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Beste sportvrienden, DVV-ers,

Fijn dat jullie er weer zijn en natuurlijk voor de nieuwe 

leden een hartelijk welkom in het nieuwe voetbalseizoen 

bij onze club DVV. Hopelijk hebben jullie allemaal een 

goede, ontspannen vakantie gehad en zijn jullie weer 

helemaal klaar om er een succesvol seizoen van te maken 

als speler, kader en/of vrijwilliger en supporter.

In dit blad weer een mix van serieuze en informatieve 

artikelen, maar ook verslagen van activiteiten en 

vooruitblikken op het komende seizoen. De DVV Post is 

een bewijs van het feit dat onze club leeft; een club die het 

waard is om gesteund te worden door de leden. Hoe? Nou, 

door sportieve prestaties, sportief gedrag en natuurlijk 

door de handen uit je mouwen te steken als vrijwilliger. 

Laten wij dit jaar eens bewijzen dat de veelgehoorde 

klacht in den lande dat er te weinig vrijwilligers zijn, niet 

geldt voor ons DVV. Meld je aan en vraag wat je kunt doen 

voor de club!

Hierna treffen jullie het overzicht aan van clubbladdata: 

heel belangrijk als je kopij aan wilt leveren of de reactie 

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

kunt ons ook altijd bereiken via clubblad@dvvduiven.nl 

en dvvpost@hotmail.com. Belangrijk: als je wat instuurt, 

krijg je altijd bericht van ontvangst. Krijg je dat bericht niet, 

dan is er wellicht iets verkeerd gegaan en moet je even 

een seintje geven. O ja: anonieme inzendingen plaatsen 

we niet en afbeeldingen/foto’s willen we graag als losse 

bestanden ontvangen (en let een beetje op de kwaliteit).

Begin volgend seizoen bestaat DVV 75 jaar. 
Inmiddels zijn er al voorbereidingen gaande om 
dit heuglijk feit te vieren. Eén van de activiteiten 
zal zijn het samenstellen van een jubileumboek. 
Een klein groepje heeft begin oktober een eerste 
bijeenkomst gehad. Wil je meehelpen en/of heb 
je ideeën voor de inhoud van het boek… MELD JE 
AAN VIA jubileumboekDVV75jaar@hotmail.com

Veel plezier en succes in 2019-2020 toegewenst namens 

hoofdsponsor dvv

Control & Audit
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Opzet 4
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Sportkledingleverancier DVV

Pastoriestraat 9-11 
6921 BX Duiven
www.electroworld.nl

de redactie van de DVV Post (Geert, Werner, Jasper, Sven, Kevin, John). Overigens…wij kunnen nog wel wat versterking 

gebruiken!

Data clubblad DVV Post 2019-2020

Bladnummer Deadline Redactievergaderingen Verschijnt in weekend van
1. Kick off 24 september 25 september en 16 oktober 12/13 oktober 2019

2. Kerstnummer 3 december 4 december en 8 januari 2020 21/22 december 2019

3. Winterstop 25 februari 26 februari en 18 maart 2020 14/15 maart 2020

4. Themanummer 14 april 15 april en 13 mei 2/3 mei 2020

5. Kampioenen 2 juni 3 juni en 24  juni 20/21 juni 2020

DVV Post en privacy 

(zie ook DVV Post 5 

2017-2018)
De DVV Post gaat zo nauwkeurig mogelijk om met de 

persoonlijke gegevens van onze leden. 

We verwachten dat ouders van jeugdleden en volwassen 

leden bij hun leiders/kader eventuele bedenkingen over 

het plaatsen van foto’s en teksten kenbaar maken.

Wij gaan er vervolgens van uit dat aangeleverde foto’s 

en teksten met instemming van de gefotografeerde(n)/

genoemden zijn gemaakt; kopij-bijdragen vallen dan ook 

onder de verantwoordelijkheid van degenen die de foto’s/

teksten aanleveren. 

De DVV Post accepteert mede daarom geen anonieme 

inzendingen. 

De redactie beoordeelt de foto’s voor plaatsing op kwaliteit 

en of ze overeenkomen met de normen en waarden die 

DVV wil uitdragen. De foto’s worden uitsluitend gebruikt 

om afgedrukt te worden in ons clubblad en worden daarna 

van de computers van de redactie verwijderd. 

In de (lange) geschiedenis van de DVV Post is er op dit 

gebied nooit een bezwaar geweest tegen geplaatste foto’s 

of artikelen en dat willen we graag zo houden. 

Heb je hier vragen over: neem contact op met de redactie.

Van de voorzitter
Door: Frank Dellemann

Het nieuwe seizoen 2019/2020 is al weer een aantal 

weken onderweg en over een klein jaar vieren we  ons  

75 jarig jubileum, jawel in september 2020 is het zover! 

Achter de schermen wordt er op vele fronten aan gewerkt 

om 2020 tot een heus jubileumjaar om te dopen. Maar 

eerst een nieuw seizoen vol uitdagingen!  Liefst 67 (!) 

teams zijn in competitieverband van start gegaan…: 

een kleine zin of vaststelling, maar daar gaat een hele 

voorbereiding aan vooraf waar vele vrijwilligers veel 

energie in hebben gestoken. Hulde daarvoor!

DVV 1 heeft na een goede voorbereiding  met een  

drietal mooie bekeroverwinningen ook de eerste 

competitiewedstrijd  in de derde klasse C achter de rug. 

De thuiswedstrijd tegen VVG ’25 uit Gaanderen  ging 

helaas met 2-4 verloren.  Maar alle vertrouwen dat de 

selectie van trainer Ron Olyslager zich door ontwikkelt 
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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...

op een hoger niveau en de noodzakelijke punten gaat 

pakken.

