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Beste sportvrienden,

Het laatste clubblad staat traditiegetrouw in het teken 

van de kampioenen. Ook dit jaar kunnen we weer een 

behoorlijk aantal kampioenen begroeten. Van een aantal 

treffen jullie de verslagen en foto’s aan in dit blad, maar 

helaas hebben we niets mogen ontvangen van JO8-1, 

JO8-2, JO13-1, MO13-1, JO17-4. Dat is jammer: het is 

toch leuk om je kampioenschap ook in het clubblad te 

mogen vieren.

Met alle respect voor de kampioenen steekt er één 

bovenuit: het eerste elftal heren! Na jaren van tegenslag 

en degradatie, veroorzaakt door mensen die de club in de 

steek gelaten hebben, is het jonge team, onder leiding van 

trainer Ron Olyslager, er in geslaagd kampioen te worden 

van 4D en te promoveren naar de derde klasse. Hulde!

Nu kan ieder gaan genieten van de zomervakantie. 

Namens de redactie wens ik ieder een prettige vakantie 

en veel leesplezier met de DVV Post.

Voor het nieuwe jaar is de deadline voor clubblad 1 24 

september 2019!
hoofdsponsor dvv

Control & Audit

Van Loon Finance

subsponsor dvv

in oranje
 helden 
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Van de voorzitter 
Door: Frank Dellemann

DVV zondag 1 
kampioen, en terug 
in de derde klasse!!! 
Dat is natuurlijk een geweldige openingszin voor de 

laatste DVV post van dit seizoen vanaf  de Bestuurstafel. 

De datum 19 mei 2019 kan bijgeschreven worden in de 

rijke historie van voetbalvereniging DVV.  Weer leek bij 

RKPSC, net als vorig jaar, een droom in duigen te vallen, 

maar in vijf minuten kan de voetbalwereld op zijn kop 

staan. Een moeizaam gelijkspel, maar dat mag en kan aan 

het eind van een geweldige lange competitie met slechts 

één nederlaag en maar liefst 63 punten! Hulde voor Ron 

en Wim en alle selectiespelers! (en het overige kader) Voor 

DVV een geweldige stap omhoog na moeizame jaren als 

gevolg van een gewijzigd technisch beleid. 

Een welverdiende vakantie komt er voor allemaal aan en 

dan in augustus vol aan de bak om in de derde klasse 

een woordje mee te spreken en door te ontwikkelen 

als groep. We hebben er alle vertrouwen in. Verderop in 

deze DVV post veel meer over het kampioenschap in de 

vierde klasse D Oost! Als vereniging zijn we trots en blij 

en hebben we dit succes met open armen ontvangen en 

gevierd! Dank mannen voor dit seizoen!

Natuurlijk kent onze vereniging meer kampioenen, DVV 4 

zondag en diverse jeugdkampioenen werden gehuldigd en 

in deze uitgave staan ze centraal, want het voetbalseizoen 

2018/2019 zit er op en de balans kan worden opgemaakt. 

Winst en verlies liggen vaak dicht bij elkaar…… 

De ranglijsten zijn definitief en de evaluaties kunnen 

beginnen en plannen voor het nieuwe seizoen gemaakt 

worden! In deze plannen hopen wij als Bestuur dat 

‘respect’’en ‘plezier’, met name in het jeugdvoetbal, nog 

meer centraal komen te staan! Ouders/begeleiders, doe 

een stapje terug (letterlijk langs de lijn en mondeling 

in de uitingen) en laat de jeugd onbevangen spelen en 

plezier in het prachtige spelletje ervaren. Maar ook: 

geef het kader (trainers en leiders) vertrouwen, reageer 

niet primair en houd afstand! Als Bestuur van DVV staat 

dit onderwerp hoog op de agenda en willen wij in het 

komend seizoen de gedragsregels aanscherpen! Het 

kader rond het jeugdvoetbal werkt keihard voor een 

optimaal resultaat, maar ondervindt vaak teveel hinder 

van de ‘stuurlui aan de kade’. Deze mentaliteit MOET, met 

name in de middenbouw, veranderen! Praat opbouwend 

en constructief met elkaar!

Het seizoen is ook dit jaar traditioneel afgesloten met het 

2-daagse RABO jeugdtoernooi op de eerste zaterdag en 

zondag van juni. Altijd weer een geweldig evenement 

voor alle deelnemende jeugdteams uit alle windstreken!  

Ook anno 2019 weer prima in de steigers gezet door 

het vertrouwde organisatieteam. Alice, Helma, Bianca 

en Antoine (en vele) vrijwilligers, dank daarvoor, maar 

ook  jammer dat jullie er na dit jaar als commissie een 

eind aan maken. Vele jaren het gezicht van dit populaire 

toernooi! Hulde! Over toernooien gesproken, DVV beleefde 

op 8 juni jl. het eerste “vriendentoernooi” een gezellig 

en ontspannen 7 tegen 7 toernooi met 20 elftallen die 

streden om de welbegeerde bokaal. Wat een happening 

en mooie manier om het seizoen bij DVV af te sluiten! Na 

de prijsuitreiking en de barbecue barstte het feest los en 

kon het seizoen in alle gezelligheid worden beëindigd.  

Het clubhuis, het terras maar ook het binnenplein waren 

omgetoverd tot een heuse feestlocatie! Geweldig om te 

zien! Dames (en heren) van de organisatie, zeer hartelijk 

dank voor het idee, de uitvoering en alle geleverde 

energie! Top en het smaakt naar meer……..

Zit het seizoen erop bij DVV en wordt het stil op het 
sportpark?
Nee, dat is zeker niet het geval, rond deze tijd wordt er 

aangevangen met twee belangrijke facilitaire projecten: 

de vervanging van het kunstgrasveld in combinatie met 

nieuwe LED verlichting inclusief vervanging van hekwerk, 

de doelen, de dug-outs en het straatwerk. Er wordt ook 

gestart met de eerste fase van het renovatieproject 

clubhuis! Onder regie van Hans, Jan en Peter (en adviseur 

Ronald) zal de upgrading van ons clubhuis gestalte gaan 

krijgen op weg naar hopelijk een afronding in de zomer 

van 2020 ons ‘jubileumjaar’. Elders in deze DVV post geeft s
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VOOR ELKE KLUS NAAR MAASSEN DUS!

Maassen
doe het zelf

VOOR EEN PROFESSIONELE AANPAK

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

Elektra
IJzerwaren
Hout
Plaatmateriaal 
Vakverf
Handgereedschap

PVC 
Fittingwerk
Bouwmateriaal
Behang
Raamdecoratie 
Voor binnen & buiten, 
montage aan huis.

WIJ HEBBEN ALLES 
VOOR DOE-HET-ZELVER EN PROFESSIONAL

Creatieve bruidsreportages/portretfotografie
Industriële en bedrijfskundige reportages

Scheefkelk 12 - 6922 HH Duiven - 0316-267579 - 06-51721179 - info@fotokok.nl - www.fotokok.nl

Net even anders... ONS CLUBHUIS  “IN 

DE STEIGERS“ OP WEG 

NAAR JUBILEUMJAAR 

2020!
Door: Hans Slag, bestuurslid  Facilitair

In de zomerstop van 2018 hebben wij met een enthousiast 

team de beheerders ruimte verbouwd en in zijn geheel 

opgeknapt met nieuwe vloer, gestukadoord enz. enz.

Het grote team vrijwilligers dat hier aan mee hebben 

gewerkt is zeer enthousiast over het eind resultaat en dit 

werd door velen nog eens bevestigd met vele positieve 

reacties. Het vrijwilligersteam heeft hier met veel plezier 

aan (samen) gewerkt! Een mooi stukje werk en een 

voorbeeld van wat wij samen als club kunnen bereiken. 

We hebben de smaak nu te pakken en in de aankomende 

zomerstop willen we ons clubhuis ook eens flink 

opknappen en weer helemaal bij de tijd brengen.

De wanden worden gestukadoord, plafonds  worden 

geschilderd, er komt een geheel nieuwe vloer , de bar krijgt 

een flinke upgrade in de vorm van extra bier tappunten om 

ook straks een speciaal biertje te kunnen tappen, de bar 

ons Bestuurslid Facilitair (Hans Slag) 

een beknopte uitleg van de renovatie 

van “de kantine”. 

Een ander ‘project’ kan worden 

zonnepanelen bij DVV om eigen energie 

op te wekken, een kosten/baten 

analyse wordt gemaakt en studenten 

van de HAN  zien het als een mooi 

studieproject! De businessclub van 

DVV denkt constructief met ons mee 

en samen met DVV nemen we later in het 

jaar een “investeringsbeslissing” daarover. 

Wordt vervolgd! Met de Gemeente hebben 

we een voortgangsgesprek gehad over het in 

2018 gemaakte meerjarenplan als uitkomst 

van nieuw stimuleringsbeleid in relatie tot 

subsidie. Hoe maatschappelijk  betrokken is DVV als 

voetbalvereniging is een belangrijke invalshoek daarin! 

Daarnaast is het schoolsportarrangement geëvalueerd en 

volgend seizoen zijn wij als DVV op donderdag gastheer 

voor de studenten van het Astrum college en de kinderen 

van de Kameleonschool!

Helaas dit jaar geen dagje uit met de leden van 

de Club van 100. Het aangeboden program op 

14 juni gaf te weinig respons vanuit de leden en 

werd afgeblazen. Heel jammer, maar wie weet biedt het 

najaar met een “nieuwe activiteit” wel voldoende respons! 

Deze donateurgroep is belangrijk voor DVV en net als alle 

andere sponsoren onze dank voor de steun in het afgelopen 

seizoen! Het damesvoetbal is binnen DVV prominent 

aanwezig, daar zijn we blij mee als club. Toch lijkt deze 

groei in samenhang met technisch beleid en ambities 

niet helemaal meer te matchen. Binnen de commissie 

voetbalzaken is ten aanzien van de uitgangspunten voor 

het nieuwe seizoen veel gesproken! Hopelijk leidt dit tot 

oplossingen. DVV omarmt de populariteit en ontwikkeling 

van het damesvoetbal, maar het succes wordt uiteindelijk 

op het veld neergezet.

De zomerstop /vakantieperiode dient zich aan dat betekent 

allemaal even bijkomen van het afgelopen enerverende 

seizoen om ons daarna weer samen op te laden voor de 

nieuwe competities  en deels op weg naar DVV 75 jaar! 

Maar de tijd kan voor het Bestuur en managers niet 

stilstaan, wij blijven dringend op zoek naar vrijwilligers 

voor essentiële vacatures binnen onze vereniging. Zie 

onze website! Deze oproep is voor alle leden, kijk om je 

heen, leg verbindingen en maak mensen enthousiast om 

samen onderdeel te zijn van onze club! Interesse? Zoek 

contact met het Bestuur!         E-mail : bestuur@dvvduiven.

nl  Natuurlijk geldt dit ook voor iedereen die wat kwijt wil 

over onze vereniging dan wel een verbeterpunt heeft of 

een aanbeveling. Wij staan te allen tijde klaar. 

Rest mij om iedereen binnen DVV, ook namens het 

Bestuur, een heerlijke zomervakantie toe te wensen en 

kom uitgerust weer in augustus of september enthousiast 

en met een positieve instelling  naar ons complex!
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www.dianakapsalons.nl

V A N  D E  S P O N S O R C O M M I S S I E

komt anders in de ruimte te staan en het aanzien van de 

bar wordt flink gemoderniseerd met moderne materialen 

en LED verlichting .

Ook willen we de akoestiek aanpakken door speciale 

verlaagde plafonds aan te brengen, hetgeen echter als 

consequentie heeft dat ook alle verlichting vernieuwd 

moet worden.

De in de loop der jaren gegroeide wirwar aan goten en 

elektra leidingen wordt aangepakt en kunnen we hopelijk 

voor een groot deel wegwerken.

