat wens je?
Ik heb een betaalde functie, maar er zijn veel mensen die 

veel tijd voor niets in de club steken. Ik hoop dat anderen 

dat zien en waarderen en er vanuit gaan dat iedere 

vrijwilliger naar eer en geweten handelt.

En als boodschap naar buiten: Meld je aan als je iets wilt 

doen binnen onze vereniging. Je hoeft het niet alleen te 

doen en je kunt rekenen op onze hulp!

Werner en John bedanken Ron voor dit prettige interview 

en wensen hem en zijn team een succesvolle tweede 

competitiehelft toe. Wellicht weer een gesprekje over een 

jaar, zouden wij zeggen!
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Foto door Fotografie Jacques Kok

DVV Heren 1 2018-2019 
Boven van links naar rechts: Lex Kersten, Teije Venema, Marc Comans, Kevin Harmsen, Robin van Haeren, Mark van Loon, 

Emerson Malaquias Banderia, Pepijn de Kler, Joey Weber , Jordi de Kramer     Midden van links naar rechts: Henk Kemper, Boyd 

Hengeveld, Adnan Islamovic, Wim Regeling, Ron Olyslager, Wim van de Hurk, Jordi Lammertink, Lars Ruiterkamp, Youri van Vulpen, 

Rene Beerntsen      Onder van links naar rechts: Julia Vermeer, Stein Janssen, Kars Janssen, Timo Hendriks, Robin Lansbergen, 

Milan Willemsen, Nick Hartjes, Matthijs de Haan, Youri Poorter, Lars de Geest.
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Winnaar Grote 

Clubactie 2018
Door: Alice, Antoine, Bianca en Helma: 
toernooicommissie

De totale opbrengst voor 2018 is ruim €2.000,-

De JO11-1 heeft het meeste aantal loten verkocht, 

namelijk 62 stuks. Zij mogen met het hele team naar een 

wedstrijd van Vitesse. 

De volgende personen hebben meer dan 20 loten verkocht 

en hebben hiermee €5,- verdiend:

Alexander Crum, Corine Fleskes, Michelle van den Bemt, 

Thijs Bleker, Thijs Bouhuis, Timo Willems

Jullie kunnen contact opnemen met de toernooicommissie 

om het geld in ontvangst te nemen. Stuur een mail naar 

toernooicommissie@dvvduiven.nl.

Zoals jullie wellicht al hebben gezien, zijn er op veld 2 

en 3 nieuwe dug-outs gekomen. Dit hebben wij kunnen 

realiseren door de opbrengst van de Grote Clubactie en 

een bijdrage van de Club van 100. 

Onze dank gaat dan ook uit naar de verkopers en de Club 

van 100.

De meiden van de MO15-2 hebben inmiddels al 
gebruik gemaakt van de nieuwe dug-out.

Het winnende team!

BINGO JEUGD DVV

Het Oudhollands spel Bingoavond voor de jongste jeugd is 

niet meer weg te denken bij DVV. Het spel met de balletje 

waar je nooit buitenspel staat en niet geblesseerd raakt 

Maandagavond 21 Januari genoten ongeveer 70 kinderen 

uit de teams JO.10 en JO.11 van een leuke avond

Maandagavond 28  januari was het wederom gezellig bij 

de 50 kinderen uit de teams JO.12en JO.13jeugd.

Met dank aan Antoine, Helma, Chantal, Bianca, Alice, Bert 

en Riet van de toernooicommissie en de sponsoren van 

de prijsjes.

21 januari

21 januari

21 januari

21 januari

28 januari

28 januari

28 januari 28 januari

21 januari
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Berichten van de 

sponsorcommissie
Door: Jacques le Comte (Bestuurslid Commerciële 
Zaken) 

De sponsorcommissie heet de volgende nieuwe sponsoren 

van harte welkom:

•  Buitensport Four Seasons als rugsponsor op 

wedstrijdkleding, presentatiepakken en kaderjassen;

•  Architectenburo VOM  en  Domino’s Pizza, beiden als 

reclamebordsponsoren;

•  Multisponsor Westervoort (branding and signing) als 

shirtsponsor.

 

Ook zijn we verheugd te kunnen melden dat we met 

de volgende sponsoren het contract hebben kunnen 

verlengen:

•  Reclamebord: 

 Schildersbedrijf Pelgrim BV te Westervoort.

•  Shirtsponsoren:

 Frans Reijnier Rijschool, Van den Dam Schilderwerken

 Lucky Burger & Zo, Gaba Makelaardij

 Autobedrijf Frans Vos, Grand Cafe Rutgers.

Dank aan alle sponsoren voor hun steun aan onze mooie club.

Sponsor in beeld:

DVV en Buitensport Four Seasons sluiten meerjarige 
sponsorovereenkomst

Afgelopen november hebben we met Buitensport Four 

Seasons een partnerovereenkomst kunnen sluiten waarbij 

beide partijen meerjarig gaan samenwerken. Als part of the 

deal zal het logo Four Seasons op de rug van wedstrijdshirts 

en presentatiepakken te zien zijn. Daarnaast wordt het 

hele kader rondom alle elftallen voorzien van kaderjassen 

waar ook het logo op de rug te zien is. Het bestuur en 

sponsorcommissie zijn zeer verheugd dat “jongens van 

de club”, John en Paul Faber zich aan DVV willen binden. 

Zowel John als Paul zijn echte Duivenaren die van jongs 

af aan bij DVV hebben gevoetbald en langjarig in het 1e 

elftal hebben meegedraaid. Ook worden de leden van DVV 

in deze deal niet vergeten. Zo geldt er voor iedereen een 

korting van 10% op de gehele voetbalcollectie. Tevens 

zullen er speciale events worden georganiseerd waar 

ledenvoordeel behaald kan worden. Buitensport Four 

Seasons staat inmiddels bekend als de specialist met 

een compleet assortiment aan  wintersport-, outdoor- en 

sportartikelen met maar liefst een verkoopoppervlakte 

van 4.500m2. Voor degenen, die het nog niet weten: 

Buitensport Four Seasons bevindt zich aan de Cartograaf 

86 in Duiven naast de IKEA en Makro. Ik zou zeggen: ga 

snel eens een kijkje nemen.