De zomer van 2019 was warm en gaf zelfs hitterecords 

maar op ons sportpark  was daar weinig van te merken: 

daar werd hard gewerkt! Op 11 juni jl. ging de renovatie 

van ons clubhuis van start en konden plannen, schetsen en 

ideeën omgezet gaan worden in daden. Het eindresultaat 

mag er wezen, mede door de geweldige inzet van een 

groep vrijwilligers, clubmensen die de handen uit de 

mouwen staken, en onder regie van Hans Slag en Jan 

Willemsen is er iets geweldigs  neergezet. Hulde daarvoor!  

Voor de bekerwedstrijd DVV-LOO zijn ze in het zonnetje 

gezet en een avondje uit ligt nog in het verschiet. Begin 

juli werd ook gestart, in opdracht van de Gemeente, met 

het vervangen van het kunstgras in combinatie met een 

algehele renovatie van dit veld: nieuwe omheining, doelen, 

dug outs, straatwerk etc. en “last but not least” we kregen 

rondom dit veld nieuwe LED verlichting. Per lange zijde  

4 masten, een betere lichtsterkte, duurzaam en nu zijn 

we ook in staat om officiële competitiewedstrijden van de 

KNVB te spelen in de avonduren. Een  verbetering voor 

de club waarvoor we de gemeente zeer erkentelijk zijn. 

Maar we zijn zeker niet klaar op onze mooie park : naast 

dagelijks en groot onderhoud overwegen we in nauwe 

samenwerking met de Businessclub om zonnepanelen 

te gaan plaatsen op het dak van de kleedkamers om 

zodoende te gaan voorzien in onze eigen energiebehoefte 

en operationele kosten jaarlijks te besparen. Daarnaast 

zien we als Bestuur dat ons ‘eigen vastgoed’(clubhuis/

kleedkamers) meer dan  20 jaar oud is en dat groot 

onderhoud en vervanging om de hoek komt kijken. 

Een meerjarenbegroting zal worden opgesteld!. Het 

huishoudboekje dient bewaakt te blijven..

Het Bestuur heeft al weer de eerste bestuursvergaderingen 

achter de rug en we zijn verheugd met de komst van 

Joep Rhebergen die de functie van Algemene zaken 

op zich heeft genomen. In deze DVV post een nadere 

kennismaking. Daarentegen heeft Annelies van den Oord 

aangegeven om de functie van secretaris weer los te 

laten, het is allemaal een beetje veel in combinatie met de 

andere werkzaamheden voor DVV. 

De VACATURE SECRETARIS 
moet dus weer opgevuld 
worden! Interesse? 
Neem contact op met mij of 
een van de bestuursleden!

Nu we het over vrijwilligers hebben: we zijn erg blij dat 

Erwin van Veghel de functie van voorzitter/manager 

scheidsrechterscommissie is gaan vervullen. Een oer-

DVV’er  die  als KNVB scheids een grote kennis en 

ervaring over kan brengen op ons scheidsrechtersgilde. 

Ook dien ik te vermelden dat Peter van den Oord (manager 

clubhuis) heeft aangegeven op termijn het stokje te 

willen overdragen.  Peter (in januari  40 jaar lid) wil zijn 

forse tijdsinvestering in DVV terugbrengen. Gelukkig 

kunnen we vaststellen dat de barbezetting (met name 

1e barmedewerkers/sters) door actieve werving voor 

het komend seizoen zo goed als op peil is. De roosters 

zijn gemaakt en het Bestuur spreekt de wens uit dat de 

ingeplande seniorenteams hun ‘verplichting’ nakomen 

dan wel voor vervanging zorgen. Ook vermeldenswaardig 

is dat ons lid van verdienste Geert Roelofs tijdens de 

laatste schuttersavond 2019 in de OG tent aangenaam 

verrast is door onze burgemeester Rik de Lange met 

een Koninklijke onderscheiding. Dit mede op basis  ook 

voor zijn langjarig goede werk voor DVV! Geert, nogmaals 

namens alle leden van DVV van harte proficiat! Het is je 

meer dan gegund.

De fairplay commissie heeft over het afgelopen seizoen 

aan het Bestuur verslag uitgebracht en we zijn verheugd 

dat een daling van strafzaken met -7 is vastgesteld. 

Laten we deze daling vasthouden en we doen een 

oproep aan alle spelende leden en het kader om je als 

een ware ambassadeur voor onze club te gedragen. Zoals 

al eerder gemeld: ook de gedragsregels richting ouders 

en begeleiders zijn aangescherpt en kenbaar gemaakt; 

ons beleid en kernwaarden zijn met plezier presteren 

en  respect voor elkaar tonen. Heb vertrouwen in het 

werk van ons  jeugdkader. Gelukkig voert ook de KNVB 

campagne om het gedrag langs de lijn van ouders te 

veranderen.  De maatschappij is volop in beweging, de 

wereld om ons heen verandert in een snel tempo en is s
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www.dianakapsalons.nl

niet meer zoals jaren terug..Het  ‘ik ‘ denken staat meer 

centraal, een groot aandeel daarin wordt geleverd door de 

verregaande digitalisering.. de groeps-app is bijvoorbeeld 

een prima  instrument maar heeft ook zijn negatieve 

bijwerking. Verbinden is ook gewoon elkaar bellen, 

even opzoeken en (uit)praten.. Als DVV en als Bestuur 

filosoferen we mee over deze hedendaagse thema’s en 

hebben we o.a. de ledentalontwikkeling jeugd(-) versus 

senioren(+) aandachtig geanalyseerd. Wij hopen dat het 

nieuwe jeugdbeleidsplan voetbal een bijdrage kan leveren 

en voor meer transparantie en duidelijkheid zorgt en een 

basis kan zijn voor de komende jaren (gepubliceerd op 

onze website).