Nadat dit alles gebeurd  is,  tijdens de komende  

zomerstop, gaan we de aankleding van de wanden, 

denk aan fotogalerij, beker kasten, standen overzicht, TV 

schermen  etc. opnieuw ontwerpen en op juiste plaatsen 

weer ophangen. We passen dan dezelfde stijl, lay-out, 

letterkeuzes en kleuren toe voor een mooie strakke look 

en feel van ons clubhuis. Deze laatste verfraaiing willen we 

met name laten plaatsvinden in de zomer van 2020 zodat 

we alles in een nieuw jasje hebben 

gestoken en klaar zijn tijdens ons 

jubileumweekend van september 

2020 :  DVV 75 JAAR !!

Als laatste hopen we het meubilair 

te kunnen vervangen door meubilair 

met een iets minder schoolse 

uitstraling, gezelligere  opstelling en 

eenheid van styling. Er worden momenteel ideeën 

uitgewisseld maar op dit punt staat alles nog open. 

Kortom een hele klus, wil jij bijdragen , meewerken, 

ideeën lanceren, heb je een suggestie of kanttekening, 

laat dan iets van je horen.

Stuur een email naar facilitair@dvvduiven.nl 
en je krijgt van mij een reactie.

Ik reken op vele enthousiaste reacties!

Van de sponsorcommissie
Op 29 mei jongstleden hebben we de shirt sponsoren, hun ingelijste shirt 

mogen overhandigen. Jacques le Comte heette iedereen welkom en richtte 

een speciaal woord van dank aan de sponsoren. Teamsponsoring geeft toch 

weer een extra dimensie aan ons mooie clubshirt en spelers ervaren dit toch 

als iets extra’s.  

Uit naam van de sponsor- en kledingcommissie, overhandigde Nicole 

Holdijk, de shirts. Hiermee is de cirkel rond en is nu alle nieuwe kleding 

verdeeld. 

Balsponsor Jacques Koks
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    Feesten
  is ons 
vak!

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

Geniet ook  
van ons nieuwe 

sfeervolle 
buitenterras!

Bordsponsoring:
Blokker nu ook met Blokker-Top 1 Toys aanwezig op 1e 

ring. Arthur, super bedankt voor je steun!

Het verheugt de sponsorcommissie te kunnen melden dan 

met dit bord, de 1e ring volledig met sponsorborden is 

voorzien. DVV Leeft!

Nicole en Silvia namens het bestuur hartelijk dank voor 

jullie onophoudelijke inzet. 

Nogmaals dank aan alle sponsoren:
Van Loon Finance & Audit, Impeco Sport & Events 

Logistics and Couriers, Buitensport Four Seasons, Van 

de Pavert Beveiligingen, Grand Café Rutgers, Frans Vos 

Opel dealer in de Liemers, Van den Dam Schilderwerken, 

Autorijschool Frans Reijnier, Gaba Makelaardij, Cafetaria ’t 

Bakhuus, Multisponsor Beletteringen, Lucky Burger Enzo 

(ontbreekt op foto).

Wilt u ook zo’n mooi ingelijst shirt in uw bedrijf of vindt je 

dat jouw werkgever zo’n mooi shirt verdient? Laat het ons 

weten: sponsorcommissie@dvvduiven.nl. 

Steun je club en profiteer van een leuke attentie bij het 

aanbrengen van een nieuwe teamsponsor.

Met vriendelijke sportgroet,

De sponsorcommissie

Shirtsponsors
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Het mooiste tot het 

laatst bewaren!

Door: Gerard Smidts, trainer JO17-3

We zijn het seizoen gestart met 15 jongens. Voor de 

competitie in de 3e klasse startte hadden we nog 14 

jongens over. Wel hadden we een uitgebreid kader met 

twee veldtrainers, een conditietrainer, tevens vlaggenist, 

een leider en zeker nog een handvol ouders die ons 

gedurende het seizoen geholpen hebben.

We begonnen voortvarend in de 3e klasse en draaiden het 

seizoen bovenin mee. Helaas kwamen we tekort voor het 

kampioenschap, maar een plek net onder de top zorgde 

ervoor dat we  promoveerden naar de 2e klasse. Een 

klasse waar we prima tot ons recht kwamen. 

De JO17-3 is een team met enthousiaste jongens die 

als het loopt het iedereen heel moeilijk kan maken. Door 

vooral veel positioneel te trainen hebben we een goed 

voetballende ploeg. Tegen tegenstanders die de beuk 

erin gooien was dat af en toe best lastig. Ook is het zo 

dat in deze leeftijdscategorie de ene week de andere 

niet is. Uiteindelijk eindigden we in de 2e klasse in de 

middenmoot. Een prima prestatie van onze jongens.

Als voorbereiding op het seizoen speelden we drie 

bekerwedstrijden die allemaal gewonnen werden. Er werd 

door de jongens toen al gesproken over hoe mooi het 

zou zijn als we de beker zouden winnen. Zoals iedereen 

weet is de beker de kortste route tot succes en in de 

tweede ronde werd er dan ook dik verdiend gewonnen 

van De Hoven uit Zutphen. Dit overigens wel na een 3-1 

achterstand in de rust. 

De volgende ronde waren we vrijgeloot en in de kwartfinale 

bekerkampioen
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STOPRijschool Non

Aanbieding voor DVV-leden: 

2 gratis rijlessen en de iTheorie 

(online theoriecursus) gratis!

Tel. 0316-240803

moesten we spelen tegen CSV Apeldoorn. Een wedstrijd die gelijk opging en waar we 

het als team moeilijk hadden. Door er met zijn allen in te blijven geloven wisten we 

uiteindelijk door twee doelpunten van Sem in de 2e helft de wedstrijd met 3-1 te 

winnen. 

De halve finale was een wedstrijd tegen de JO17-1 van Redichem. Deze wedstrijd 

voetbalden we goed en kwamen we tegen de verhouding in met 0-1 achter. Ook in 

deze wedstrijd heeft de teamspirit en het geloof in het halen van de bekerfinale ervoor 

gezorgd dat we door een doelpunt van Mika en eentje met het hoofd van Igor (onze 

linksback) de wedstrijd met 2-1 over de streep konden trekken. 

De finale was gehaald door alle bekerwedstrijden te winnen. Als je dan eenmaal in de 

finale staat wil je hem natuurlijk ook winnen. Het moest de bekroning worden voor 

een goed seizoen van de JO17-3. 

In de week voorafgaand aan de 

finale werd er op het scherpst 

van de snede getraind. Iedereen 

had er zin in en het vertrouwen 

was groot.

Zaterdag 1 juni was het zover. 

Vaders, moeders, broers, zussen, 

opa’s, oma’s, ooms, tantes en 

heel veel vrienden waren 

meegekomen naar Ede waar 

we de wedstrijd tegen Overasseltse 

boys moesten spelen in bijna 30 Kamp i oenen
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DVV-

meiden 

Onder 15-1 

door eigen ogen!

Aangeleverd door: Haico en Suzanne Croon

Seizoen 2018-2019 MO-15 1 was in 1 woord een TOP 

seizoen.

Een team vol enthousiaste meiden en 2  fantastische 

trainers die er iedere week weer vol energie stonden. 

Iedere week zagen we weer enthousiaste en gemotiveerde 

meiden die met elkaar er weer vol voor gingen wat 

resulteerde in zaalkampioen en uiteindelijk ook nog 

veldkampioen in de 2e helft van de competitie. Wat een 

TOP prestatie van alle meiden !

Een dieptepunt voor ons als ouders was de kniebreuk 

van Isis begin januari.  We dachten daar gaat de rest van 

het voetbalseizoen. Maar door haar eigen motivatie/drive, 

fysiotherapeut Cindy en hersteltrainer Hans staat ze weer 

op het veld. Ze heeft zelfs al haar eerste speelminuten 

gemaakt. 

8 juni gaan de meiden nog 1 keer knallen als team op het 

NK in Brunssum en daarna genieten van een welverdiende 

vakantie.  

Wij willen Heino & Brian enorm bedanken voor het 

fantastische seizoen. Ook willen wij DUODESK bedanken 

voor de sponsoring. 

De beleving van Amy 

Koense:

Het was eind juni toen we de nieuwe teams van het 

volgende seizoen te horen kregen. Het is nu begin juni 

en wat was dit een leuk jaar. Het begon met nog trainen 

met 30 graden op kunstgras en het gaat eindigen met 

het NK (en het teamuitje wat we nog aan het fixen zijn 

oeps). In die tussentijd hebben wij een superleuke tijd 

gehad met het team. Winnaar van het zaalkampioenschap 

en vervolgens ook kampioen in de eerste klasse. Sara 

die altijd een hele boodschappentas meenam, Madelief 

die altijd haar spullen vergat, Isa die altijd leuk met 

haar box aankwam lopen, die we vervolgens een stuk 

graden en op een broeierig kunstgrasveld. 

Deze wedstrijd was Roel er helaas niet bij. Hij was geveld 

door de griep. Lars was geblesseerd en heeft gelukkig nog 

10 minuten mee kunnen doen. Om het team te compleet 

te maken werd Ole van de JO17-2 ingevlogen. 

Het was een zeer spannende wedstrijd waarbij we ook 

nu weer met 0-1 achter kwamen. Ook hier toonden 

we veerkracht en nadat Twan voor de 1-1 had gezorgd 

werd Ryan in de 2e helft van de sokken gelopen door 

de keeper van Overasseltse boys. De strafschop werd 

feilloos door Twan ingeschoten en 

doordat we de genadeklap 

niet konden toedienen bleef 

het tot de laatste minuut spannend. De blijdschap na het 

laatste fluitsignaal was overweldigend. Wat een knappe 

prestatie van de jongens. Na de medaille uitreiking en het 

ontvangen van de beker werden we bij DVV nog gehuldigd 

waarna, zo heb ik begrepen, de jongens samen tot in de 

late uurtjes hebben gefeest.

Wat een geweldige afsluiting van een mooi seizoen. Via 

deze weg wil ik alle ouders, jongens en het volledige 

begeleidingsteam van de JO17-3 bedanken! De mooie 

foto’s zijn gemaakt door Stephan van Reem.
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zachter moesten zetten. Amy (B) die altijd dacht dat ze 

wat was vergeten, maar waarbij dat nooit het geval was 

(behalve bij de kampioenswedstrijd, wie vergeet dan 

ook z’n schoenen…). Manon die na een lange tijd weer 

terugkwam en Isis gelukkig ook weer. Zo kunnen we nog 

even heel lang doorgaan. Maar ook hadden we super 

leuke trainers die altijd weer op zaterdag ons aan stonden 

te moedigen. Heel erg bedankt voor dit leuke seizoen en 

dat NK gaan we ook nog even knallen.

Jasmijn Muijser:

Het seizoen dat we met zijn allen hebben gespeeld, was 

hard werken. Tussendoor was er natuurlijk ook tijd voor 

de nodige grapjes. Ik denk dat iedereen dit seizoen een 

groei heeft doorgemaakt, iets wat natuurlijk ook iets zegt 

over de trainers. Mijn eigen mooiste moment was dat ik 

met een kopbal scoorde tegen Elistha.

Ik vond dit een heel leuk en leerzaam seizoen met een 

geweldig resultaat, we zijn kampioen geworden!!

Ed&Natacha:

Ons eerste seizoen dat onze meiden ieder in een ander 

team zitten, was thuis soms even puzzelen wie ging 

met wie mee of met de hulp van een andere ouder die 

Jasmijn op de heenweg mee konden nemen. Dan konden 

wij de wedstrijd van Nora afkijken en nog wel op tijd zijn 

voor het begin van de wedstrijd van Jasmijn. 

Het was elke week weer leuk om de wedstrijd te zien, 

gewoon langs de lijn of door de lens van de camera. 

Om je dochter te zien spelen en te zien hoe ze telkens 

(technisch) voorruit gaat is het aller-leukste en daar kom 

je natuurlijk voor. Maar het was nog mooier om te zien 

hoe een geweldig team door samen te knokken, en met 

jullie leiderschap, verdiend het Kampioenschap heeft 

binnengehaald.  