Gebroeders Faber namens Four Seasons

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

Jo7 ontmoet!
Door: Corine Fleskes

18 enthousiaste en gemotiveerde jongens en meisjes 

zitten in jo7 en trainen hard elke vrijdagavond! 

Begin februari is het team naar Vitesse-Heerenveen 

geweest. Eigenlijk waren we uitgeloot, maar dankzij het 

35+ team konden we toch gaan. Dank jullie wel voor 
het afstaan van de kaartjes, echt tof!

Eerst hebben we samen een frietje gegeten en daarna 

op naar het Gelredome! Wat was dit een ervaring voor de 

kinderen en door een beslissing van de VAR werd het geen 

doelpunt voor Vitesse maar een penalty en doelpunt voor 

Heerenveen (geen 3-1, maar 2-2). 

De eerste competitiewedstrijd was voor elk team een 

bijzondere. JO7-1 en JO7-2 mochten tegen elkaar en 

JO7-3 mocht tegen Groessen. Meteen aan de bak dus...

Maar die wedstrijd had een bijzonder einde, met een 

bijzondere ontmoeting. Klaas-Jan Huntelaar op het 

sportpark in Groessen. Natuurlijk hebben we even een 

fotootje meegepakt! De vraag blijft was hij aan het scouten 

voor Ajax…of was hij er voor zijn zoontje....we wachten af.s
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DVV Jo7 2018-2019 Jo7

‘’Van Onbegrip ... Tot 

Championship’’ ! 
Ja, daar sta je dan ... (Juli 2018)  JO8-2 ... 

Door: Ralf Jansen
Alstublieft ... jullie zijn JO8-2 ! Met 3 spelertjes uit het 

gespreide bedje van JO8-6, 4 spelertjes uit verschillende 

JO7 teams ... en een nieuw straatvoetballend lid van 

DVV. Met de mededeling vanuit de jeugdcommissie dat 

wij als ouders zelf het Kader moeten verzorgen. En dan 

ontstaat er dus vanzelf een periode van ‘’de Kat uit de 

boom kijken’’. Maar de 3 vaders van de JO8-6 Jungskes ... 

hadden vorig seizoen de inmiddels in de wijde omgeving 

bekende formule van de ‘’2 J’s’’ mogen ervaren. En 

zij trokken de stoute schoenen aan ... om het goede 

voorbeeld van het onafscheidelijke tandem van Team 

Simply the Best ... in de praktijk te brengen bij het nieuw te 

vormen team. Nadat dit initiatief van deze 3 ‘’Look a Like 

Trainers’’ was goedgekeurd door het Ministerie van VOG 

... konden er plannen gemaakt worden. De eerste training 

stond natuurlijk vooral in het teken van kennismaken .. 

de 3 “LaLT’’ Henk, Gjalt en Ralf stelde zichzelf voor aan 

de Jungskes ... Sylas, Milan, Kick, Kyan, Baris, Collin, 

Misja en Polat. En al snel bleek dat wij als “LaLT’’ de zaak 

wellicht iets onderschat hadden. Enkel de 3 Jungkes uit 

Team ‘’StB’’ waren bekend met de kunstjes van de ‘’2 J’s” 

... de andere 5 sterren hadden dit duidelijk in minder mate 

voorgedaan gekregen. Dus ontstond er een serieuze zaak 

... die op een prettige ontspannen maar duidelijke manier 

aan onze 8 Sterren duidelijk gemaakt moest worden. Wel 

krijg je dan veel waardering voor de Juf op school ... het 

is namelijk al moeilijk genoeg om 8 leerlingen constant 

geconcentreerd en bij de les te houden ! 

1e Klasse ... 
In de loop van Augustus word ook de competitie indeling 

bekend. En voordat deze aanvangt spelen we nog 

3 Bekerwedstrijden. En deze tegenstanders komen 

eveneens uit ... in de 1e klasse in competitieverband. 

Op 1 September komt Eldenia JO8-1 op bezoek in het 

Horsterpark voor de 1e ronde van de Bekercompetitie. De 

7-7 uitslag doet vermoeden dat het best aardig ging. En 

eerlijk gezegt valt het de 3 “LaLT’’ ook helemaal niet tegen. 

Maar het is wel duidelijk dat we nog niet als team spelen. 

De 3 ‘’StB’’ Jungskes zijn niet gewend dat ze nu zelf de 

mooie passjes moeten geven. En de andere 5 Jungskes 

moeten vooral wennen aan de nieuwe afmetingen van het 

veld en doel. En dan volgen de laatste 2 bekerconfrontaties 

met SML JO8-2 en VDZ JO8-1 ... dat worden 2 dikke 

nederlagen. Natuurlijk helemaal niet erg ! Want tijdens de 

trainingen gaat het eigenlijk met kleine stapjes vooruit. 

Maar na de wedstrijd tegen SML is het voor de 3 ‘’LaLT’’ al 

duidelijk dat we beter een treedje lager kunnen instromen 

in de competitie qua debuterend JO-8 team ... en wordt dit 

verzoek ook neergelegd bij het wedstrijdsecretariaat van 

DVV. Vooral omdat wij ‘’onze Jungskes’’ nu 

beter kennen, en er wel degelijk progressie 

in zit. Maar het staat ook als een paal 

boven water dat we niet over 8 sterren 

beschikken ... die klakkeloos alles van je 

aannemen ... maar wel heel graag willen 

winnen (of beter gezegd slecht kunnen 

verliezen) !  Op 22 September starten we 

in de 1e klasse  ondanks onze aanvraag 

tot “vrijwillige degradatie’’. Op bezoek bij 

VIOD JO8-1 krijgen we een pak slaag ... 

wat ons zeker niet verder brengt ! In de 

week daarop volgend is het ‘’LaLT’’’Ralf die 

alternatieve wegen zoekt om de urgentie bij 

de technische commissie van DVV duidelijk 

te maken. Dit optreden is geheel oprecht 

en in het belang van het team op langere termijn. Op 29 

september word ook in de competitie van SML JO8-2 

verloren.  