Ook dit jaar weer is DVV betrokken bij het 

“schoolsportarrangement”, de pilot van vorig jaar heeft 

veranderingen opgeleverd : de studenten van het Astrum 

college zijn alleen  in de herfst en in het voorjaar  op 

donderdag te gast in ons clubhuis voor de lessen om 

na de middag op de velden de theorie om te zetten in 

praktijk richting de schoolkinderen groep 5 t/m 8 van de 

Kameleon. DVV blijft maatschappelijk betrokken en zelf 

neem ik  als ambassadeur deel aan de activiteiten van 

de kerngroep lokaal sportakkoord, een initiatief van de 

Gemeente Duiven (BOSS).

Kortom er gebeurt genoeg binnen onze vereniging en daar 

zijn we met z’n allen trots op, laten we er een prachtig, 

sportief en succesvol seizoen van maken, DVV’ers!!  

Samen sterk!

Redactielid Geert Roelofs (op de foto samen met echtgenote Wilma) 
ontvangt koninklijke onderscheiding van de burgemeester
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Even voorstellen…

Nieuw Bestuurslid 

Algemene Zaken: 

Joep Rhebergen

Zoals jullie hebben kunnen lezen heb ik per 29 augustus 

de functie van Algemeen Bestuurslid binnen DVV 

aanvaard. Wie is jullie nieuwe bestuurslid? Mijn naam is 

Joep Rhebergen, 45 jaar jong. Getrouwd met Anouk en 

vader van een dochter Jill en een zoon Sven, woonachtig 

in Duiven sinds 1998.

Ben zelf jaren actief geweest in het voetbal als keeper, na 

in de jeugd bij DCS gespeeld te hebben heb ik een kleine 

uitstap gemaakt naar het Basketbal. Hierna het voetbal 

weer opgepakt bij o.a. DVV en OBW. Een slepende blessure 

    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!

Joep Rhebergen

MEMO     

Bestemd voor: Kader DVV
Afkomstig van: Bestuur
Betreft: Samenstelling Bestuur DVV
Datum:  29 augustus 2019 

Dame, Heer,

Het Bestuur is verheugd om te melden dat Joep Rhebergen per heden de portefeuille Algemene zaken zal behartigen!  

Hij zal gefaseerd de verschillende aandachtsvelden als Bestuurslid  gaan oppakken: Kledingfonds, Fairplay, P & 

O, Scheidsrechterscommissie, MIT, Medische Zaken, Wedstrijdsecretarissen, Wedstrijdcoördinatoren, Consuls en 

overkoepelende items als : o. a. evenementen, vrijwilligerscoördinatie, Arbo en convenant Vitesse .

Joep zal op korte termijn  kennis maken met de betreffende contactpersonen binnen DVV die binnen zijn discipline gaan 

vallen.

Natuurlijk zal Joep ook een bijdrage leveren aan het algemene beleid en bestuur van de vereniging en in de ALV van 

22 november a.s. officieel worden voorgedragen.

Wij wensen Joep alle succes en zijn bijzonder blij dat hij deze stap heeft willen zetten!

Namens het Bestuur van DVV,

Frank Dellemann

Voorzitter
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heeft een einde gemaakt aan mijn actieve voetbalcarrière. 

In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij DB Schenker als 

Business Development Manager BeNeLux, DB Schenker is 

een van de grootste logistieke dienstverleners in de wereld. 

Naast de vele felicitaties heb ik ook regelmatig de vraag 

gekregen: “Waarom stap je überhaupt in het Bestuur van 

DVV?”; het antwoord hierop is voor mij simpel. Ik heb de 

laatste jaren met veel plezier teams getraind en in die 

periode heb ik gezien hoeveel vrijwilligers zeer actief 

zijn binnen DVV en welke goede basis dit legt. Voor mij 

was het dan ook overduidelijk dat die vele vrijwilligers 

een klankbord moesten hebben in het bestuur. Aangezien 

de vacature van Bestuurslid Algemene Zaken al langere 

tijd vacant was, is dit voor mij de reden geweest om in 

gesprek te gaan met het Bestuur. Naast de bestuurlijke 

verplichtingen ben ik ook regelmatig op het complex te 

vinden rondom de trainingen & wedstrijden van mijn zoon 

(JO11-1).

DVV zit in een goede flow en ik hoop samen met jullie deze 

basis nog verder uit te werken. Samen op weg naar een 

mooi 75-jarig jubileumjaar. 

uitnodiging

Algemene 

Ledenvergadering

vrijdag 22 november 2019 in het clubhuis 

van de vereniging. Aanvang 20.00 uur.

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

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

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

worden gepubliceerd.. 

Het verslag van de vorige algemene ledenvergadering (23 november 2018) is gepubliceerd in het clubblad 

nummer 3 van het seizoen 2018-2019. Voor de vergadering zal dit verslag ter inzage liggen.

Wij zien uw komst graag tegemoet. 

Bestuur vv DVVs
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STOPRijschool Non

Aanbieding voor DVV-leden: 

2 gratis rijlessen en de iTheorie 

(online theoriecursus) gratis!

Tel. 0316-240803

FAIR-PLAY

Waarin iedereen zijn of haar 
verantwoordelijkheid moet 
nemen

Het seizoen 2018-2019 is weer verleden tijd. Ook in dit 

seizoen zijn er weer incidenten geweest op- en om de 

velden. Gelukkig is het aantal t.o.v. het seizoen 2017-2018 

gedaald van 22 naar 15.  De verdeling binnen DVV is dat  

10 incidenten de jeugd- en 5 de seniorenteams betreffen. 