Roxy Roording:

Mijn ervaring als aanvoerster van het afgelopen seizoen 

was dat we aan het begin moesten wennen aan elkaar.  

We hadden nog nooit als 1 team samen gespeeld.  Na 

een paar wedstrijden hadden we onze draai gevonden. 

We hebben met z’n allen super veel lol gehad tijdens de 

trainingen en wedstrijden.  Natuurlijk waren er ook minder 

momenten,  maar die werden snel opgelost.  

Er waren ook weddenschappen, bijvoorbeeld als we 

tijdens de training zo vaak hadden gescoord, kregen we 

chocolade of als Amy B. en ik allebei hadden gescoord 

in 1 wedstrijd kregen we maccie getrakteerd.  Soms 

zei 1 van de trainers een spreekwoord of maakte en 

leuke opmerking en dan moesten we altijd lachen of we 

maakten er een geintje van. 

Iedereen heel erg bedankt voor het 
Topseizoen. Ik heb het heel leuk gehad.  

Voor ons als ouders de toevoeging:
Wij hebben ontzettend genoten. Jullie hebben de meiden 

met heel veel plezier laten voetballen.  Probeerden daar 

waar nodig iemand zelfvertrouwen te geven.  Stonden er 

altijd in weer en wind met de trainingen en de wedstrijden.  

Volgens ons hebben ze het allemaal ontzettend leuk gehad 

afgelopen jaar. Wij stonden in ieder geval met veel plezier 

en soms met veel spanning langs de lijn. Nogmaals dank 

jullie wel voor jullie inzet! 

Groetjes, 

Roxy, Sander en Mary 

                   

Meiden MO15-1 vanaf de 

zijlijn

Na zes jaar coaching was dit voor mij het eerste seizoen 

waarbij ik letterlijk langs de zijlijn het team van mijn 

dochter assisteerde.

In het begin was dat even wennen: niet meer mee naar de 

kleedkamers voor de voorbereiding, geen warming-up en 

geen opstelling… maar lekker een bakkie met de andere 

ouders. Dat wende best snel…;-)

De twee coaches van de meiden gingen aan de slag met 

een getalenteerd groepje pubermeiden. De filosofie van de 

coaches was fanatiek (niet perse mijn ding) maar vooral 

ook voetbaltechnisch. Dat was mooi om te zien, omdat het 

team dat nodig had en ook graag wilde.

In het begin ging dat wel wat stroefjes, maar na verloop 

van tijd werden de lijnen zichtbaar en kreeg het team 

meer zelfvertrouwen en zag je het voetbal groeien. Was 

er voor de winterstop nog wel eens een  verliespartijtje 

omdat een tegenstander net iets feller op de bal was, na 

de winterstop werden deze fellere teams met leuk (bijna 

eenvoudig!?!) combinatievoetbal weggetikt en zijn de 

meiden terecht kampioen geworden.

MO15-1

MO15-1zeker kamp i oenen wel

Stand-zondag 2 juni, 23.13
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Maar ook qua team & persoonlijkheid zijn de meiden 

gegroeid. Het zelfvertrouwen in het veld aan het einde 

van het seizoen is daar een mooi voorbeeld van. Het 

team heeft zich niet door puberzaken laten afleiden, 

maar gingen binnen het veld eensgezind de strijd aan. 

Daarbij werden ze door de coaches op een mooie manier 

begeleid: ruimte waar het kon en nodig was, strak op 

zijn tijd. Voor puberpruillipjes en meidenmanipulatie was 

slechts gepaste aandacht. Ook een woord van dank aan de 

hersteltrainer Hans Huuskes. Met zijn aandacht en geduld 

heeft hij de geblesseerde meiden (ook mijn dochter) 

weer hersteld van blessures en met zelfvertrouwen laten 

terugkeren in het team. Naast het kampioensfeest waren 

de eerste minuten voetbal van mijn dochter na een lange 

blessure mijn meest memorabele momenten. Want als je 

lang aan de zijlijn staat en je dochter kan eindelijk weer 

lekker meevoetballen in dit team waarin écht gevoetbald 

wordt… tja dat is bijzonder om te aanschouwen vanaf de 

zijlijn. Het was een bijzonder jaar om het team te volgen 

en te zien, met een verdiend rondje platte kar als beloning.

Meiden en coaches ga zo door! Fanatiek waar het kan, 

maar altijd met plezier!

Jan Louis Reijnierse

Bijdrage ouders Isa van 

Loon

Wat een geweldig seizoen met een elftal dat in het 

begin zichtbaar aan elkaar moest wennen, maar die in 

het loop van het jaar naar elkaar zijn toegegroeid. Dat 

groeien kan ook gezegd worden m.b.t . het niveau van 

alle speelsters en niet te vergeten de trainers van ons 

elftal. Het was voornamelijk genieten langs de lijn met een 

positiespel waar menig selectie-elftal bij de jongens een 

voorbeeld aan kan nemen. Vergeet ik misschien wel het 

belangrijkste, namelijk het plezier dat zichtbaar was voor, 

tijdens en na de wedstrijd. 

Manon Visser

Door een aanhoudende en langdurige blessure aan haar 

knie heeft Manon de eerste seizoenshelft helaas niet 

kunnen voetballen. Desondanks heeft ze vanuit het team 

voldoende waardering en aandacht gekregen. De meiden 

vroegen regelmatig hoe het met haar ging en de trainers 

vroegen regelmatig wanneer ze weer fit zou zijn.

Na de winterstop was het dan eindelijk zo ver: ze kon 

en mocht weer meedoen. Ze heeft in die periode volop 

genoten van alles: het samenspel met de andere meiden, 

de aanwijzingen van het trainersduo Brian en Heino, 

het geven van voorzetten, het maken van doelpunten 

en alle gezelligheid. Met uiteindelijk als hoogtepunt de 

kampioenswedstrijd en het kampioenschap. 

Namens Manon, maar ook namens ons heel hartelijk dank 

aan iedereen voor alles wat er in/om/met het team van 

MO-15 gedaan is. Het is team is mede door Heino en Brian 

een eenheid geworden.

Tevens spreken we de wens uit dat DVV overweegt om 

een unieke generatie als deze groep meiden zo lang 

mogelijk bij elkaar te houden om er vervolgens nog veel 

langer van te kunnen genieten.

Groet,

Patrick, Anita en Manon Visser

Na meerdere jaren bij een andere vereniging te hebben 

gevoetbald heeft Sara aan het begin van het seizoen bij 

DVV mee gedaan. Dit beviel zo goed dat ze naar DVV is 

overgestapt. Er werd gelijk gestart met trainingen met 

het nieuwe elftal en hierbij werd al gelijk duidelijk dat 

alles behoorlijk serieus ging. Je favoriete positie werd 

opgeschreven en wanneer je met de zomer op vakantie 

zou zijn ivm oefen wedstrijden en toernooien. Alles was 

gewoon heel goed georganiseerd in het elftal en bij de 

club. Al snel maakte Sara vriendinnen in het elftal en had 

ze erg veel plezier met de meiden en de trainers. Gelukkig 

bleken naast de meiden ook de trainers niet vies van 

geintjes en het maken van plezier.

Aan het begin van het seizoen was het nog even zoeken en 

wennen aan elkaar en werd er wat gewonnen en verloren. 

De meiden begonnen wel steeds beter samen te spelen 

en in de tweede seizoenshelft werd alles gewonnen. Wat 

een gezellig en goed voetballend team is het geworden 

onder leiding van twee geweldige, gezellige en betrokken 

trainers!

Dit is in ieder geval een seizoen geweest dat Sara Dijkstra 

nooit zal vergeten.

Highlight Jutha Niehof

Het seizoen begon met de oefenwedstrijd tegen de JO15-

1. Dat was een belevenis voor Jutha want, Jutha dacht ik 

pak de bal in het 16 metergebied voor het doel om aan 

Esmee (keepster) te geven. De scheids vond de 2 keepers 

verwarrend en gaf een strafschop. Iedereen moest erom 

lachen alleen Jutha vond het minderleuk. Maar kon er 

uiteindelijk ook om lachen.

Na een paar wedstrijden kwam het districten-toernooi 

in Eden aan. Het toernooi ging goed en we werden 

uiteindelijk 3de. Alleen was er een heel gedoe. De mensen 

die de prijzen uitreikten, wisten niet hoe ze ons de derde 

prijs konden geven. Eerst werden we 5de in de klasse 

MO13 en vervolgens 4de in de MO15 en uiteindelijke via 

veel heen en weer de 3de prijs. Het toernooi is nog niet 

klaar. In juni gaan we voor de landelijke titel. En Jutha kijkt 

daar heel erg naar uit. Daarna hebben we gestreden in 

wedstrijden met regen, zon en wind en hebben we in alle 

wedstrijden de winst behaald. Als ouder en toeschouwer 

zien we een team dat met veel plezier met elkaar en voor 

elkaar voetbalt. Met “tikkie-takkie” voetbal worden de 
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Kamp i oenen

tegenstanders opgerold. Geen blinde trappen naar voren, 

maar altijd vanuit een samenspel waarin iedere speelster 

haar best doet en haar rol heeft.

Ook is het super te zien, hoe de ervaren speelsters de 

andere speelsters meenemen in de mooie sfeer en het 

goede voetbal.

En het hele seizoen zien we 2 leiders die deze “puber” 

groep van 10-er meiden getraind en begeleid hebben. 

Op een hele positieve manier hebben zij de meiden laten 

groeien in hun voetbalplezier en hun voetbalkunde. Wat 

is het mooi om deze 2 mannen met deze groep aan het 

werk te zien.

Uiteindelijk kwam de grootste wedstrijd voor ons allemaal. 

De kampioenswedstrijd tegen Beuningse Boys. En zijn we 

uiteindelijk kampioen geworden met de eindstand 6-0. 

Wat een feest was dat! Met champagne, feest vieren, 

HEEL VEEL FOTO’S en natuurlijk met kleren aan de natte 

douche, de platte kar en de medailles.

Het was echt een TOP seizoen!!!!

Heino en Brian waren als trainers op 1 lijn en werkten goed 

samen. Ze gaven complimenten aan de meiden wanneer 

het goed ging, maar gaven ook feedback waar het beter 

kon. We vonden het van hun ook een goed initiatief toen 

ze de meiden ruimte gaven om hun als trainers feedback 

te geven. Gehele seizoen vonden we de sfeer tussen de 

trainers en de meiden, de meiden onderling en tussen 

ouders en het kader heel prettig.  

Onze dochter Marlina heeft bij MO15-1 een mooi seizoen 

achter de rug. Naast de trainingen/wedstrijden heeft ze 

genoten van  voetbalkamp en het gezamenlijk bijwonen 

van de Oranje Leeuwinnen wedstrijden. 

Tot slot: MO15-1 verdiend kampioen!

Groetjes, Marigèle en Marcel

Wie zijn wij?

DVV

Wat gaan we doen?

Winnen.

Ik hoor jullie niet,

Winnen Winnen Winnen

He

De yell van de meiden bij alle wedstrijden.

DVV “Door Vriendschap Vooruit”.  En deze meiden hebben 

laten zien dat hun team is uitgegroeid tot vriendschap. 2 

teams die samen kwamen en elkaar argwanend aankeken 

die nu kampioen zijn geworden met elkaar.

Wij als ouders hebben genoten van een geweldig seizoen. 

Leuke trainers die er vol voor gingen. Humor, plezier maar 

ook serieus trainen. Britt kon altijd bij jullie terecht. Met 

veel plezier hebben we de wedstrijden bijgewoond maar 

ook alle uitjes naar het Nederlands Vrouwen Voetbal.

Mooi om de spanning op jullie gezichten te zien bij alle 

wedstrijden en de ontlading als er een goal werd gezet. 

Dank je wel Heino en Brian voor deze mooie pot voetbal.