2e Klasse ... 
In de week voor de competitie wedstrijd van 6 Oktober ... 

krijgen we gelukkig gehoor aan ons verzoek ! En verschijnt 

er voor ons een nieuwe competitie indeling op Voetbal.nl 

... en wel in de 2e klasse. En daar zijn wij als ‘’LaLT’’ heel 

erg blij mee ... we vertrekken met goede moed richting 

Schuytgraaf. Waar we ontvangen worden door Arnhemse 

Boys JO8-2. En achteraf kunnen we wel zeggen ... dat we 

meteen met de zwakste tegenstander zijn gestart. Onze 

Jungskes waren in de eerste helft heel erg verbaasd dat 

we als ploeg zo vaak in balbezit waren. En vergaten de 1e 

helft dan ook het Arnhemse doel onder vuur te nemen. Na 

een goede uitleg in de rust (0-0) ... lieten ze zien dat ze 

de opdracht begrepen hadden ! En daar was onze eerste 

verdiende zege 1-5. En daar waren we allemaal heel blij 

mee! De 2 tegenstanders daarna ... waren de 2 sterkste 

ploegen van deze competitie. En hadden ook helemaal 

niet misstaan in de 1e klasse. SC Bemmel JO8-1 en 

RKSV Driel JO8-1 zijn beide een maatje te groot. Maar we 

zitten inmiddels in begin November ... en we kunnen wel 

degelijk zeggen dat het samenspelen als team echt met 

sprongetjes vooruit is gegaan. De 4 wedstrijden die daarna 

volgen winnen we allemaal. Met Doelcijfers van 34-14 ... 

maar vooral door af en toe te laten zien dat we beginnen 

te begrijpen dat je voetbalt als een team. Eigenlijk is 

Nov. ‘18 Overwinning op Eendracht ‘30
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ons team verdeeld in 2 kwartetten ! Het ene bestaat 

uit 4 brutale mondige mannetjes Baris, Polat, Sylas en 

Kick. Het andere viertal is nogal bescheiden en laat zich 

veel te veel op de achtergrond dringen door dat eerste 

kwartet ... Milan, Kyan, Collin en Misja. Onze voorhoede 

bestaat afwisselend uit het trio Kyan, Milan en 

Polat samen goed voor 35 doelpunten ... en 

dat is een krappe 68% van onze competitie 

productie. Sylas is nog altijd het vertrouwde 

slot op de deur ... zoals iedereen hem kent 

uit Team ‘’StB”. En Baris (de luie man op de 

training) is onze onverwoestbare box to box 

player ... waarbij hij af en toe een duwtje 

hier en daar niet schuwt. Kick en Misja zijn 

teamplayers die je met een opdracht op pad 

kunt sturen. En dan volgen er vanzelf enkele 

slimme passjes op het aanvallende trio voorin. 

Maar onze Collin is degene die het meeste 

progressie heeft gemaakt sinds Augustus ! En 

dat is echt een hele dikke noemenswaardige 

pluim waard hoor. De eerste trainingen leek echt alles aan 

Collin voorbij te gaan ... en was hij dus ook moeilijk te 

bereiken qua uitleg. En nu is hij onze Edgar Davids ... zo’n 

‘’vervelende’’ tegenstander waar je nooit vanaf komt ... en 

telkens weer overal tussen zit met de punt van de schoen. 

Maar ook de slimme balletjes in opbouwende zin gaan we 

DVV JO8-2

JO8-2Achterste rij Milan, Collin, Kyan, Misja en Kick. Voorste rij Polat, Baris en Sylas.

Na een zinderend slot is de zaalvoetbal titel binnen. Feestje

steeds meer zien van Collin. In de laatste wedstrijd voor 

de winterstop in Nijmegen tegen Oranje Blauw JO8-2 op 

1 December ... laten ze in de eerste 3 minuten zien dat ze 

het herhalen van de vierkantjes van 

de 3 LaLT wel degelijk hebben opgeslagen. Enige punt van 

kritiek van deze start van de wedstrijd is dat ze te lang 

blijven door combineren. Maar ook dat komt in het vervolg 

van deze match goed ! Zouden deze 3 ‘’LaLT’’ ... dan toch 

veel beter zijn dan dat we allemaal denken ? 

Zaalcompetitie Dag 1 ... 
Verder stond de December maand in het teken van het 

trainen op het samenspel. Zodat we deze eigenschap 

volop konden benutten tijdens de Feestdagen in Familaire 

sfeer. Maar ook voor de Zaalcompetitie natuurlijk ! Deze 

startte op 5 Jan. met 3 thuiswedstrijden in Triominos. Er 

was een prachtige halve competitie indeling gemaakt 

tegen 6 regionale teams op 2e klasse niveau (Chapeau). 

Dus aan ons de taak om ons te bewijzen ! We gingen 

van start tegen DVC JO8-2 (onthoud deze naam) ... en 

het was meteen duidelijk dat wij de voetballende ploeg 

waren. En dat de Diemse formatie loerde op onze foutjes. 