Zoals U wellicht weet heeft het bestuur van DVV de 

laatste jaren veel geïnvesteerd om bepaald gedrag zoveel 

mogelijk te voorkomen door duidelijkheid te verschaffen. 

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

rode kaarten en de omgang met scheidsrechters. Dit 

beleid moet nu in ieder geval bekend zijn bij leiders en 

trainers. Dan mag je er als vereniging ook vanuit gaan dat 

dit beleid door die leiders en trainers gecommuniceerd 

wordt met de spelers en dat de leiders en trainers daarin 

ook voorbeeldgedrag vertonen. Of dat altijd gebeurt is 

voor ons de vraag.

Tijdens afgelopen voetbalseizoen zijn bij de Fair Play 

Commissie, zoals reeds genoemd, 15 zaken gemeld. Van 

deze 15 zaken betrof het:

-  6 keer een directe rode kaart voor een speler;

-  5 keer staken van de wedstrijd door de scheidsrechter. 

-  1 keer een melding over gedrag van een speler tijdens 

meerdere wedstrijden;

-  1 keer een melding over een speler n.a.v. zijn gedrag 

t.o.v. de beheerder van de kleedaccommodatie;

-  1 keer een melding over het gedrag van een vader/

toeschouwer

-  1 keer een ernstig incident tijdens een uitwedstrijd van 

een DVV team;

Tijdens de onderzoeken heeft de FPC n.a.v. de directe 

rode kaarten 2 keer een extra sanctie opgelegd. In een 

van de andere gevallen had de leider reeds een extra 

sanctie opgelegd. V.w.b. de 5 gestaakte wedstrijden is ons 

gebleken dat in 2 gevallen de DVV leider/trainer aanleiding 

was van dat staken.  N.a.v. de 3 meldingen hebben wij 

sancties opgelegd. In het geval van het incident tijdens 

de uitwedstrijd van een DVV team heeft de FPC, na 

onderzoek, geen uitspraak kunnen/mogen doen omdat 

het bestuur, om haar moverende redenen,  de door haar in 

het “Fair-Play beleidsdocument” vastgelegde protocollen 

terzijde heeft geschoven.

Tijdens de onderzoeken die wij hebben gedaan is ons 

gebleken dat er in enkele gevallen door de leiders/trainers 

verantwoordelijkheid is genomen door zelf al extra sancties 

op te leggen. Dit helemaal conform de brief van het bestuur 

van maart 2016. Alle respect hiervoor. Ook is ons gebleken 

dat er leiders/trainers zijn die dat niet kunnen, durven of 

willen. Kennelijk vinden die laatsten de punten belangrijker 

dan het gedrag. Het corrigeren vanuit de teamleiding gebeurt 

volgens ons nog veel te weinig. Leiders/trainers pak uw 

verantwoordelijkheid t.o.v. uw (jeugd)spelers. Aan het begin 

van dit stuk wezen wij al op de bij u bekende beleidsbrieven 

van het bestuur van DVV. Bent u niet op de hoogte van deze 

brieven, omdat u misschien pas recent als leider/trainer 

bent gaan optreden, neem dan contact op met uw (hoofd)

coördinator. Hij kan ze u overhandigen.Ziet U ongewenst 

gedrag, weet dan dat het bestuur, en de meeste leden van 

DVV, dat gedrag ook als ongewenst zullen kwalificeren en 

dat er mogelijk stappen tegen die perso(o)n(en) kunnen 

worden genomen. De stappen kunnen genomen worden 

door  leiders/trainers, coördinatoren, managers of de Fair 

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

verantwoordelijkheid hierin heeft. U kunt deze zaken ook 

direct melden bij de FPC van DVV. (fairplay@dvvduiven.nl)

Wij wensen iedereen een goed seizoen toe en roepen jullie op 

om ongewenst gedrag te blijven bespreken en/of te melden. 

Wij danken iedereen voor hun positieve inbreng. Hiermee 

geven zij aan bepaalde normen en waarden te hanteren en 

niet te accepteren dat deze overschreden worden. Iedereen 

moet een voorbeeld zijn voor de (jeugd) spelers. 

FAIR-PLAY, een verantwoorde-

lijkheid van iedereen

Een goed en sportief 2019-2020,

De Fair-Play Commissie,

Geert Tijssen, Ben Hofs, Wim Frits en Henk van Wijlicks
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Renovatie clubhuis

Tijdens de zomerstop heeft ons clubhuis een mooie renovatie ondergaan! Een groot aantal vrijwilligers heeft mede dit 

gerealiseerd. Daar is DVV trots op. Voorafgaand aan de bekerwedstrijd tegen Sv Loo op zondag 1 september jl. werd het 

clubhuis ‘heropend’ en de groep in het zonnetje gezet en toegesproken door voorzitter Frank Dellemann.

Verbouwing clubhuis

Wandversiering in het gerenoveerde clubhuis van DVVs
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Sta eens stil bij de 

verandering!

Door: Marc Schaefers, VTZ Onderbouw

Beste voetbalvrienden,

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de maatschappij 

en het voetbal, dus ook bij DVV! Aan de nieuwe 

kleinere spelvormen zijn we inmiddels gewend en de 

leeftijdsgebonden indelingen krijgen steeds meer vorm, 

ook in de oudere leeftijdsgroepen. Zie nu al een JO16…

Bij DVV kunnen we spreken van een metamorfose. Onder 

andere de tribune, omroephokje, geluidsinstallatie, de 

warmtepomp, bebording en de beheerdersruimte, zijn de 

afgelopen jaren vernieuwd. Maar zie nu ook het geweldige 

kunstgrasveld met LED-verlichting en het geweldig 

gepimpte clubhuis. Ook buiten het voetbal om, presteert 

DVV op zeer hoog niveau. Hulde aan de vrijwilligers en alle 

anderen die hun bijdrage hieraan hebben geleverd.