En wat Britt is bijgebleven, de woorden van Heino; He 

Bep……………

Groeten Elias, Cindy en Britt.

Ik vond het een erg leuk seizoen, Ik ben pas later bij het 

team gekomen, omdat er iemand geblesseerd was. Maar 

ik ben erg blij dat ik gevraagd werd voor dit team.  De 

wedstrijden waren erg leuk en soms ook erg spannend. 

Uiteindelijk hebben we bijna alle wedstrijden gewonnen 

en waren we kampioen. 

Dat hebben we goed gevierd met een ritje op de platte kar 

en met de kleren aan onder de douche.

Quinty van Westeneng. 

Karlijn of ook wel 

“Karrie” genoemd)

Ik vond het een leuk seizoen. Achterin voetballen was 

minder leuk. Niet mijn ding maar ik deed het wel om mijn 

team te helpen. Ik heb aangegeven aan de trainers dat 

ik achterin spelen niet leuk vond. Gelukkig hebben ze 

meegedacht en speelde ik later meer voorin. Het team 

was leuk en gezellig. Ik heb goede en leuke trainingen 

gehad. Ik vind het jammer dat dit seizoen is afgelopen en 

dat het team niet bij elkaar blijft. Voetballen is de sport 

die ik leuk vind, hopelijk kom ik volgend jaar weer in een 

leuk team en ga ik nog meer leren en plezier hebben. 

Heino en Brian bedankt voor de leuke trainingen en goede 

coaching. Alle meiden uit het team bedankt voor het leuke 

seizoen samen met jullie! Groetjes Karrie. :-)

Devlin alias “Harry”

Als 1 van de fotografen heb ik als fotograaf en ouder een 

leuk seizoen beleefd. Ik kon mijn hobby uitvoeren en bij 

de sport van Karlijn zijn. 2 vliegen in 1 klap. Veel foto’s 

gemaakt gedurende het seizoen. Wedstrijden, Mixed 

Girls Toernooi, NK-talenten toernooi en natuurlijk het 

kampioenschap van de meiden. Het was leuk om te zien 

dat er enthousiast werd gereageerd door de meiden op de 

foto’s. Ze werden gebruikt voor profielfoto’s of gedeeld op 

Instagram. Er werd ook spontaan om een foto gevraagd en 

gelijk even gekeken of hij gelukt was. Deze reacties waren 

voor mij de motivatie om er iedere keer weer proberen 

er iets moois van te maken! Meiden!  “Harry” (bijnaam 

/ koosnaampje of hoe je het ook wilt noemen) gaat jullie 

enthousiasme missen. Ik wens jullie allemaal veel succes 

voor volgend jaar en voor degene die met Karlijn meegaan 

“tot snel”!

Namens ons als ouders dank voor de inzet aan alle 

kaderleden en betrokkenen om er voor Karlijn een sportief 

en plezierig jaar van te maken.

Esmee Kiezenberg

Wat ik vond van het seizoen, pfff als ik dat allemaal moet 

opschrijven dan ben ik morgen nog bezig. Maar het 

belangrijkste is dat iedereen erbij hoort, het maakt niet uit 

of je een klein beetje beter bent. Iedereen hoorde erbij, het 

liefst zal ik dit team volgend seizoen ook willen hebben. Ik 

ben blij dat we nog het NL Kampioenschap met de meiden 

hebben, en wil de meiden bedanken voor het geweldige 

seizoen. 

Amy Benedict

Ik vond het een erg leuk seizoen, veel geleerd en een 

aantal dingen kunnen verbeteren. 

Veel plezier gehad tijdens het trainen. Met als beloning 

het kampioenschap. De teamuitjes (naar wedstrijden van 

Nederlands vrouwen elftal) vond ik erg gezellig.

Madelief Verschore

Ik vond het afgelopen seizoen heel erg leuk, ik heb veel 

geleerd, Ik vond de trainers ook heel fijn, omdat we goeie 

trainingen kregen. 

Elke wedstrijd was weer een uitdaging. Soms iets 

makkelijker of moeilijker dan andere. Ik heb op best veel 

verschillende posities gestaan en vond dat erg leuk en 

leerzaam. En het was natuurlijk altijd erg gezellig met ons 

team. 

Jan Louis, Gerben, Suzanne, Brian en Heino hebben hier 

niets meer aan toe te voegen….

Bedankt MEIDEN….

Kamp i oenen
dat i s wat

Kamp i oenenKamp i oenen
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De hoofdtrainer 

blikt terug

Door: Ron Olyslager
Foto’s DVV 1 zijn gemaakt door René Nijhuis Fotografie. 

Tijdens de (voetbal)vakantie nog ff lekker nagenieten en 

dan weer door. 

Met dat gevoel kunnen en mogen we als spelersgroep en 

begeleiding van de 1e selectie de aankomende vrije tijd 

beleven. V.w.b. dat nagenieten: dat mogen we zeker na 

zo een mooi seizoen waarbij we dik en dik verdiend het 

kampioenschap van de 4e klasse D behaalden.

Het is een prestatie waar we trots op mogen zijn want uit 

26 wedstrijden 63 punten halen, het hele seizoen maar 1 

keer verliezen. 

Uit de derby’s, tegen Groessen en Westervoort de volle 

buit van in totaal 12 punten behalen.

Vanaf het moment dat we begin november de koppositie 

gepakt hebben, hebben we deze ook niet meer afgegeven.

Kortom een topprestatie. 

Misschien hebben we het wel eens onderschat, omdat het 

soms zo makkelijk leek te gaan, maar het is enorm knap 

van deze relatief jonge en ook nieuwe groep. Dat op het 

laatst de spanning de overhand ging krijgen en het voetbal 

daardoor wat minder werd, hoort ook bij de samenstelling 

en ontwikkeling van deze groep en is dan ook helemaal 

niet vreemd. 

Conclusie: we hebben een heel mooi seizoen gehad maar 

na de vakantie moeten we ook weer door. 

Trots kunnen en mogen we zijn, maar niet tevreden, en 

met die instelling moeten wij met zijn allen half augustus 

aan de voorbereiding van het nieuwe seizoen beginnen. 

Het niveau zal natuurlijk hoger zijn dan afgelopen jaar en 

om hierin mee te kunnen zal het (door)ontwikkelen van de 

selectie weer centraal staan. 

Daarom zullen wij als staf de spelersgroep weer zo goed 

mogelijk proberen te helpen/beïnvloeden.
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Ook zal de mindset van de spelersgroep daar op ingericht 

moeten zijn. Alleen dan kunnen we beter worden en onze 

doelstelling (een stabiele 3e klasser worden) behalen.

Hierbij zullen we net als afgelopen seizoen weer dezelfde 

hulp nodig hebben vanuit een grote groep geweldige 

vrijwilligers (o.a. bestuur, vtz, kantinepersoneel, 

kledingcommissie en de mensen die verantwoordelijk 

zijn voor het kleedkamergebouw velden/materiaal etc). En 

zeker niet te onderschatten onze trouwe supporters die 

ons hopelijk ook komend seizoen in nog grotere getale 

komen ondersteunen. Want wat nogal eens vergeten 

wordt: zonder al deze mensen wordt het behalen van de 

gewenste doelstellingen een stuk lastiger. 

Er staat ons SAMEN dus weer een mooie uitdaging te 

wachten! Op naar een mooi nieuw voetbalseizoen.

Voor iedereen die DVV een warm hart toedraagt: alvast 

een prettige vakantie toegewenst, geniet ervan en hopelijk 

zien we elkaar volgend seizoen weer op het Horsterpark.

Op zondag 19 mei 

werd DVV 1 kampioen

Een rondje langs het veld voelde als een rondje door 

de geschiedenis van de Duivense voetbalclub. Tussen 

de talrijk afgereisde Duivenaren veel oud-spelers en 

bestuursleden. 

Natuurlijk was onze huidige, energieke (èn oud-eerste 

elftalspeler) voorzitter Frank Delleman aanwezig. 

Ook zijn voorganger Hugo Boschker was er. Hij loodste de club 

door misschien wel de moeilijkste jaren van haar bestaan. 

Dit kampioenschap is ook zeker zíjn kampioenschap.

Oud-secretaris Alfred Lensen, dè architect achter de 

verhuizing van de Nieuweling naar het Horsterpark 

midden jaren 90, was van de partij. 

En hoe geweldig was de aanwezigheid van de 89-jarige 

Toon Mattijssen. In de vorige eeuw hanteerde hij bijna 

20 jaar lang de voorzittershamer. Verscholen onder pet 

en achter zonnebril zag de oud-Praeses hoe spelers en 

supporters het felbegeerde kampioenschap vierden.

Wat een geweldige foto Toon!

Fluitjesclub eert 

DVV 1 met een 

wedstrijdbal

Voorafgaand aan de laatste thuiswedstrijd van het eerste 

tegen Veluwezoom op 26 Mei werd de wedstrijdbal 

aangeboden door Bennie Janssen en Johan L’ami namens 

de “Fluitjes club van DVV” ter gelegenheid van het 

behaalde kampioenschap Heren DVV 1.

Kamp i oenen
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Sfeermomenten door supporters

Mede mogelijk gemaakt door Jasper Harmsen en Jacques le Conté
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Edward Sturing bij 

DVV JO15-3

Door: Renate van den Bemt

Op dinsdag 7 mei werden de jongens van de JO15-3 

verrast met een training van de enige echte Edward 

Sturing, assistent trainer van Vitesse, uiteraard onder 

veel belangstelling van alle ouders. Opperste concentratie 

onder alle jongens! Er werden veel technieken 

doorgenomen en direct toegepast.

Na alle oefeningen was het natuurlijk ook even tijd voor 

een partijtje voetbal met aan de ene kant  keeper Edward 

en aan de andere kant onze eigen keeper Dylan.

Het was een bijzondere training waar alle jongens van 

genoten hebben en als zelfs op deze regenachtige dag 

de zon doorbreekt tijdens de training, kunnen we toch 

echt van een geslaagde training spreken. Aan het eind 

natuurlijk nog even een gezamenlijke teamfoto en 

uiteraard werden er foto’s met handtekening uitgedeeld.

Namens alle ouders willen wij de familie Faber bedanken 

voor het regelen van deze training en een hartelijke dank 

aan Edward Sturink, voor het vrijmaken van zijn tijd om 

deze  onvergetelijke en geweldige training te geven aan 

onze jongens van de JO15-3. GEWELDIG!!!

Van de 

toernooicommissie

Door: Alice, Antoine, Bianca en Helma

Op 1 en 2 juni vond ons jaarlijkse DVV Rabobank 

jeugdtoernooi weer plaats waarbij we dit jaar 108 

deelnemende teams mochten ontvangen op ons mooie 

sportcomplex in Duiven. 

Na een periode van 5 geweldige jaren hebben wij besloten 

er mee te stoppen. Wij hebben dit altijd met heel veel 

plezier gedaan, maar vinden dat het nu tijd is om het 

stokje over te dragen aan een nieuwe enthousiaste groep. 

Wij hopen dan ook dat er mensen zijn die dit met net 

zoveel passie willen oppakken voor de vereniging, maar 

vooral voor onze jeugd.

Wij willen alle deelnemers, toeschouwers, scheidsrechters, 

vrijwilligers en iedereen die op wat voor manier dan 

ook heeft geholpen…ontzettend bedanken voor hun 

deelname, bijdrage en inzet.

JO15-3Dvv JO15-3
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Ook gaat onze dank uit naar de sponsors van dit jaar. 

Rabobank, Club van 100, Van Westeneng bestratingen 

Duiven, Happy Faces, Buitensport Four Seasons, 

Telecombinatie, Bodywear Superstore, Liemers fietsen, 

Prontoprint, Villa Optica, ´t Bakhuus, La Calamita, Reezo, 

Sascha Diertotaal, Blokker, Kapsalon Theo Heebing en Van 

de Pavert Beveiliging.

Hopelijk kan de toekomstige toernooicommissie ook 

volgend jaar weer op jullie rekenen, want zonder jullie is 

er geen toernooi!