Gelukkig bleef de schade hiervan beperkt tot 0. En vond 

onze Polatski met een afgemeten bal ... de heel slim in 

de ruimte gedoken Misja, die ook 

nog eens keurig afrondde ! De eerste 

3 punten (ja Henk) zijn binnen. De 

2e match tegen DCS JO8-2 verloopt 

ondanks veel voetballende initiatieven 

van beide kanten ... in een opvallende 

0-0. In de 3e en laatste wedstrijd van 

de ochtend treffen we Sc Groessen 

JO8-1. En dat word een echte clash 

die alle kanten op kan. In de eerste 2 

duels waren we voetballend beter dan 

de tegenstander. Maar dat was dit duel 

zeker niet zo ... ScG was veel scherper 

in de duels, maar gelukkig niet in de 

afronding ! Daarom is het Collin die op 

12 Jan, ‘19 Vol vertrouwen beginnen aan de 2e zaalvoetbalochtend
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het al eerder aangeven doorzettingsvermogen ... geheel 

op eigen kracht voor onze 1-0 voorsprong zorgt. Al snel 

word deze weer gecorrigeerd door ScG 1-1. Als de laatste 

5 min. net zijn aangebroken. Is het wederom Collin die heel 

attent reageert ... en daarmee onze omschakelijk in gang 

zet. Uiteindelijk stuurt hij met een slimme bal langs de lijn, 

Kyan op weg naar het vijandige doel. Maar de weg is lang 

... maar aan onze Spits besteed. Hij prikt keurig binnen 

2-1. Dat duurt echter niet lang ... een grote fout van onze 

defensie levert meteen de gelijkmaker op. En dan rest ons 

alleen nog de taak om met nog 4 min. op de klok de 2-2 

op het bord te houden. Want ScG lijkt de langste adem te 

hebben. LaLT Ralf (die in de wandelgangen word genoemd 

als Hoofdcoach) grijpt op dat moment in. Hij ziet duidelijk 

dat onze tweebenige Vedette zich niet opsteld in het dienst 

van het team. En haalt daarom ‘’de straatvoetballer’’ Polat 

van het veld. Terwijl hij na door hem onbegrepen uitleg 

ongemerkt is weglopen ... trekken de strijders in het veld 

de 2-2 ietwat gelukkig over de streep. Tot grote vreugde 

van de ‘’iedereen’’ ! Na de eerste speelronde staan we 

keurig 2e met 5 uit 3 (3-2). 

Zaalcompetitie Dag 2 ... 
Op de Donderdagavond voor de 2e speelronde krijgen 

we een onheilspellend bericht binnen ... dat Collin op Za. 

de 12e Jan. niet zal kunnen aantreden. Aan de “LaLT’’ de 

taak om dit te managen. Natuurlijk vallen we snel terug op 

onze Team ‘’StB’’ achtergrond ! We zoeken naar zekerheid 

voor deze mentale tegenvaller ... het blijkt net Wiskunde. 

Figo is altijd betrouwbaar in zijn spel, en daar krijg je een 

vader bij ... die enkel denkt in oplossingen. Met goede 

moed verzamelen we in Pannerden voor de laatste 3 

potjes. Met een blik op de tussenstand ... zijn de eerste 2 

duels cruciaal. En wel tegen OBW 1 en team 2. Ondanks 

de jonge leeftijd van onze Jungskes ... wordt OBW uit 

ervaring al beschouwd als ‘’Angstgegner’’. Maar door een  

‘’helend’’ woordje van de invallende mentaal sterke ouder 

! En een eveneens doordachte pass van Figo ... op de 

wraakzuchtige Polatski. Staan we al snel op 1-0. En onze 

vedette helpt ons ook aan de 2-0. En dat gebeurt in dit 

geval door keurig samenspel en inzet van het HELE team 

!!! Ondanks wat slordigheden die nog een tegentreffer 

opleveren. Een knappe 2-1 zege op OBW JO8-2 waarmee 

we verder kunnen ! En dan volgt er dus een pauze voor 

ons van 3 wedstrijden ... ofwel 1 uur. En dat wordt door 

iedereen onderschat ... de jungskes houden elkaar 

natuurlijk wel bezig. Maar de focus op voetbal is weg ! 

De hoofdcoach spreekt de manschappen 5 minuten voor 

de “finale’’ toe ... zonder ook maar enige druk op deze 

wedstrijd te leggen. Maar dat had de LaLT misschien toch 

beter wel kunnen doen. Door allerlei factoren die mis gaan 

in de eerste 5 minuten ... staan we dan al met 3-0 achter ! 

En daarna lukt ook helemaal niets meer in deze wedstrijd 

... bij OBW trouwens ook niet. Koffie, Gehaktballen, 

Chips, kroketten, appelsap, telefoons en Stef Stuntpiloot 

zorgen voor afleiding in de daaropvolgende pauze van 4 

wedstrijden ! De uitslagen van de andere wedstrijden zijn 

ons wel gunstig gezind. De laatste wedstrijd is tegen Sc 

Westervoort JO8-1. En een overwinning ... laat in theorie 

een kans open. De eerste 10 min. gaat de wedstrijd op en 

neer met weinig kansen. Maar dan wordt het de wedstrijd 

van een hard werkende Milan ! Eerst zorgt hij op eigen 

kracht voor de 1-0 ! En nadat we de 1-1 weer veel te 

vlot hebben weggeven, is het wederom Milan die met een 

prima voorzet Polat in stelling brengt. En onze vedette 

bezorgt ons met een halve omhaal de noodzakelijke 

overwinning 2-1. Heerlijk Doelpunt Jungskes!!! Met 11 

punten uit 6 wedstrijden en een wonderbaarlijk doelsaldo 

van 7-7 ... zoeken wij de douche op. In afwachting van de 

laatste uitslag van dit toernooi. OBW JO8-1 heeft aan een 

remise genoeg tegen DVC om ons met een zilveren plak 

naar huis te sturen. De ploeg uit Diem neemt brutaal de 

leiding. Maar nog voordat onze Jungskes zijn opgedroogd 

is het alweer gelijk. En toch komen de Roodzwarten weer 

op voorsprong ... terwijl met nog 5 minuten op de klok 

onze Jungkes de tribune hebben bereikt. En in koor ‘’onze 

vriendjes’’ uit Diem naar de toeter schreeuwen !   En deze 

score blijft staan ... tot grote vreugde van ons allemaal 

... Kampioennuh !!! Natuurlijk wordt dit uitbundig gevierd 

met een heerlijke versnapering. Onze eerste prijs is binnen 

... en die pakken ze ons niet meer af ! Zeggen de 3 ‘’LaLT’’ 

tevreden tegen elkaar. 