Vorig seizoen werden er voor het eerst goed uitgeruste 

materialensets uitgeleverd aan alle jeugdteams en zo 

ook dit seizoen. Iedere trainer kan zijn trainingsstof uit 

VTON halen en dat is ook wat we willen. Iedereen een 

gelijkwaardige (jeugd)opleiding. Gelijke kansen! In onze 

jongste leeftijden kennen we ook geen selectievoetbal 

meer en ook externe scouting vanuit betaald 

voetbalorganisaties wordt geweerd voor de jongsten. 

Sporten in een veilig sportklimaat, in de eigen vertrouwde 

omgeving en waar we SAMEN staan voor ONZE vereniging 

en waaraan iedereen zijn of haar BIJDRAGE levert.

Veel over dit alles staat beschreven in ons nieuwe (jeugd)

voetbalbeleidsplan (JVBP). Na alle veranderingen binnen 

onze club en zeker ook daaromheen in combinatie met 

de maatschappelijke verandering, hebben we als voetbal 

technische zaken (VTZ) gemeend om het JVBP te (her)

schrijven. Voor de meesten wellicht “een document”, 

maar voor ons als VTZ misschien wel de belangrijkste 

vooruitgang van de afgelopen jaren.

Het JVBP biedt voor de komende jaren een goede houvast 

om te komen tot een sportieve en sterke vereniging. Niet 

alleen op het veld en de competities, maar zeker ook in 

duidelijkheid en regelgeving. Het is een veelomvattend 

stuk geworden dat helder beschrijft hoe we als club willen 

zijn, we willen ontwikkelen en vooral plezier beleven aan 

het spelletje, dat voetbal heet.

Wij als VTZ hebben er veel tijd aan besteed om in te 

spelen op alle veranderingen en we hopen dat jullie ook 

tijd willen steken in het lezen ervan. Kijk op https://www.

dvvduiven.nl/897/jeugd-voetbalbeleidsplan/ om het plan 

te downloaden.

Nu op naar een nieuw, mooi en sportief seizoen of eigenlijk 

seizoenen!

Tijdens de bekerwedstrijd tegen (onze buren) SV Loo werd 

de wedstrijdbal gesponsord door Blokker-Top 1 Toys. Voor 

de familie Mathijssen was dit een memorabele wedstrijd 

aangezien de kleinzoon van onze oud voorzitter Toon 

Mathijssen bij onze gasten als aanvoerder voorop ging in 

de strijd. Arthur, bedankt! 

Balsponsor bekerwedstrijd Zondag 1 September 
DVV- sv Loo Arthur Mathijssen (Blokker Duiven), 

samen met zijn vader, ex-voorzitter Toon.

Hoofdsponsor Van Loon Finance & Control sponsort de 

wedstrijdbal tijdens de openingswedstrijd van het nieuwe 

seizoen. Mark, bedankt! 

De wedstrijdbal  DVV-VVG werd gesponsord door 
Frank van Loon, VAN LOON  Finance  Control en Audit.

Inmiddels is de sponsorcommissie er in geslaagd om 

voor elke thuiswedstijd een balsponsor te vinden. Mede 

dankzij hun steun en die van Buitensport Four Seasons, 

spelen onze jongens net als hun professionele collega’s 

met een Derby Star Eredivisie bal. De sponsoren zullen in 

de komende edities aan u worden voorgesteld.

Op 1 september jongstleden heeft Jacques Kok onze 

Zondag Heren 1 Selectie weer op de gevoelige plaat 

vastgelegd. Het resultaat mag er weer zijn en ziet u op de 

middenpagina van deze editie. Jacques, bedankt!

DVV samen met Factory Station de digitale ether in !! 

DVV gaat een samenwerking aan met het internet radio- 

en mediastation uit Zevenaar. Dit radiostation is met name 

op de regio georiënteerd. In de wekelijkse programmering 

worden er muziekprogramma’s aangeboden in de diverse 

muziekstijlen aangevuld met live nieuws-, sport- en 

praatprogramma’s. Inmiddels luisteren (en kijken) er 

wekelijks gemiddeld 2000 tot 2500 mensen naar dit 

station. Ontdek het zelf en stem af op: factorystation.nl!

a

MO15-1 vinden in Duo Desk 

een shirtsponsor.

Cindy Frieswijk en Willeke den Hartog krijgen uit handen 

van Brian Janssen het ingelijste shirt. 

Duo Desk uit Arnhem ondersteunt organisaties bij het 

invullen van HR gerelateerde werkzaamheden. Daar waar 

Sponsornieuws:

Rabobank Arnhem en Omstreken prolongeert haar 

contract als hoofdsponsor DVV-jeugd. Het doet ons deugd 

dat de bank zich verbonden voelt met onze mooie club en 

de ontwikkeling van onze jeugd de komende 2 jaar weer 

van harte wil ondersteunen. Hiermee bewijst zij vanuit haar 

karakter dicht bij de lokale gemeenschap te staan en hierin 

deel te nemen. Wij danken het team van de Rabobank 

Arnhem en Omstreken hartelijk voor haar steun.