Tijdens ons toernooi zijn veel foto’s gemaakt. Deze kunnen 

jullie bekijken op onze Facebookpagina: https://www.

facebook.com/dvvtoernooi
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Foto DVV 1 is gemaakt door RenE Nijhuis Fotografie. 

Namens de redactie: bedankt RenE
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het eer ste



JO15-1 blijft in de 

3e divisie

Door: Peter Meijerink, leider

Aan het begin van het seizoen was een van doelen van de 

JO15-1G om in de derde divisie te blijven. Die doelstelling 

is gehaald. Tot op het laatst bleef het spannend, want ‘in 

het rechter rijtje’ lag een aantal ploegen – waaronder 

DVV – op puntenaantal dicht bij elkaar. De onderste twee 

ploegen in de eindstand zouden degraderen. Het was dus 

zaak om niet op P11 of P12 te eindigen, om maar even in  

Formule I termen te spreken. De laatste vier wedstrijden 

van het seizoen waren daarom belangrijk. Twee van 

die wedstrijden waren tegen directe concurrenten, de 

laatste twee wedstrijden tegen de nummer één en twee. 

Realistisch gezien lagen de beste kasten op punten niet 

in die twee laatste wedstrijden. Op 4 mei trad het team 

thuis aan tegen het Arnhemse ESA, een van de directe 

concurrenten. Die wedstrijd werd met 4-1 overtuigend 

gewonnen, waarmee klassebehoud voor het grijpen 

lag. Als de week erop uit tegen DTS Ede gewonnen zou 

worden, zou het team zich veilig spelen. In een weinig 

verheffende wedstrijd werd het echter 1-0 voor het 

thuisteam. Daarmee werd het team mede afhankelijk van 

de resultaten van anderen, want de kans dat in de laatste 

twee wedstrijden punten zouden worden gehaald lag als 

gezegd niet voor de hand. Maar het kan gek gaan in het 

voetbal en dat bleek maar weer eens. 

Op 18 mei trad het team thuis op het hoofdveld aan tegen 

de ongenaakbare koploper SML uit Arnhem, dat op dat 

moment al kampioen was. Dat laatste is waarschijnlijk in 

het voordeel van DVV geweest. SML trad namelijk met een 

sterk uitgedund team aan. De vier beste spelers van het 

team waren uitgeleend aan de JO17-1, de keeper was 

geblesseerd en vervangen door een veldspeler waardoor 

de tegenstander maar één wissel had. Desondanks nog 

steeds een sterk team. Stuk voor stuk waren de resterende 

spelers van SML individueel vaardig, snel en sterk. Toch 

was de balans waarschijnlijk een beetje weg uit het team, 

want het was DVV dat op voorsprong kwam. SML liet 

het er echter niet bij zitten en gaf af en toe wat gas bij, 

waarmee DVV het knap lastig had. Een tegengoal was dan 

ook onvermijdbaar. Als SML weer wat inzakte instonden 

er toch weer wat kansen voor DVV, waardoor ook DVV 

weer kon scoren. Zo pingpongde het wat heen en weer, 

maar uiteindelijk werd het pleit na een zenuwslopende 

eindfase in het voordeel van DVV beslecht met een 4-3 

overwinning. Een knappe overwinning van het team tegen 

een tegenstander die tot dan toe weinig verliespunten had. 

Met deze overwinning steeg DVV zelfs naar de 8e plaats 

op de ranglijst, maar belangrijker: het team was sowieso 

veilig. Op de laatste wedstrijd op 25 mei in Uden tegen 

UDI’19 zat daarom geen spanning meer. Helaas vertaalde 

zich dat niet in zorgeloos, speels en sprankelend voetbal. 

Het team maakte een uitgebluste indruk in tegenstelling 

tot UDI’19 dat nog een bekerfinale te spelen had en er 

duidelijk zin in had. De wedstrijd werd dan ook kansloos 

met 1-5 verloren, maar als voetballiefhebber was het voor 

ondergetekende een genot om naar UDI’19 kijken.

Al met al heeft het team, ondanks een roerige start, dit 

seizoen een prima prestatie geleverd door op de negende 

plaats te eindigen en daarmee divisievoetbal voor de 

toekomstige JO15-1(G) veilig te stellen. We wensen het 

nieuwe team alvast veel succes.

JO12-1 is okE – olEE
 
olEE!

Door: Sandy

Seizoen 2018/2019 in de hoofdklasse is afgelopen. Geen kampioen geworden, maar wel  de leukste en sterkste 

voetbalverhalen! Over de mooiste goals en gedurfde reddingen, over net-niet-winnen, over onderling plezier en over 

vriendschappen die ook buiten het veld voortduren. 

Bij tijd en wijle hebben we klasse voetbal gezien!  Dus als we de positieve herinneringen behouden, dan blikken we terug 

op een geslaagd seizoen. Vooral de laatste wedstrijden lieten de jongens groei zien! Als team, maar ook als individu….  

Dus dat belooft het komende seizoen weer veel sportief gedrag , lol en ‘weet-je-nog-verhalen’ op het grote veld!

JO12-1Dvv JO12-1

Toppers Verdiend frietje
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Ja mooi! DVV 4 doet 

het weer:  na een 

slopend seizoen op 

de laatste speeldag 

kampioen!
Door: Ruud Derksen

De laatste wedstrijd van het seizoen was de uitwedstrijd 

tegen angstgegner VVO 4 uit Velp.

Met de volgende 16 kernspelers werd deze laatste 

wedstrijd gespeeld  onder leiding van speler-coaches 

Barry Aartsen en Ruud Derksen en teammanager Erik 

Jansen.

Dani Beuting

Edwin Verbeek

Sander Roording

Timon Luiten

Koen te Winkel 

Dennis Kooij

Maarten van Beek

Justin Hermsen

Mark Hooyman

Twan van Wordragen

Ronnie Holtrop

Mauro Wiggers

Nick janssen

Collin Roording 

Voor de winterstop hadden we maar één keer verloren, 

thuis met 4-3 van VVO. Met name de jonge jongens waren 

onder de indruk van het fysieke- mentale  spel van VVO….

Als we maar niet de laatste wedstrijd uit tegen VVO het 

kampioenschap veilig hoeven te stellen… Ik weet niet of 

ik mee doe tegen VVO uit ... ( quote  van Justin Hermsen) 

De winst van het seizoen is dat de jonge gasten voor het 

eerst op tijd naar bed gingen, uiteindelijk niet bang waren 

voor VVO, als een team met eigen spelers uitstekend 

functioneerden en een uitstekende prestatie op de 

grasmat legden. Dat resulteerde in een schitterende 6-0 

overwinning  met doelpunten van Mauro (3), Ronnie (2) 

en Justin.

Statistieken
-  Eindstand : DVV 4 20 gespeeld 49 punten ( 3 nederlagen 

en 1 gelijk spel) 78 voor en 23 tegen   Spero 20 gespeeld 

47 punten Rijnland 20 gespeeld 46 punten

-  Dvv 4 was gestart met een mix van een aantal jonge 

spelers ( 2e jaars senior)  en routiniers van 40+ met 

Focus!

Ja mooi!

Eeeeeyyyyy!

Gele kaart...

als doel het kampioenschap te behalen. Daarbij was 1 

keer per week trainen op donderdag de maatstaf onder 

supervisie van Barry en Ruud. 

-  Topscoordersbokaal DVV 4: gewonnen door Mauro 

Wiggers met 34! doelpunten 

-  Ronnie Holtrop; assistkoning, 20 doelpunten en 

spelersmakelaar ( Loo wint uit van Spero de één na 

laatste wedstrijd)

-  Dennis Kooij : trainer van DVV 4, TEAMbuilder  (feestjes/

Holland talige muziek/bruggenbouwer naar de jeugd) 

en toch gestrest /zenuwachtig op gezette tijden

-  Spero al dacht dat ze na winst op DVV4 er waren…6 

punten los…./Blijven geloven in de goede afloop en je 

eigen wedstrijden winnen!

-  Ruud Derksen: onvervalste hattrick op zijn oude dag 

tegen Runner up Rijnland ( 5-3 thuisoverwinning), ja 

Maarten het was mogelijk……

-  Timon Luiten sinds zijn Boothcamp trainingen veel 

sterker in de duels is geworden 

-  Justin Hermsen en Jeroen Stuart na een nachtje 

Amsterdam zonder slaap toch op de bank kwamen 

zitten en bij hun invalbeurt beslissend waren

-  Maarten van Beek niet altijd aanwezig was vanwege 

verkeerde planning met zijn werkgever/stageadres

-  Barry, Timon, Ed, Sander, Marco  Erik en Ruud voor de 

3e keer in 6 jaar kampioen zijn geworden!

Vroege douche

DVV 4Ja... een mooi stel

De laars van DVV is weer terug dankzij sponsoring familie te 
Winkel. Bij het vorige kampioenschap ( 2 jaar geleden ) is de 
laars uit het legendarische Duitse Obermeiser gesneuveld ....
Peter van Oord is toen beloofd dat bij een volgend 
kampioenschap er weer een Laars terug zou komen voor 
algemeen gebruik. Deze belofte is gestand gedaan en de Laars 
is weer aanwezig in de kantine van DVV .
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KAMPIOENEN 

JO15-03!!!

Door: Renate van den Bemt

Een fantastisch seizoen hebben deze toppers van de 

JO15-03 gehad. Allereerst natuurlijk kampioen geworden 

in de najaarscompetitie. Daarna alleen maar glansrijke 

overwinningen in de zaal, m.a.w. weer kampioen!

Vervolgens hebben ze zelfs de finale gehaald in de strijd 

om de KNVB beker. Deze finale was op 1 juni j.l. Helaas 

werd deze finale met 3-2 verloren. Desondanks erg trots 

op de jongens, ze gingen er echt voor. Op 1 juni werden 

ze terecht gehuldigd bij DVV, allemaal voorzien van een

mooie medaille. 16 juni volgt er nog een toernooi en dan 

is het helaas het einde van dit seizoen. Wel een seizoen 

waar we met heel veel plezier en mooie prestaties op 

kunnen terugkijken. Daar wil ik ook graag de jongens voor 

bedanken! Ook alle ouders bedankt voor de gezelligheid 

langs de lijn.

En last but not least, trainer Wilco Hoedemaker!!! Heel erg 

bedankt voor alles wat je dit seizoen voor de jongens hebt 

gedaan. Je hebt er veel tijd in gestoken, maar het resultaat 

was er ook wel naar. 

Fijne vakantie allemaal en tot volgend seizoen. 

JO15-3Dvv JO15-3 JO10-4DVV JO10-4

-  Marco Kleintjes helaas snel moest  afhaken aan het 

begin van het seizoen  vanwege een knieblessure ( man 

of de match uit tegen Angerlo!) 

-  Nick Janssen na de winterstop DVV 4 kwam versterken 

-  Leenspelers: bedankt  Stefan Koerntjes  (DVV 8 , keeper 

aantal wedstrijden ) en  Rick Janssen (zaterdag 4 /vaste 

oproepkracht bij 3 tal topwedstrijden)

-  Winst van de oliebollencup  DVV in de winterstop 

-  Drank en vrouwen: Uitgaan en zuipen voor de jonge 

gasten toch belangrijker is dan het resultaat… (behalve 

de laatste wedstrijd gelukkig) 

-  Tactiek/nadenken over voetbal  wellicht in de loop van 

de jaren komt  (info over tactiek Guardiola was nog niet 

aan dit team besteed… behalve aan Twan)

Team JO104: een 

eenheid in plezier!
Door: de technische staf

Trainers Jeroen de Wit & Mark Vermeer hadden het 

voorrecht om de basis die gelegd was in seizoen 2018-

2017 voort te zetten. Met bijna een ongewijzigd team 

stroomden de stuk voor stuk enthousiaste teamleden 

door vanuit JO94 naar JO104. De basis om van dit 

oorspronkelijke vreemdelingenlegioen een team te maken 

bleek te zijn: plezier, eerlijkheid & vertrouwen. Waardoor 

het voor de staf en onze assistenten (de ouders) (bijna) 

nooit een probleem was om vroeg en blij op te staan.  