Bedankt voor u Interesse en tijd ... JO8-2 

JO12-2
Door een JO12-2 DVV insider:

Het gezelligheidsteam van JO12-2!

De JO12-2 heeft een uitstekend najaarsseizoen gedraaid. 

Eerst moeizaam begonnen maar uiteindelijk 3e geworden 

in de competitie. Dit betekende dus een promotie naar 

de 1ste klasse. Nu een paar wedstrijden verder merken 

de heren dat het wat moeizamer gaat, maar uiteraard 

een mooi leermoment! In de zaalcompetitie werden 

JO12-2 gepromoveerd naar 1ste klasse

JO12-2

Bingo

Schaatsteam uitje

Schaatsteam uitje naborrelen
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spannende potjes gespeeld, en tot 2x toe gewonnen 

vanuit een achterstand. Alle potjes werden uiteindelijk 

gewonnen en de JO12-2 werd zaalkampioen! De basis 

van deze prestatie is PLEZIER met een hoge dosis van 

gezelligheid wat voorop staat! Dit is natuurlijk een proces 

met vallen en op staan maar al met al hebben de heren 

een hoop lol met elkaar. Het team probeert uiteraard de 

uitdagende competitie af te ronden zo richting de zomer 

om zo einde van het seizoen af te sluiten met een mogelijk 

trainingskamp en 2 toernooitjes. De JO12-2 wordt 

opgeleid tot een toekomstig gezelligheidsteam en tot nu 

toe liggen ze op een goede koers. Dit bewijzen de foto’s 

van de leuke momenten die ze tot nu toe hebben beleefd!

Zaalkampioenschap vieren in de snackbar

Teamuitje naar Vitesse

Zaalkampioen

Zaalkampioen

JO15-1 na de 

winterstop
door: Peter Meijerink, leider

Met de winterstop zat de eerste helft van de competitie 

er op. Voor de JO15-1 is het een roerige periode geweest 

met halverwege een trainerswissel. Met de punten wilde 

het nog net niet lukken, wat zich vertaalde in een elfde 

positie op de ranglijst. Hoewel: begin december werd uit 

en tegen Orion verdiend gewonnen met 3-1. Wat hier 

verder ook van zij, uit het verleden is gebleken dat het 

team na de winterstop meestal sterker voor de dag komt. 

We zullen het zien. 

In de winter is er lekker doorgetraind. Zelfs toen Koning 

Winter zijn intrede had gedaan en de velden bij DVV van 

een laagje sneeuw had voorzien, werden de kicksen 

aangetrokken, gingen de handschoenen aan en werd er 

lekker gebald. Illustratief is bijgaande foto van 23 januari.  

Tijdens de winterstop, als er geen wedstrijden zijn, werd er 

toch gevoetbald. Althans dat was de bedoeling. Het team 

was ingeschreven voor een interessant wintertoernooi is 

Rosmalen waar leuke clubs aan mee zouden doen, maar 

wegens de weersomstandigheden werd dit toernooi 

afgelast. Ook een geplande oefenwedstrijd tegen RKHVV 

kon niet doorgaan wegens de toestand van de velden. 

Dan maar binnen lekker ballen; zo is het team tweemaal 

naar Didam getogen om daar lekker te speedsocceren 

op het indoor kunstgrasveld. Ook kijken naar profs kan 

inspirerend werken. Op 2 februari hebben we dankzij een 

verloting van vouchers vanuit DVV de wedstrijd Vitesse-

Heerenveen kunnen bekijken.

Op 9 februari begon eindelijk weer de competitie. Die dag 

speelde het team op een winderig veld 7 de thuiswedstrijd 

tegen SC Bemmel, waarvan in de eerste helft van de 

competitie met 2-0 was verloren. Helaas werd ook dit 

keer met 1-2 het onderspit gedolven, waar een gelijkspel 

toch ook zeker tot de mogelijkheden behoorde. Vooral in 

de eerste helft werd er goed gevoetbald, maar wilde de 

bal er niet in. Als je dan ook nog vrij snel na het begin van 

de wedstrijd een penalty tegen krijgt en het al snel 0-1 

staat, loop je toch een beetje achter de feiten aan.  

Op 16 februari stond de volgende competitiewedstrijd op 

het programma, uit en tegen De Treffers in Groesbeek. 

De vorige wedstrijd werd jammerlijk met 3-4 verloren. 

JO15-1 in de sneeuw

JO15-1
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Hoewel het team wat uitgedund was door afwezigheid van 

een aantal spelers wegens omstandigheden, door ziekte 

of interlandverplichtingen (nooit gedacht dat nog eens te 

kunnen opschrijven), lag de bal al na 40 seconden in het 

net bij de tegenstander. Dat moet haast wel een nieuw 

clubrecord zijn. Zo’n snelle voorsprong voetbalt gelijk 

lekker en de kansen waren dan ook voor DVV. Later in de 

tweede helft werd het 0 - 2 en dat was ook de ruststand, 

maar het had ook zo 0 - 4 kunnen zijn. Na rust kwamen 

De Treffers wat vooruitstrevender uit de kleedkamer. Er 

werd meer druk gezet en DVV liet zich terugdringen en 

werd onzorgvuldig wat resulteerde in de 1 – 2.  De Treffers 

gingen er weer in geloven, maar dankzij puik keeperswerk 

bleef de gelijkmaker gelukkig uit. Het bleef nog lang 

billenknijpen, maar tegen het eind van de wedstrijd viel 

de bevrijdende 1- 3, waarmee de wedstrijd gespeeld was. 

Kort daarna viel ook nog de 1 – 4 en werd er afgefloten 

door de uitstekend leidende scheidsrechter. De drie 

punten konden mee naar Duiven.  Als dit een opmaat is 

naar de rest van de competitie, teken ik er voor. 