Daarnaast een hartelijk dank voor de hernieuwde steun 

van:

- Restaurant Gasterij De Kommensaal – Giesbeek

-  Gaba Makelaardij – Hypotheken – Verzekeringen – 

Arnhem 

- Van den Dam Schilderwerken – Duiven

- De Variabele – Duiven

V A N  D E  S P O N S O R C O M M I S S I E
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Bovenste rij van links naar rechts: Anthony Kasteel, Simplice Kitego, Jesse Dercks, Nick Hartjes, Pepijn de Kler, Marc Comans, Rick 
Goorman, Youri Poorter en Nikki Driessen. Middelste rij van links naar rechts: Mark van Loon, Robin van Haeren, Boyd Hengeveld, Adnan 
Islamovic, Jordi de Kramer, Kevin Harmsen, Youri van Vulpen en Rene Beerntsen. Onderste rij van links naar rechts: Wim van de Hurk, 
Wim Regeling, Stan Doevendans, Jordi Lammertink, Milan Willemsen, Stein Janssen, Luuk te Winkel, Henk Kemper en Ron Olyslager. 
Niet op de foto: Guus Vos, Lars de Geest en Teije Venema

DVV 1 2019-2020
foto Fotografie Jacques Kok
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de kennis niet aanwezig is of de tijd ontbreekt om de 

constant veranderende wet- en regelgeving bij te houden, 

nemen zij dit van u over en staan u bij. Ook op gebied 

van werving en selectie geven zij advies en nemen graag 

deze taken uit handen om er voor te zorgen dat u, als 

ondernemer, meer tijd overhoudt om te doen waar u goed 

in bent. Dames heel hartelijk dank voor de support aan 

onze meiden.

DVV verwelkomt en dankt haar nieuwe bordsponsors 

Melis Logistics uit Duiven en Firma Van Essen uit 

Westervoort voor haar steun. De borden prijken inmiddels 

op ons hoofdveld.
DuoDesk

We zijn weer 

begonnen!!

Door: Ron Olyslager, hoofdtrainer

Op dinsdag 13 augustus zijn we met de 1e selectie 

weer begonnen met de voorbereiding van het nieuwe 

voetbalseizoen. Zoals altijd in de voorbereiding is het zaak 

om te proberen een goede balans te vinden in datgene 

wat je op m.n. technisch/tactisch en conditioneel gebied 

samen wilt bereiken.

Dat dit niet altijd eenvoudig is in het amateurvoetbal blijkt 

uit het volgende,  je krijgt als trainers o.a. in deze periode 

te maken met:

-  spelers die later aansluiten i.v.m. vakantie. 

-  spelers die tijdens de voorbereiding tussendoor nog op 

vakantie gaan. 

-  spelers die behoorlijk fit en spelers die wat minder fit 

aan de voorbereiding beginnen.

-  spelers die terugkomen van een langdurige blessure en 

weer aansluiten bij de groep.

-  spelers die voor het eerst aansluiten bij de groep en 

die moeten wennen aan elkaar en de intensiteit van de 

trainingen/wedstrijden.

-  en zoals het hele seizoen door, met spelers die i.v.m. 

studie/werk/blessures training(en) moeten overslaan.  

Kortom: dit alles vraagt om een goede planning v.w.b. 

de belasting/belastbaarheid van het individu en het 

team. Want uiteindelijk willen we natuurlijk allemaal zo 

fit en fris als mogelijk aan de start van de competitie 

beginnen. Een grote valkuil in dit hele proces is een te 

groot enthousiasme bij de trainers en spelers (“we gaan 

weer lekker beginnen onder mooie omstandigheden na 

een tijdje rust”).  De trainers willen hierdoor de lat nog 

wel eens te hoog leggen. Dit geldt dan met name voor de 

intensiteit van de trainingen, en de speelminuten. Tijdens 

de wedstrijden verliezen we dit (soms noodgedwongen 

i.v.m. het beschikbare aantal spelers) ook nog wel eens uit 

het oog. We gaan voor het resultaat i.p.v. fitter en frisser 

worden; het liefste wat we allemaal doen is… winnen en 

trainers zijn wat dit betreft ook net supporters/spelers/

bestuursleden/ouders. 

Maar, zoals we ook in  de opleiding over een aantal zaken  

afspraken hebben gemaakt, moet ook hiervoor gelden: de 

lange termijn gaat voor de korte termijn. Spelers vragen 

soms meer van zichzelf (“oh alles gaat nog prima – 

geen probleem”) dan ze daadwerkelijk op dat moment 

aankunnen. Hun eigen verzorging en arbeid/rust-ritme als 

ze niet bij de club zijn, laat ook nog wel eens te wensen 

over. Deze zaken kunnen tot gevolg hebben dat spelers 

geblesseerd raken en zodoende onnodig verder achterop 

raken bij het gewenste doel van de voorbereiding. Bij DVV 

zijn we in de gelukkige omstandigheid dat, als dit gebeurt, 

we een prima medische staf hebben die er samen voor 

zorgt dat de trainers de spelers weer zo snel mogelijk 

bij de groep hebben. Maar hiervoor geldt natuurlijk ook: 

voorkomen is beter dan genezen. 

We hebben er dit jaar weer voor gekozen om mede 

door bovenstaande problematiek eerst voldoende 

trainingsminuten te maken alvorens aan de 

oefenwedstrijden te beginnen. Verder hebben we ook 

spelers van de O19 gedeeltelijk ingezet tijdens trainingen 

en enkele wedstrijden om ervoor te zorgen dat we met 

name tijdens de wedstrijden de arbeid/rust-verhoudingen 

van de spelers zo goed mogelijk konden aan-/bijsturen. 

Terugkijkend op onze voorbereiding kunnen we redelijk 

tevreden zijn. Bij de start van de competitie was, behalve 

één langdurig geblesseerde speler, iedereen van de 

selectie inzetbaar voor de wedstrijden van DVV 1 en DVV 

2. Is dit voldoende? NEE, want we moeten verder stappen 

maken om zowel technisch/tactisch als conditioneel nog 

beter te worden om zo onze eerste doelstelling (DVV nooit 

meer in de 4e klas) te gaan behalen.