Tijdens de zomerstop maakte onze meevoetballende 

keepster Marley van Limbeek de overstap naar het 

meidenteam. Het gat dat viel, creëerde bij ons direct een 

acuut probleem. Maar het scoutingapparaat rondom ons 

team vond een deel van de oplossing bij onze bevriende 

vereniging Duko. Daar op het veld liep een multifunctioneel 

inzetbare speler die graag ook zijn voeten wilde laten 

spreken: onze Siem. Siem Strasser werd één van onze 

roulerende dappere keepers en ontpopte zich daarnaast 

tot een onverschrokken laatste verdediger met het oog 

altijd op de bal. Waar de bal is, daar is Siem. Via het 

inmiddels beroemde vaste wisselschema van Jeroen kreeg 

iedereen evenveel speelminuten als het aanvoerderschap 

toebedeeld (waarmee ook de eer van de heerlijke koffietas 

& wastas werd verdeeld). Naast Siem stonden ook Jayden 

van Buren & Bram Abbing geregeld bij ons op doel. Jayden, 

onze jongste speler, met een groot gevoel voor recht en 

onrecht, speelt het liefst zijn tegenstander twee keer uit 

voordat ie hem passeert. Jayden verzorgde onze opbouw 

van achteruit enthousiast, en hij kon door oog te houden 

op de keeper van de tegenstander deze van afstand 

meermaals verrassen. Daarnaast bracht ie steevast zijn 

eigen persfotograaf mee naar iedere wedstrijd. Het bleek 

zijn trotse opa. Bram is ons fysiek sterkste speler, dat 

komt zeer waarschijnlijk doordat hij zowel thuis als op 

het voetbalveld meer dan regelmatig wordt uitgedaagd en 

op de proef wordt gesteld door zijn lieve tweelingbroer 

Roben. In ons team op de trainingen was het nooit de 

vraag wie er kermend van de pijn op de grond zou liggen: 

een Abbing was er altijd bij. En ze staan uiteindelijk ook 

weer op (gelukkig!). Siem, Jayden, Bram vormden samen 

met Daan Hunting onze voetballende defensie. Daan 

kiJk ze 
shinen .
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m a a k t gepast gebruik van 

zijn enorme snelheid. Eenmaal 

op stoom bestrijkt hij het liefste de gehele 

linkerflank. Overzicht houden gaat steeds beter. 

Verdedigend is zijn corrigerende snelheid ook een 

verrassend wapen. Het mooie is ook dat al onze 

verdedigers afgelopen seizoen meerdere doelpunten 

hebben gemaakt. Dat is voor onze middenvelders en 

spitsen een geruststellende gedachte, als zij eens hun 

dag niet hadden. De vaste middenvelders van JO104 

zijn Justin Westerhuis & Roben Abbing, ondersteunt door 

onze doorschuivende verdedigers. Wij speelden meestal 

2-2-1 en soms 2-1-1-1. Waardoor onze middenvelders 

onze lopers moesten zijn, met voorkeur voor aanvallende 

loopacties. Onze Justin, kiest altijd voor zijn verdedigende 

werk een vast mannetje uit, waardoor hij altijd nuttig werk 

verricht. Zijn loopvermogen heeft stappen gezet en de 

moeilijkste kansen tovert ie om tot een onverwacht mooi 

doelpunt. Roben ondersteunt Justin op het middenveld. 

Roben speelt steevast met bravoure minimaal een 

tegenstander uit voordat ie de bal speelt naar onze 

spitsen. Of voor eigen teamsucces gaat. Door het hebben 

van een goede defensie is het verantwoord risico’s nemen 

voor onze middenvelders. Naast Roben & Justin, speelt 

Teun Vermeer afwisselend op links op het middenveld 

en als linkerspits. Teun brengt naast een behoorlijk 

loopvermogen af en toe een fraai linkerbeen mee naar 

het voetbalveld. Corners en afstandsschoten met een 

verdediger naast zich zijn, zijn specialiteit. En een goed 

humeur (soms ook niet). Ons team wordt gecompleteerd 

door Stijn de Wit, onze sluwe spits die hele defensies in 

slaap kan sussen en dan opeens uit zijn slof kan schieten. 

Van rennen wordt je moe en van scoren niet, dat is zijn 

devies. Waardoor hij altijd wel zijn doelpuntje meepikt voor 

ons team, ook doordat ie vaak op de goede plek blijkt te 

staan, terwijl wij coaches vaak denken dat dat niet zo is. 

Afgelopen jaar was een feest. We gaan weer voor zo’n 

jaar. En ook nog zaalkampioen en winnaar op ons eigen 

DVV Toernooi.

Kampioen van de 

gezelligheid!

(Door een JO12-2 DVV insider)

Zoals in een eerdere DVV Post te lezen was heeft de 

JO12-2 een uitstekend najaarsseizoen gedraaid. Eerst 

moeizaam begonnen, maar uiteindelijk 3e geworden in 

de najaarscompetitie. In de zaal werd het team kampioen 

door enkele spannende potjes te winnen. Het team 

speelde een klasse hoger in de voorjaarscompetitie. In 

deze competitie werden helaas alle wedstrijden verloren, 

op één na tegen SC Rheden. Een zeer spannende pot, dat 

gold ook voor een aantal andere wedstrijden. Het was 

moeilijk voor het team, ze kwamen fysiek en voetballend 

betere tegenstanders tegen. Het resulteerde dus helaas in 

een hoop verliespartijen. 

Gelukkig was dit niet terug te vinden in de sfeer binnen 

het team. Of het team nou verloor of die enkele keer won, 

gezelligheid was er altijd te vinden na het voetballen. Te 

beginnen in de kleedkamer. Ook na de training werd er 

bijvoorbeeld een speaker met muziek opgezet. Onderling 

wordt er door diverse spelers veel met elkaar buiten het 

voetbal afgesproken. De teamuitjes waren altijd optimaal 

ingevuld. Zo zijn de eerste bijnamen van de spelers zijn 

ontstaan. De trainers hebben de spelers voetballend 

opgeleid, maar ook de eerste grondbeginselen voor 

het toekomstige gezellige DVV Zondag 11 zijn ook 

meegegeven. 

Gelukkig duurt dat nog even ;-)

Op 31 mei j.l. ging het team op trainingskamp naar 

Markant om daar aan een stuk teambuilding te gaan 

doen voor het laatste toernooiweekend. Het team heeft 

daar natuurlijk een balletje getrapt, een kanospeurtocht 

gehouden, de bbq aangezet, rond een kampvuur gezeten 

en gekampeerd in een tent. Natuurlijk lekker laat naar 

bed en de volgende dag als echte mannen gewoon een 

toernooi afwerken bij Concordia Wehl! Op het toernooi 

werd het team 4e en won het de sportiviteitsprijs. 

Een dag later moest het team weer aan de bak op het 

DVV toernooi. Dit toernooi was weer top georganiseerd, 

waarvoor dank aan de toernooicommissie! De afsluiting 

van het voetbalseizoen was een feit, een toernooi met 

spannende potjes voetbal, 3x gelijkspel en 1x winst. Het 

team werd in hun poule gedeeld 2e. Er volgde een penalty 

reeks om de finales van plek 1-2 en 3-4 in te vullen. 

De JO12-2 verloor de penaltyreeks helaas, maar won 

de wedstrijd voor de 3e plaats met een spannend potje 

JO12-2huldiging zaalkampioenschap

Kamp BBQ

Penaltyreeks DVV toernooi

Kampvuur

bazen van 
het veld

kamp i oenen
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JO14/1G seizoen 2018-

2019
Door: Jasper Harmsen, Leider JO14-1G

Hoe vaak krijg je de kans om samen met je zoons het 

kader te vormen van een jeugd team? Met Kevin als 

hoofdtrainer en Joey als assistent-trainer elk weekend 

langs de lijn. Mooi was het dat we met Stijn Krechting als 

stagiaire een extra assistent-trainer kregen en met Pedro 

Stevens als grensrechter was het helemaal af.

Voor de spelers was het even wennen. Van een vader-

trainer naar een nieuwe hoofdtrainer. Een trainer die als 

speler van DVV1, CIOS diploma, TC3 diploma en nu ALO 

student genoeg bagage meenam om de jongens verder 

op te leiden. Opleiden zoals DVV dat ook voor ogen heeft. 

Ieder verdient evenveel aandacht en spelers worden beter 

door spelen, en niet door op de bank te zitten. Individuele 

aandacht en ontwikkeling stonden bovenaan in het plan 

voor dit seizoen.

Plannen werden gemaakt en uitgevoerd. Mooi om te zien 

dat wedstrijdbesprekingen naar een hoog niveau werden 

gebracht en waar de spelers werden uitgedaagd om 

mee te denken. Niet alles voorzeggen maar de spelers 

betrekken bij het spel. Gedurende het seizoen zagen 

we dat dit vruchten af ging werpen. Spelers werden 

assertiever, gingen meedenken en pasten zelf de opstelling 

in de wedstrijd aan als de tegenstander bijvoorbeeld met 2 

spitsen speelde. Hoe gaaf is dit!

Spelers die voorgaande jaren  wat betreft aandacht, 

voetbal. Een mooie prijs en een mooie herinnering!

Het team zal deels uit elkaar vallen en opnieuw opgebouwd 

moeten worden, om op het grote veld het 11 tegen 11 spel 

volgend seizoen te doorstaan. Een nieuw leermoment, 

maar een mooie uitdaging. Dit seizoen was het team naast 

het zaalkampioenschap, kampioen van de gezelligheid. Er 

is één doelstelling wat voor het volgend seizoen al vast 

staat, deze titel proberen te prolongeren!

Tent Djevlin Yadon en Sami Zandkasteel

Kader

Trainer en Kok Bas

vertrouwen en begeleiding er bij in schoten, kregen nu 

wel de aandacht, vertrouwen en begeleiding die ze 

verdienen. Met als gevolg dat deze spelers beter werden, 

evenveel speeltijd kregen en met een glimlach op het veld 

stonden. Eigenlijk zoals het hoort. Als kader hebben we 

hier veel tijd aan besteed. En dan bleef het vaak niet bij 

alleen trainingen en wedstrijden. Ook daarbuiten waren 

we bezig om te kijken waar we spelers beter kunnen 

maken. Daarvoor hadden we vaak contact met spelers en 

anderen binnen DVV. Goed was ook de steun die vanuit 

voetbaltechnische zaken hierin kregen om de door ons 

ingeslagen weg verder voort te zetten. Hierin willen we 

dan ook Frank van Loon en Ron Olyslager zeker bedanken.

Als team hebben we ook stappen gemaakt. Dat was 

niet voor iedere speler even makkelijk. Er werd een 

speelschema opgesteld, om een ieder evenveel 

speelminuten te gunnen. Immers van spelen word je 

beter! Tja en als je vanuit het verleden niet gewend bent 

om in de wissel te staan, is dat wel eens lastig. Ook moest 

het team wennen aan de nieuwe spelers. Ook was er 

meer tegenstand. Maar winnen en kampioen worden is 

niet de doelstelling bij DVV. Opleiden is het motto. Opleiden 

voor DVV1. De eerste seizoenshelft draaiden we lekker 

mee. Na de winterstop waren de resultaten wisselvalliger. 

Maar goed als je niet meer doelpunten maakt dan de 

tegenstander, win je niet de wedstrijd. 