DVV Jeugdondervijftientwee

JO15-2

DVV JO 15-2

Door: Doede Mijnheer

DVV JO15-2 is dit seizoen begonnen met een volledig 

nieuw samengesteld team. Met een nieuw lid, een 

diversiteit aan spelers, voetballers van een andere 

leeftijdscategorie en met trainers Harold Donderwinkel (1e 

trainer) en assistent-trainer Anthony Kasteel, moest er snel 

een hecht team gesmeed worden om de competitie goed 

voorbereid te kunnen beginnen. Met trots presenteren wij 

dan ook de sponsor Kinkelder met dank voor de prachtige 

gesponsorde clubpolo’s welke is vastgelegd door onze 

enthousiaste clubfotograaf Geert Roelofs die met alle 

plezier ook onze mooie elftalfoto heeft willen maken.

De eerder genoemde trainers hebben nog niet eerder 

Bovenste rij van links naar rechts: Anthony Kasteel (ass. Trainer), Kian Merkestein, Mick Verhaaf, Thijmen Heling, Kevin Schuur-
man, Koen Donderwinkel, Jesper Mijnheer, Kevin Janszen, Doede Mijnheer (leider) en Harold Donderwinkel (1e trainer)
Onderste rij van links naar rechts: Dennis Hendriks, Thygo Frasa, Luuk de Wit, Dinand Dijkema, Milan Thiemessen, Noah 
Hakvoort en Eisa Alebrahim. Ontbreken nog de grensrechters Henk Thiemessen en Rudy de Wit

met elkaar samengewerkt en begonnen aan een volledig 

nieuw en onbekend avontuur. Zo hebben ze ruim voor 

aanvang van de competitie intensief met de jongens 

getraind en konden ze uiteindelijk het beste uit de spelers 

kunnen halen en er een redelijk geoliede machine van 

kunnen maken. 

Aan het spelerselftal te zien, staat er een behoorlijk 

kwalitatief goed team die de 1e helft van de competitie 

subliem 5e is geworden. Daar waar van de top 3 in alle 

redelijkheid respectievelijk gelijk, nipt verloren en dik 

gewonnen is. Reden temeer om het nieuwe seizoen na de 

winter met de mouwen omhoog, borsten vooruit en kinnen 

omhoog kan worden begonnen aan een nieuwe competitie. 

Het plezier en goede sfeer staat voorop. Waarna meteen de 

prestaties, punten en ook het zelfvertrouwen groeit om de 

top 3 te kunnen bereiken deze competitie. Aan de spelers, 

trainers en leider (ondergetekende) zal het niet liggen. 

Ook de supporters die wekelijks trouw aanwezig zijn in 

weer en wind, Fries (…) of dooiweer en de spelers blijven 

ondersteunen mogen niet vergeten worden. Ook zij zorgen 

voor een positieve sfeer in en naast het veld waarvoor 

onze dank. Zo gaan we meet z’n allen voor een goede 

notering deze competitie en hopen we dat de positieve 

sfeer, prestaties en spelersniveau nog beter wordt.

JO15-3 Veldkampioen 

en Zaal kampioen!

Door: trotse moeders Ingrid en Renate

Na een geweldig seizoen hebben de jongens van de 

JO15-3 op de laatste speeldag het felbegeerde en 

verdiende kampioenschap in de wacht gesleept. Lange 

tijd zag het er naar uit dat Spero uit Elst ermee aan de 

haal ging. Na een paar weken een gedeelde eerste plaats, 

kwam de wedstrijd Spero-DVV. Een 2-0 voorsprong werd 

uiteindelijk een 2-2 gelijkstand. De tegenstander dacht 

dat ze kampioen waren op doelsaldo, echter de wedstrijd 

erna verloren ze met 1-0. Dit was voor DVV natuurlijk 

super gunstig! Zou het dan toch gebeuren? DVV deed 

iig wat ze moesten doen, WINNEN. Op 08 december 

begonnen de jongens aan de laatste wedstrijd. Deze 

wedstrijd was een uitwedstrijd tegen de Bataven. De 

wedstrijd begon met heel veel zenuwen voor zowel de 

jongens als de ouders. Het weer zat deze keer ook niet 

mee, de windkracht was van hoog niveau! Het zag er niet 

naar uit dat ze deze wedstrijd (makkelijk) konden winnen. 

Echter na een poosje, toen ze de zenuwen in bedwang 

hadden, hebben ze geknokt, speelden ze de sterren van 

de hemel en wonnen uiteindelijk met 4-0! Yesssssssss 

Kampioen!!! Dat was eerst feesten op het veld en dat 

werd in de kleedkamer behoorlijk muzikaal vervolgd 

(lees herrie). En omdat ze er nog niet genoeg van hadden, 

volgde er een traktatie door het kader in de kantine. Dit 

kampioenschap smaakte naar meer. In januari volgde de 

zaalcompetitie. Elke wedstrijd werd gewonnen. Dus naast 

veldkampioen zijn de jongens ook verdiend zaalkampioen. 

JO15-03: Kieran, Kjell, David, Joey, Danny H., Thijs B, Job, s
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DVV O17-4 blijft fit 

in de winterstop
Door: Frank van Huet

De winterperiode is niet de meest leuke periode voor een 

voetballer. Het competitievoetbal ligt stil, er zijn geregeld 

afgelastingen en als je net bent opgestart, is het alweer 

carnavalsvakantie. Kortom: zoeken naar alternatieven!

De spelers van o.17-4 zochten hun heil iedere 

maandagavond in de blaashal bij de Westerduiven. Maar 

er werd tussendoor ook gewoon geoefend, getraind 

in de sneeuw, samen met o.14 gezaalvoetbald en de 

jongens waren zelfs te vinden op de bootcampbaan van 

feelgoodclub Aerofitt. 

Na de bootcampochtend stond er een lunch op het 

programma en bij de teambespreking schoof de trainer 

van DVV 1, Ron Olyslager, aan. Er werd teruggeblikt 

op de 1e seizoenshelft, gesproken over de speelwijze 

èn gevraagd wat de spelers belangrijk vinden in hun 

sport. Nee, hier stond niet ‘zo hoog mogelijk spelen’ als 

belangrijkste reden bovenaan, maar de top 3 zag er als 

volgt uit:

1.) leuk team / plezier

2.) serieus trainen

3.) eigen verantwoordelijkheid

We maken er een mooie 2e seizoenshelft van!