Een component die hierbij ook erg zwaar weegt en 

waar je in de voorbereiding eigenlijk niet mee te maken 

krijgt als trainers, is het MENTALE aspect. Immers in de 

voorbereiding maakt het voor de spelers nog niet zoveel 

uit of je in de basis staat of op de bank begint: we kunnen 

immers doorwisselen. Wedstrijden winnen of verliezen 

maakt ook nog niet zoveel uit want we spelen nog niet 

voor de punten. De teleurstelling zal voor iedereen minder 

groot zijn als je dat dan eens overkomt. Maar zo gauw de 

competitie begint, wordt dat natuurlijk een ander verhaal 

want iedereen wil dan (en dat hoort natuurlijk ook zo te 

zijn) deel uitmaken van de basis elf. Het kan natuurlijk ook 

Nieuwe bordsponsor Melis

Nieuwe bordsponsor Van Essen s
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zo zijn dat dit lukt. De vraag is dan wat je gaat doen als 

speler: een stapje meer of een stapje minder tijdens de 

trainingen, blijf je in je teleurstelling hangen of kun je de 

knop omzetten als je moet invallen? En als we als team 

tegen meer teleurstellingen aan gaan lopen dan dat we 

het laatste anderhalf jaar gewend zijn…: blijven we dan 

zoveel mogelijk normaal tegenover elkaar doen (wel de 

verbeterpunten benoemen uiteraard) of gaan we elkaar 

echt op een andere minder positieve manier benaderen? 

Dit deel is m.i. een heel belangrijk en niet te onderschatten 

onderdeel van het trainerschap: het managen van ieders 

al dan niet reële verwachtingen v.w.b. het meespelen in 

het (basis) team. Dit vraagt natuurlijk regelmatig overleg 

om elkaars ideeën hierover open te bespreken. Moet 

je het hierna helemaal met elkaar eens zijn? Nee! Mag 

de speler de trainer hierna ff een kloot….. vinden? Ja! 

Mag de speler hierna het team in de steek laten door b.v. 

minder trainingsarbeid te leveren? NEE!!! Als we ook dit 

onderdeel, indien nodig , op een normale manier kunnen 

regelen met elkaar dan ben ik ervan overtuigd dat we met 

zijn allen, ondanks de 1e competitienederlaag, een mooi 

voetbalseizoen tegemoet gaan.

DVV-sv Loo voor de 

beker

Op 1 september kruisten sinds lange tijd DVV en Loo weer 

eens de degens in het kader van het bekertoernooi. Na 

een voorsprong voor Loo (door een bekende ex-DVV-

er…) werd de eindstand 4-1 voor DVV. De wedstrijd werd 

gespeeld voor een groot aantal toeschouwers. Vuurwerk 

en een levensgroot spandoek in de ballenvanger droegen 

bij tot een echte derbysfeer.

Voor aanvang van de bekerwedstrijd DVV tegen 
sv Loo werd Jordi de Kramer gehuldigd als beste 

speler van DVV 1 2018-2019

Programma DVV Heren 1 tot de winterstop

Datum Tijd Thuisteam Uitteam Plaats Periode
22-9-2019 14:00 DVV 1 VVG ‘25 1 DUIVEN 1

29-9-2019 14:30 VVO 1 DVV 1 ROZENDAAL 1

6-10-2019 14:00 DVV 1 Doetinchem 1 DUIVEN 1

20-10-2019 14:00 DVV 1 HC ‘03 1 DUIVEN 1

27-10-2019 14:00 DVV 1 FC Trias 1 DUIVEN 1

3-11-2019 14:00 Montferland 1 DVV 1 ZEDDAM 1

10-11-2019 14:00 Ruurlo 1 DVV 1 RUURLO 1

24-11-2019 14:00 DVV 1 Witkampers 1 DUIVEN 1

1-12-2019 14:00 SC Rheden 1 DVV 1 RHEDEN 1

8-12-2019 14:00 DVV 1 Lochem SP 1 DUIVEN 1

15-12-2019 14:00 Pax 1 DVV 1 HENGELO GLD 1s
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Teampresentatie 

JO13-2 seizoen 

2019/2020

Door de perschef van de JO13-2

Het nieuwe JO13-2 is samengesteld uit spelers van de 

teams JO12-2, JO12-3 & JO13-2 van het vorig seizoen. 

Het nieuwe team bestaat uit Brayden, Cas, Daan, Djem, 

Djevlin, Giuseppe, Keyan, Lasse, Luca (keeper), Osama, 

Rick, Sam Yadon & Yasser. Na slechts twee trainingen 

heeft de JO13-2 op 24 augustus j.l. een toernooi gespeeld 

in Doetinchem (VIOD), waar het knap tweede is geworden 

met een aantal spannende potjes voetbal. De JO13-2 

heeft daarnaast succesvol de eerste ronde van de KNVB 

bekercompetitie overleefd door twee wedstrijden te 

winnen en gaat dus door naar de volgende ronde. Het 

team komt in de najaarscompetitie uit in de 3e klasse. 

Het doel is om plezier te hebben, veel te leren, te bouwen 

aan het team en elkaar te vinden op het veld. Gezien de 

resultaten tot nu toe ziet het er positief uit! 

Teammanager Jessie regelt alle zaken rondom het team. 

De JO13-2 wordt getraind door Bas, Dennis, Gerard & Roy. 

Daarnaast heeft het team hulp van grensrechter John.