Elke wedstrijd wisten we ons gesteund door een groot 

aantal ouders. Die ook de veranderingen binnen het 

team zagen en welke positieve gevolgen dit had voor hun 

kinderen. Er werd weer gelachen, spelers werden beter 

en speeltijd werd eerlijk verdeeld. Natuurlijk waren er ook 

JO14-1team DVV JO14-1

Sven en Stijn

kamp i oenen van d v v

JO14-1
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JO14-2

ouders die moeilijk met hun teleurstellingen om konden 

gaan en dit met iedereen deelden behalve met ons als 

kader. Jammer en zeker een gemiste kans omdat wij als 

kader er voor iedereen zijn. Spelers maar ook ouders. 

Vanuit DVV maar ook vanuit andere verenigingen kregen 

we veel complimenten over de weg die ingeslagen is 

bij ons team. Spelers werden beter en de jonge trainer 

kreeg de kans zich verder te ontwikkelen. Wat dit jaar wel 

duidelijk is geworden is dat het beleid om geen vaders 

als trainer in te zetten op hogere selectieteams het beste 

is voor de club en spelers. Geen persoonlijk/familie 

betrokkenheid. Geen vriendjespolitiek. Niemand heeft een 

voorkeurspositie. Nee, niets van dit alles. Iedereen krijgt 

de begeleiding en het vertrouwen wat hij of zij nodig heeft 

en verdient!

We willen tot slot Sven, Tycho, David, Mexx, Jordi, Kas, 

Armando, Nick, Niek Finn, Luca, Levon, Senna, Teun 

en Giedo bedanken voor de inzet en spelvreugde het 

afgelopen seizoen. We gaan jullie overdragen aan een 

nieuwe trainer. Maar blijven jullie, maar nu als supporter, 

aanmoedigen langs de lijn. 

Helaas gaan wij door omstandigheden niet verder als 

kader volgend seizoen. Maar in de toekomst zullen we 

hier zeker een vervolg aan geven. #teamharmsen zal altijd 

betrokken blijven bij DVV!

Trainers

Wedstrijdbespreking

Warming up

JO15-3
DVV JO15-3 Zaalkampioenen

(zaalkampioen & Regio Oost VTT kampioen (ticket voor NK jeugd))

DVV JO14-2 Zaalkampioenen

kamp i oenen!

kamp i oenen! kamp i oenen!

JO14-2
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JO8-1DVV JO8-1 Zaalkampioenen JO10-1
DVV JO10-1 Zaalkampioenen

(zaalkampioen & Regio Oost VTT kampioen (ticket voor NK jeugd))

JO8-2DVV JO8-2 Zaalkampioenen JO10-4DVV JO10-4 Zaalkampioenen

kamp i oenen!
kamp i oenen!
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MO17-1MO13-1DVV MO13-1 Zaalkampioenen

MO15-1DVV MO15-1 Zaalkampioenen

kamp i oenen!

JO12-2DVV JO12-2 Zaalkampioenen

kamp i oenen! kamp i oenen!

MO17-1DVV MO17-1 Zaalkampioenen
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JO13-1DVV JO13-1 Zaalkampioenen

JO14-1DVV JO14-1 Zaalkampioenen

JO17-3DVV JO17-3

JO17-4
DVV JO17-4 Zaalkampioenen 

(zaalkampioen en Bekerfinale op 1 juni)
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Zon-1DVV Zon-1

Walking Football 

de Liemers een van 

de winnaars van 

het ESA-Casino 

Suikerland Walking 

Football Toernooi 

25 april 2019
Door: Hugo Boschker

Algemeen
In september 2016 is bij DVV het Walking Football van 

start gegaan, voetbal met name voor 60-plussers. Toen 

SG Groessen en SV Loo eind 2018 te kennen gaven dat er 

binnen hun vereniging ook belangstelling is voor het het 

WF, zijn wij met elkaar in gesprek gegaan om dit breder 

aan te pakken met als resultaat dat op 21 maart 2019 

Walking Football de Liemers in het leven is geroepen. Er 

is bewust voor deze naam gekozen omdat wij ook andere 

verenigingen in de Liemers de kans willen geven zich 

hierbij aan te sluiten. Elke donderdagochtend vanaf 10.00 

uur tot 12.00 uur wordt er gespeeld. De ene maand is dat 

bij DVV, de andere maand bij Groessen en dan bij Loo etc. 

WF is niet alleen leuk om te doen, maar het is ook gezellig. 

Je bent actief, lekker buiten en je leert andere mensen 

kennen. Een aanrader voor elke 60-plusser. 

Een goede start
Op 25 april worden we uitgenodigd om deel te nemen aan 

het ESA-Casino Suikerland Walking Football toernooi in 

Arnhem. Aan dit toernooi doen 12 teams mee, van heinde 

en verre komen ze naar Arnhem o.a. Heinkenszand, 

Amsterdam. De organisatie is in handen van ESA. 

Na een warm welkom, is om klokslag 10.45 uur de aftrap. 

Telkens 15 minuten per wedstrijd met een tussenpauze 

van 5 minuten tot de volgende wedstrijd. In totaal moet 

elk team 6 wedstrijden spelen. De spelregels zijn op 

onderdelen anders dan bij het reguliere voetbal. Je mag 

bijvoorbeeld niet rennen, de bal mag niet boven heup 

hoogte uitkomen, geen slidings, geen vaste keeper, geen 

buitenspel en ruw spel is sowieso uit den boze. 

Het toernooi kent feitelijk 2 team winnaars. Een winnaar 

voor de ESA Fairplay Cup. En een winnaar die naast het 

aantal punten (winst 3, gelijkspel 1, verlies 0) zich ook 

door opvallend positief gedrag onderscheidt ten opzichte 

van de andere teams. Met andere woorden: een team die 

alle wedstrijden wint, hoeft niet perse als uiteindelijke 

winnaar uit de bus te komen. Hoe heeft een team zich in 

sociaal opzicht gedragen, naar elkaar toe, naar anderen 

en naar de scheidsrechter? En hoe heeft het team de 

spelregels gehanteerd? Punten die bij de toekenning van 

een winnaar een belangrijke rol spelen. 

De prijsuitreiking is om 16.50 uur. Ofschoon wij niet alle 

wedstrijden hebben gewonnen, worden wij op basis van 

de puntentelling (prestatie) en sportiviteit in de meest 

ruime zin van het woord 1 ste van dit schitterende en goed 

georganiseerde toernooi. We worden door de organisatie 

uitgebreid gefeliciteerd, ontvangen 2 prachtige vaantjes 

en ieder van ons krijgt een grote fles bier (zie dit als de 
beker) om mee naar huis te nemen. Met elkaar hebben 

wij een fijne dag gehad waar wij met trotsheid op 

terugkijken. We hebben Walking Football gespeeld zoals 

het gespeeld behoord te worden; technisch hoogwaardig 

en sportief. Een minpuntje: een vinger van Jan Leemans 

is uit het gelid geschoten, waardoor hij niet verder heeft 

kunnen spelen. Heinkenszand heeft de ESA Fairplay Cup 

mogen ontvangen.

Walking Football 25 april 2019

DVV Zon-4 Zon-4
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Afvaardiging DVV 10 voetbalt 

tegen G-team Westervoort

Door: een trotse trainer

Op dinsdag 28 mei stond voor de 3e maal de vriendschappelijke wedstrijd tegen het 

Gehandicapten jeugd team (G-jeugd team) van sc. Westervoort op de planning.

Om 18.30 was de aftrap van de wedstrijd en het G-jeugd team zette direct onze jongens 

onder druk. Met gebaren, ondersteund door kreten, probeerde het G-team onze jongens te 

beïnvloeden en met succes. Onze stoere boys voelden de wedstrijd erg goed aan en kwamen 

in de eerste helft tot een respectabele 4-4 tussenstand. In de tweede helft zette het G-team alle mogelijke middelen in om 

DVV op een dwaalspoor te krijgen en dat lukte aardig. Er werd geknuffeld, spelers werden afgehouden en afgeleid, hierdoor 

viel er zelfs 2x een gele dus rode kaart voor een DVV speler, waardoor het G-team met een man meer kwam te staan. 

DVV 10 sluit een 

succesvol jaar af.

Dit seizoen voetbalde DVV zondag 10 hun eerst seizoen 

bij de senioren van DVV. Voor onze spelers, op 2 jongens 

na, de eerste kennismaking met seniorenvoetbal en zowel 

een thuis- als een uitwedstrijd spelen tegen dezelfde 

tegenstanden. Moeilijke bijkomstigheid was ook een niet 

gelijkwaardige tegenstander qua leeftijd. 

Vaak was dit voor ons een lastige leerschool. Tegen 

Veluwezoom, Sprinkhanen, SDZZ en Wehl voetbalden wij 

tegen ‘mannen’ die hun vader konden zijn en duidelijk 

meer voetbalervaring hadden dan onze spelers bij elkaar. 

Het moet gezegd worden dat door strijd en door slim te 

voetballen wij bij enkele van deze wedstrijden, ondanks 

een fikse nederlaag, toch complimenten kregen van onze 

tegenstanders over ons spel.

Toch waren er ook nog andere obstakels die genomen 

moesten worden dit seizoen. Wat te denken van 

verzamelen om half twee naar verzamelen om half negen 

of soms eerder. Een grote hoeveelheid van de mannen 

staan op zaterdagavond in de basis bij VV de Buren of FC 

Korenmarkt United. Daar staan ze hun mannetje en lukt 

het ze om menig tegenstander (lees biertjes) met het 

volste gemak weg te ‘tikken’. Tja dan is het nogal eens 

lastig om dan om iets voor negen en soms zelfs eerder 

bij DVV te zijn en dan ook nog je voeten te laten spreken 

tijdens de wedstrijd.

Toch moet er een groot compliment worden uitgedeeld 

aan deze mannen. Het is ons gelukt om in de competitie 

zesde te worden en menig seniorenteam achter ons te 

laten. Zondag 10 is een hecht team. De spelers gaan zowel 

in als om het veld als een vriendenteam met elkaar om. 

De omzet van de kantine van DVV is dan ook dit seizoen 

op zondag mede gevuld door de mannen van Zondag 10.

Voor komend seizoen liggen er weer nieuwe kansen 

voor deze mannen. Als het mee zit houden wij de boel bij 

elkaar en mogen wij bij thuiswedstrijden om 12.00 uur de 

clubkleuren verdedigen.

Grote dank is er nog aan een kleine groep vaste supporters. 

Fijn om deze mensen langs de lijn te hebben. In het kader 

zonder van zonder leiding geen voetbalwedstrijd ook onze 

leiders en trainer bedankt voor hun inzet dit seizoen.

De grens.

DVV 10DVV 10 & westervoort G-team

DVV 10DVV 10
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Steeds weer scoorde DVV 

een doelpunt, maar het 

G-team vocht zich terug 

en trok uiteindelijk aan 

het langste eind door te 

winnen met 8-7. 

Na het eindsignaal was het enthousiasme van de G-jeugd 

niet te stoppen. Al juichend bestormden zij de DVV jongens 

voor felicitaties. Toch weer allemaal op de plek, want de 

penalty serie (standaard bij elke training van het G-jeugd 

team) moest nog afgewerkt worden. En ja hoor, ook hier 

trok DVV helaas aan het kortste eind en was het G-jeugd 

team (te sterk), waardoor iedere G-jeugd speler een 

medaille ontving van het DVV team.

Toen op naar de kantine, gezamenlijk hebben de twee 

teams onder het genot van een drankje de wedstrijd 

geëvalueerd en wat waren de G-jeugd spelers trots dat 

zij voor de 3e keer wonnen van DVV. Maar hoe trots kan 

je als begeleiding van DVV zondag 10 zijn als 19 en 20 

jarige jongens zich kunnen verplaatsen in de situatie van 

voetballende leeftijdsgenoten met een beperking en deze 

G-jeugdspelers een fantastische voetbalwedstrijd geven: 

super super trots. 

Bedankt jongens namens eenieder!!

DVV 35+1, 2 en 3 

update en een paar 

“Wist U datjes….” :
(Door de 35+ lijers)

Helaas ook dit seizoen geen kampioen bij de jonge 

mannelijke veteranen van één van de 35+ teams.