Jeroen, Osama, Tim, Danny M., Thijs F., Dylan, Sem, Twan 

en Robert. Al deze resultaten, daar mogen de jongens, de 

trainer, de leidster, de ouders en de club toch zeer trots 

op zijn. De resultaten waren uitstekend, spelers hebben 

zich ontwikkeld en daarnaast hebben ze het heel erg leuk 

gehad. Speciale dank dus aan Wilco en Evy voor hun inzet. 

Hopende op een net zo’n sportieve voorjaarscompetitie en 

ook nog in de race voor de bekercompetitie.
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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

Tempodeur Duiven 

steunt verzorging / 
revalidatie DVV

Door: Hans Huuskes (coördinator medische zaken 
DVV)

Enige tijd terug werd onze sportverzorgingsafdeling 

aangenaam verrast door Gerard Stinesen.

Gerard is eigenaar van Tempodeur in Duiven

Tempodeur is gespecialiseerd in een grote diversiteit aan 

bedrijfsdeuren, die op maat gemaakt worden voor o.a. de 

voedingsindustrie, maar ook voor koel- en vrieshuizen.

Gerard heeft een warme band met DVV en kent DVV van 

binnenuit. Zijn zoons hebben gevoetbald of voetballen 

nog bij DVV en kwamen met voetbalblessures, helaas ook 

met ernstige blessures, bij ons langs en sloten later aan 

bij onze revalidatie in en om het veld.

Onze hersteltrainers hebben van alles gedaan om ze weer 

trainings- en wedstrijdfit te krijgen.

Gerard heeft aan ons aangegeven dat hij ons werk 

heel belangrijk vindt. Niet alleen voor zijn eigen zoons, 

maar zeker ook voor de andere spelers en speelsters 

binnen DVV. Zij lopen natuurlijk ook tegen vervelende 

blessures op. Wij zijn Gerard Stinesen van Tempodeur 

Duiven ontzettend dankbaar voor deze fantastische 

ondersteuning. Hierdoor hebben wij extra middelen 

ontvangen en kunnen aanschaffen (zie foto’s) om DVV-

ers in te toekomst te kunnen helpen. Wij kunnen als 

verzorging en revalidatie op deze wijze werken aan 

onze ambitie om bij DVV gezond en blessure vrij de 

voetbalsport te kunnen uitvoeren. Gerard bedankt en veel 

succes met je bedrijf, nu en in de toekomst.

DVV-dames
Door: Marco van Schaik

De dames van zondag 1 hebben in de winterstop niet 

stilgezeten. Na de laatste training werd de eerste helft 

van het seizoen afgesloten met een bezoekje aan de 

Korenmarkt in Arnhem. Tot in de late uurtjes werd de 

korenmarkt onveilig gemaakt.

Na de korte winterstop werd de training weer opgepakt.  

In verband met een door sneeuwval afgelaste training 

werd zelfs de sportschool bezocht om de conditie op peil 

te brengen en houden.

(naschrift red: Lekker op tijd weer, Marco :-) en voor de derde helft...
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Specialist in 
het verzekeren 
van uw bedrijf

info@gelderschpakhuys.nl • www.gelderschpakhuys.nl

DVV-dames klaar voor de tweede seizoenshelft.

Even infietsen....

Join the club!

Geen kattenpies!

Engerlingen en de 

schade op veld 5 en 6

In 2017 was er veel schade aan de velden 5 en 6 van DVV.

Deze schade werd veroorzaakt door een vraatzuchtige 

made. de Engerling. De Engerling is een larve van de Mei- 

en Juni-kever. De Engerling vreet aan de jonge wortels en 

daardoor sterven de grasplanten af, met als gevolg dat de 

trainingsvelden kaal werden en oneffen. 

Om deze Engerlingen te bestrijden mag men geen chemische 

middelen gebruiken en moet dit op natuurlijke wijze gedaan 

worden. Dit kan door er een knoflookmiddel te gebruiken, 

maar ook door de natuurlijke vijanden uit te zetten. Enkele 

natuurlijke vijanden zijn de vleermuis en de spreeuw.

De gemeente heeft toen het bedrijf  Foreest Groen Consult 

ingehuurd om een plan te maken om de engerlingen te 

bestrijden. Op advies van Foreest Groen Consult heeft 

de gemeente vleermuisnesten en spreeuwenkasten 

geplaats bij DVV. De vleermuizennesten zitten in de 

gaten die in de buitenmuren zitten van de kantine en het 

kleedkamergebouw. De spreeuwenkasten zitten in de 

notenbomen tussen het spoor en de velden van DVV. Na 

een jaar lang heeft de gemeente een evaluatierapport 

geschreven hoe de zaken er voorstaan. In 2018 zijn geen 

Engerlingen meer waargenomen, dus dat geeft hoop. Dat 

de Engerlingen op veld 5 en 6 zitten komt omdat deze 

velden met zand en zwarte grond zijn opgebouwd en de 

velden 1,2,3 en 4 met zand en klei op deze gronden voelt de 

Engerling zich niet thuis en kan daar dan ook moeilijk leven. 

Engerlingen
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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

#GeleHesjes gesignaleerd in 

Angerlo!

Door een 35+1  DVV insider:

Nee dit zijn geen protesterende DVV leden in gele hesjes, maar 

het 35+1 team wat tegen het DVV 35+3 moest spelen tijdens een 

vriendschappelijk toernooi in Angerlo. Een leuk toernooi met een 

mooie 2e plek als resultaat, met een hoop bitterballen en bier!

Vrijdag 24 mei zijn de heren van het 35+1 team bewonderen in 

Duiven, ze spelen dan een thuisronde in mogelijk zomerse sferen. 

Het 35+2 team speelt vrijdag 12 april haar wedstrijden in Duiven, en 

het 35+3 team is vrijdag 26 april te bewonderen in het Horsterpark. 

Zet de data alvast in uw agenda’s!

35plus1 met gele hesjes op wintertoernooi 
Angerlo

DVV Kersttoernooi
Door: Martha Beuting

Op donderdag 27 en vrijdag 28 december was het 

weer zover. Van 8.00 tot 18.00 uur was het jaarlijkse 

kersttoernooi van DVV voor de mini’s tot aan JO17. 

Met veel enthousiasme werd er weer gevoetbald in de 

Triomonos. Voor elke leeftijdscategorie was er een poule 

gemaakt en voor elke winnaar was er een traktatie. Met 

hulp van teambegeleiders,  scheidsrechters, EHBOers en 

ouders die weer hun vrije tijd vrijwillig ter beschikking 

stelde werden het weer geslaagde dagen. Dank hiervoor 

namens de activiteitencommissie! De organisatoren van het kersttoernooi

V A N  D E  A C T I V I T E I T E N C O M M I S S I E
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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.

Boeketterie ‘t Hoekje: 

         een schot in de roos!

Winnaar JO 6-7-8 Feyenoord

Winnaar JO9 Real Madrid Winnaar JO15 Ajax

Winnaar JO 13 Ajax

Winnaar JO 10-11 Feyenoord

Winnaar JO 12 Ajax

DVV in het nieuw
Door: Silvia Janssen en Nicole Holdijk, 
kledingcommissie

Eind oktober kregen wij groen licht om alle spelende leden 

bij DVV van nieuwe kleding te voorzien. Ook wisten we dat 

het een hele klus zou worden en dat we vele uren bij DVV 

zouden zijn. Nadat we  het thuisfront hadden ingelicht, 

konden we aan de slag om een planning te maken. De 

nadruk lag hierbij op de passessies. Meer dan 900 leden 

zouden een nieuwe tenue en trainingspakken moeten 

passen. We hadden een strakke planning gemaakt. Over 

het algemeen liep het gesmeerd. Bij het ene team liep het 

wat vlotter dan bij het andere. Sommige teams hebben 

daardoor wat langer moeten lang wachten en ging dat 

van hun trainingstijd af. Gelukkig hadden de meesten er 

begrip voor (mensen bedankt voor jullie geduld).  Een van 

onze super helpers zette alles netjes in de computer en 

ieder spelend lid kreeg een nummer. Volgens onze telling 

kwamen we uit op 906 spelende leden. De complete lijst 

met benodigde kleding is vervolgens naar het bestuur 

gestuurd en na de goedkeuring van het bestuur hebben 

we kon alles besteld worden bij All Sportswear. Onze 

planning liep nog steeds volgens plan. Nu op naar de 

voorbereiding van de verdeling; bestelling van zakjes en 

etiketten. Deze moesten letterlijk in bestelling worden 

V A N  D E  K L E D I N G C O M M I S S I E
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gegeven aangezien de winkelvoorraad onvoldoende was. 

We hadden 1000 zakjes  en iets meer dan 2700 etiketten 

nodig. Na binnenkomst hebben alle etiketten hebben 

zelf genummerd van 1 t/m 906 en dat dan drie maal. Je 

kunt je voorstellen dat we geen zakjes en etiketten meer 

konden zien. Terwijl iedereen van zijn winterstop aan 

het genieten was begon nu het echte werk voor ons.  All 

Sportswear kwam de eerste dozen brengen. Alles werd 

zoveel mogelijk in de SPAAN gezet want die hadden wij tot 

eind van de winterstop tot onze beschikking. Het idee was 

om een kledingzakje ( à la het bekende snoepzakje van 

vroeger) te maken en deze te voorzien van een nummer. 

Zo had iedere speler zijn eigen setje aan kleding in een 

zakje. En zo geschiedde. We zijn met de wedstrijdkleding 

begonnen, shirt – broekje - kousen.  Dit was overigens 

wel erg opletten geblazen omdat er nog een nalevering 

moest komen van grote maat kousen. Sommige leden 

hebben zulke grote voeten dat deze niet uit het standaard 

programma geleverd konden worden en dus speciaal 

aangemaakt zijn. Nadat we de wedstrijd kleding klaar 

hadden zijn we begonnen met de presentatiepakken. 

Weer vrolijk verder met nummertjes plakken van 1 t/m 

906!! Het bestuur had ondertussen ook niet stil gezeten 

en hebben voor alle teams een shirtsponsor gevonden: 

BUITENSPORT FOUR SEASONS. Deze naam staat op bijna 

alle shirts. Als klap op de vuurpijl werd dit ook nog geregeld 

voor de presentatiepakken en kaderjassen. BUITENSPORT 

FOUR SEASONS super bedankt, ook namens ons. Een 

schitterende uniforme uitstraling. 4 februari was de eerste 

ophaaldag van de kleding en presentatiepakken. Deze 

kon men ophalen in de SPAAN. Tegelijkertijd konden de 

trainers en leiders in de THEET een kaderjas passen. 

Het ophalen liep gesmeerd. Er was, echter, 1 persoon 

die de tas niet kon ophalen en vroeg of het de volgende 

dag mocht. “Natuurlijk mag dat, maar dat kost je wel 

gebak bij het ophalen”; zeiden we met een dolletje.  Wat 

bleek, bij het ophalen geen gebak en wij teleurgesteld. 

Wat schetst onze verbazing, even later alsnog gebracht. 

Frans bedankt, het was lekker. Ook de 2e en 3e ophaaldag 

liepen gesmeerd. Trainers en leiders bedankt voor jullie 

medewerking. Verder willen iedereen bedanken voor alle 

complimenten die we gekregen hebben (altijd fijn om 

zoiets te horen en niet altijd het gezeur). Tot slot willen 

wij toch wel graag een paar mensen super bedanken 

want zonder hun hadden we het niet gered. Onze eigen 

meiden, Sabine Holdijk en Naomi Janssen maar ook onze 

mannelijke toppers, Marco van den Born en Pim Adriaans 

willen we zeker niet vergeten.
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