Om maar met het jongste 35+3 team te beginnen, 

dit team was het dichtst bij een kampioenschap in de 

voorjaarscompetitie. Helaas is het feestje verstoord 

door een sluwe snelle vrije trap van de tegenstanders 

uit Zevenaar, DCS. In de najaarscompetitie werd het 

uiteindelijk een tweede plaats in spannende competitie 

met DCS, RKHVV en Jonge Kracht.

 

Het 35+2 team kende een moeizame start en eindigde 

met 9 punten onderaan in de najaarscompetitie. Het team 

heeft in de voorjaarscompetitie de stijgende lijn opgepakt 

en ze hebben met 12 punten, 3 punten meer behaald. Ze 

moesten toch helaas hun meerdere erkennen in andere 

ploegen uit de Liemers. Deze stijgende lijn wordt het 

komende seizoen uiteraard voortgezet.

 

Het 35+1 team eindigde in de najaarscompetitie als 

derde in een hele leuke poule met GSV, AVW en Angerlo. 

In voorjaarscompetitie was het team ingedeeld in een 

Ludieke wedstrijdaffiche
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Een aandeel in elkaar

Download nu de Rabo Bankieren App.

Uw bankzaken kunnen doen wanneer het u uitkomt, waar dan ook. Met de Rabo

Bankieren App kunt u makkelijk betalingen doen of iemand terugbetalen, een

acceptgiro scannen en betalen en zelfs uw pas blokkeren als die gestolen is. 

De Rabo Bankieren App

Waar u 
ook bent.

Bankzaken
regelen met

de app.



poule met Concordia Wehl en bij de 35+ teams van alle 

Doetinchemse verenigingen, een poule van 5 dus. Helaas 

is het team hierin als laatste geëindigd.

Maar zoals elk seizoen zijn de heren van de 35+ teams 

kampioenen van de derde helft, zo zijn er weer een aantal 

uurtjes in de verschillende kantines en “Bij de Buren” 

gemaakt.

 

Ben je nog steeds niet bekend met het 35+ voetbal, kom 

dan een keer meetrainen op de vrijdagavond van 20:15-

21:45 in het nieuwe seizoen. 

Een leuke en gezellige happening met voetbal op het 

(straks nieuwe) kunstgras, zonder slidings 7 vs 7. Met 

slechts 8-10 speelrondes per jaar op de vrijdagavond, en 

voor de rest lekker trainen met de teams onderling. 

Interesse mail dan naar dennisw@dvvduiven.nl 
 

Een paar “Wist U 

datjes” van het 

35+1 team:

Wist U dat.....
-  De nieuwe teamschaal van het 35+ team, een schaal is 

met Beurskens bamiballen. Dank U keukencommissie 

vooral namens Bop en Renee!

-  Het 35+1 team de meeste teamschalen op heeft van 

35+1 plant een teamtrip voor 2020 35+2 teamfoto

35+135+1 teamfoto thuisronde
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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

alle 35+ teams of wellicht de hele vereniging.

-  Roy Thomassen topscorer is van het 35+1 team en nog 

steeds niet is gebeld door de dames van het Dames 1 

team

-  Het 35+1 team hulp heeft gekregen van diverse 

leenspelers: Huib, Arno, Stefan, Johan, Mark & Bas 

waarvoor dank!

-  Het 35+1 heel erg blij is met de verassing, een bruine 

fruitschaal van de JO7 als dank voor de Vitesse kaartjes, 

top en bedankt!

-  Er ook na de wedstrijd erwtensoep werd gegeten

-  Dat Marco is gestopt en het 35+1 team hoopt dat hij met 

het nieuwe kunstgras weer een keer mee komt doen

-  Wij Peter en Jeffry alleen maar kennen van de 

wedstrijden

-  Bas toegezegd heeft om onze eerste officiële 

zomerversterking gaat worden

-  Mark pannakoning van het seizoen is

-  We Tonny alleen kennen van de eerste paar trainingen

-  Je Sandy niet meer schrijft als Sandi, maar als Sandy

-  Stefan heel veel kansen raak heeft geschoten, of toch 

niet?

-  Jeffry vaak te hoog schiet

-  Het 35+1 team in september 2020 vijf jaar bestaat 

en een jubileumtrip naar het buitenland heeft gepland 

waar nu al voor wordt gespaard, hopelijk wordt dat 

Malaga! 

Een paar “Wist U 

datjes” van het 35+2 

team:

Wist U dat.....
-  Patje van nierbroodjes houdt en eten bestelt als vroeger 

toen hij nog anders was

-  Hij dat alleen niet meer op krijgt en wij nu met die 

nierbroodjes zitten...

-  Hij de tegenstanders wel weer ‘n poepje kan laten 

ruiken...

-  Haico vindt dat Robin altijd zoveel kapt en draait

-  Heino géén taxi besteld, maar toch komt

-  JL géén bier lust

-  Patrick wel een auto heeft maar er tijdens 

voetbalavonden nooit mee rijdt.

-  Martijn is weggepest…

-  Bij SV Rijnland de vallende ziekte heerst

-  Robin vindt dat Haico altijd zoveel kapt en draait 

-  Rob vaker op trainingskamp is dan op het voetbalveld

-  Er geen trein gaat uit Arnhem vrijdagnacht om half 4 

-  Jeroen erom vraagt om vastgehouden te worden, ook 

door oude mannen

-  En hij ons uitnodigt voor BBQ met zwembad

-  Roy kleurenblind is

-  Dat we een keeper hebben die denkt dat de ballen heet 

zijn

35+1 wordt bedankt door JO7 voor vitesse kaarten

35+3 actiefoto

35+2 familieuitje
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Specialist in 
het verzekeren 
van uw bedrijf

info@gelderschpakhuys.nl • www.gelderschpakhuys.nl

-  Wij niet meer weten hoe het met die brillen zit? 

Kwijtraken of er overheen fietsen?

-  Dat Tequila een wereldhit is

-  Wij een noord-pool hebben met Braziliaanse skills...

- Wij een Braziliaan hebben met Poolse skills...

- Ze bij AVW toch stiekem best wel lekkere gehaktballetjes 

hebben

- Dat de evaluatie biertjes ná de wedstrijden toch 

eigenlijk het lekkerst zijn…

Een paar “Wist U 

datjes” van het 35+3 

team:

Wist U dat.....
-  Onze keeper maar 1 speelronde heeft gekeept dit 

seizoen

-  Hierdoor een andere speler ontdekte dat hij 

keeperstalent heeft net als zijn zoon. 

-  Huib als gastspeler de kans had om de kampioenstreffer 

te maken

-  Huib door het meedoen bij 35+3 niet meer mee mag 

met 35+1 naar Malaga.

-  Dennis W, Roy T. en Rob S. ondanks het meedoen bij 35+3 

wel mee mogen naar Malaga. Belangenverstrengeling? 

-  Frank J. dusdanige indruk maakte de eerste speelronde 

dat een team de 2e ronde niet kwam op dagen. 

-  Er dankzij 35+1 en 35+2 toch een volledige 

competitieronde gespeeld kon worden

-  Er niet alleen een 3e helft is maar ook een 4e helft bij 

Jarno P. thuis

-  Jesper niet kan keepen door een blessure, maar 

fotograferen is het niet voor hem

-  We hebben wel het toernooi bij Angerlo Vooruit 

gewonnen, de eerste hoofdprijs van 35+

Wist U dat we met zijn allen achter Richard staan, hem 
alle steun & sterkte toewensen en hem gauw weer een 
keer op de training hopen te zien!

“Ode aan de 

Beurskens bamibal”

Jij met je mooie ronde vorm
Smaakvol gekruid en een krokante vel
Slierten van binnen zo lang als een worm
Niet te vergelijken met een frikadel

Bruin van kleur en licht van binnen
Het lekkerst op temperatuur gebakken in vers vet
Ik zal altijd na de wedstrijden van je genieten en beminnen
Lekker zo’n Beurskens Bamibal met

Met hongerige liefde, 

35 plussers Bop & Renee!
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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

Wedstrijdverslag 

Concordia Wehl 2 – 

DVV 2.

Op 26 Mei stond de kneiter in de 3de klasse op het 

programma. Nou ja kneiter. Concordia was zeker van 

degradatie en DVV was zeker van de nacompetitie. Dus 

een lekker potje ballen om de eer. In een leuke pot deed 

DVV 2 wat het aan haar stand verplicht was. Winnen dus. 

Met een dik verdiende 4-1 overwinning gingen de punten 

mee in de tas naar Duiven. Jammer dat Concordia een 

goaltje meepikte. Maar goed in zo’n wedstrijd 90 minuten 

scherp blijven is en blijft een uitdaging.  Het spel beloofde 

veel voor de nacompetitie. Maar daarover later meer……

Casper pak hem!

Concentratie voor de corner

Instructie van de trainert

Jesse heeft het overzichtGoeie save Casper

Lars met de voorzet
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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!

Jesse

Juriaan gaat diep

Lars met de paas

Mark aan bal

Kevin loopt de grensrechter eruit

Max powerrrr

Stan aan de bal

Mark overziet het spels
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Jordi vaste waarde 
achterinRemco als gevaarlijke spits Snelle Luuk
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DVV 2 mist finale 

van de nacompetitie

Door: Dennis van Aken, namens staf en spelers DVV 2 

Na een zeer wisselvallig seizoen is het  DVV 2 helaas niet 

gelukt zich te plaatsen voor de finale van de nacompetitie 

voor promotie naar de reserve 2e klas. 

Zondag 2 juni stond groot geschreven in de agenda van de 

spelers en staf van het elftal. De start van de nacompetitie 

om vervolgens in 2 wedstrijden te promoveren naar de 

reserve 2e klas. In de reguliere competitie was RKPSC 

2 een maatje te groot geweest. Echter de vorm was er 

bij het 2e elftal aangezien de laatste 6 wedstrijden allen 

waren gewonnen! 

Op een subtropische sportpark Hengelder was DVV 2 tegen 

DCS 3 gedurende de hele wedstrijd het bovenliggende 

team: DCS 3 spelend in de 2e klas en was vechtend tegen 

degradatie. 

Gedurende de wedstrijd had DVV 2  veel balbezit en 

kwam verdiend op voorsprong nadat Lars een voorzet 

van Kevin binnenschoot 0-1 . Helaas kantelde na enkele 

verdedigingsfouten daarna onnodig de wedstrijd 2-1. 

DCS loerde op balverlies bij DVV en liet het initiatief aan 

DVV. DVV toonde echter veerkracht en nadat Kevin na 

15 minuten in de 2e helft de gelijkmaker binnenschoot, 

verzuimden de oranje hemden de vele kansen te benutten. 

Timo, Kevin, Jesse en Matthijs verschenen allemaal oog 

in oog met de doelman van DCS. Men verzuimde echter 

DVV naar de verdiende voorsprong te schieten. DCS oogde 

vermoeid en het was wachten op de winnende goal. Ook 

in deze wedstrijd kwam de ongeschreven wet in het 

voetbal tot uiting. Nadat DVV in blessuretijd even niet 

oplette in de verdediging kopte de aanvaller van DCS een 

voorzet geheel tegen de verhouding de 3-2 achter Casper. 

Nadat de zeer matige scheidsrechter Van Brussen affloot, 

waren de druiven voor DVV 2 zuur. Verslagenheid alom in 

de kleedkamer. Voor DVV 2 is het echter voor het tweede 

achtereenvolgende seizoen uithuilen en in augustus met 

een vrijwel intacte selectie opnieuw beginnen! 

Met deze groep moet het mogelijk zijn de gewenste stap 

richting de reserve 2e klasse te maken

Tot slot rest ons om de spelers en staf van DVV 1 van 

harte te feliciteren met het kampioenschap in de 4e 

klasse D . Zeer belangrijk voor de uitstraling van de gehele 

vereniging. 

Namens DVV 2 wensen wij U allen een prettige vakantie 

en hopen U in augustus weer gezond te treffen op het 

Horsterpark.