Op de foto:

Achterste rij van links naar rechts: Sam, Osama, Daan, 

Djem & Giuseppe

Middelste rij van links naar rechts: Roy, Yadon, Brayden, 

Cas, Lasse & Dennis

Voorste rij van links naar rechts: Jessie, Rick, Yasser, 

Luca (keeper), Djevlin, Keyan & Bas

Niet op de foto: Gerard (trainer) en John (grensrechter)

Teamfoto is gemaakt door René Nijhuis, de JO13-2 

fungeerde als testteam voor teamfoto’s die worden 

gemaakt voor de website, socialmedia en DVV Post.

DVV JO13-2 JO13-2

s
e
iz

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

U I T  D E  J E U G D C O R N E R  P A G I N A  2 7

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.



DVV 10-1
Door: Huib Evers, leider O10-1

De boys van de 010-1 zijn het nieuwe seizoen prima 

gestart.

Onder leiding van hoofdtrainer Dennis en zijn assistenten 

Jeroen en Rudow werden de eerste trainingen gehouden. 

Vooral de nieuwe ballen vielen op. Zo licht dat ze alle 

kanten op zwabberden richting de kruising van de goal.

In Zevenaar speelden de 010-1 in Augustus haar eerste 

toernooi. Onder werkelijk tropische omstandigheden 

werden 6 wedstrijden van 10 minuten allemaal gewonnen 

met zeer fraaie treffers en aanvallen die op de mat werden 

gelegd.  Onze eerste toernooi winst was een feit.

In de beker gingen de boys verder met zegens op RKHVV 

en Groessen. Helaas was de kampioen van de hoofklasse 

van vorig jaar AVW 66 een maatje te groot, waardoor zij 

verder gingen in de beker.

De eerste competitiewedstrijd in Nijmegen tegen Union 

was een ware kraker. Na een zeer spannende wedstrijd 

werd het 6-5 voor Union. De ochtend samengevat: 45 

minuten rijden, geen voetbal schoenen bij 1 speler, 

wisselschema aanpassen, vliegtuigen, vechten voor 

iedere bal, veel kansen gemist, niet altijd tactisch de juiste 

keuzes, nog meer vechten als leeuwen, traktatie, lekker 

douchen en op naar de volgende wedstrijd week.

De boys baalden maar er komen nog genoeg wedstrijden 

om dit goed te maken. Ik wens Luca, Floyd, Kian, Rafael, 

Lars, Seva, Danyo en Dean heel veel plezier te dit seizoen. 

GO TEAM 010-1!

JO10-1 teamfoto JO10-1

JO10-1 in burger
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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

JO10-5: aan inzet 

geen gebrek!

Door: Ronald Olzheim

Het seizoen kan niet snel genoeg beginnen voor de 

jongens en meisjes van DVV Jo10-5. Een team vol 

enthousiasme en positiviteit van alle spelers en betrokken 

ouders. Hard werken, leuk voetballen en vooral een 

heleboel enthousiasme maakt het team compleet. De 

trainingen worden niet overgeslagen en de ouders helpen 

altijd mee. We voetballen beter en er is bij alle spelers 

een stijgende lijn. Wat dit team verder nog heel bijzonder 

maakt is de positiviteit en de drang om te willen winnen 

zowel binnen als buiten het veld is dat te merken. Buiten 

het veld spreken de spelers vaak met elkaar af en heerst 

er een ontspannen sfeer. 

Voor aankomend seizoen willen we hetzelfde voetbal 

spelen als afgelopen seizoen, alleen dan wat constanter. 

De tegenstanders zijn net als wij beter geworden maar dat 

maakt de wedstrijden alleen maar leuker. Foutjes worden 

gemaakt maar daar leren we van en juist door te proberen 

zien we zoveel ontwikkeling. Het is elke training weer hard 

trainen maar wel met een hele hoop plezier. 

Ik (Ronald) ben nu 20 jaar oud en dit is mijn derde seizoen 

als trainer en zeker niet de laatste. De gedeelde blijdschap 

van de kinderen is zoveel beter dan de blijdschap die ik 

krijg bij het spelen van bijvoorbeeld FIFA. Ik hoop dat 

er nog meer jonge mensen trainingen gaan geven bij 

DVV want de voldoening die je krijgt is heel groot. In de 

kantine genieten veel andere teams net als wij nog na 

van de wedstrijd. Onze sponsor New York Pizza heeft ons 

afgelopen seizoen voorzien van pizza’s en daar waren 

wij heel blij mee. Verder valt er niet veel meer te melden 

behalve het feit dat we er een topseizoen van gaan maken. 

Tot op de velden!

Kader: Danny Lamers, Ronald Olzheim en fanatieke 

betrokken ouders.

In blad 2 willen we ingaan op de individuele spelers!

DVV JO10-5 JO10-5
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Specialist in 
het verzekeren 
van uw bedrijf

info@gelderschpakhuys.nl • www.gelderschpakhuys.nl

JO12-1 trapt het 

nieuwe seizoen af

Door: perschef JO12-1

Als JO11-1 sloten de jongens in juni het seizoen af en 

als JO12-1 begonnen ze in augustus het nieuwe seizoen. 

Nou ja, bijna dan, want tijdens de eerste training waren 

er 2 nieuwe gezichten te bewonderen: een nieuwe 

voetbalkracht ín de groep en een nieuwe drijvende kracht 

vóór de groep.

Vlak voor de zomer werd afscheid genomen van Timo 

(die bij De Graafschap gaat voetballen) en zijn plek wordt 

overgenomen door oude bekende Levi. Ook werd afscheid 

genomen van het trainersduo Patrick en Robert, die van 

een welverdiend trainers-pensioen gaan genieten. 

Er moest dus een nieuwe hoofdtrainer komen en die 

werd gevonden in de persoon van Furkan. Deze KNVB-

gecertificeerde, Johan Cruyff filosofie aanhangende 

en Real Madrid bewonderende trainer werd gevonden 

(weggekaapt?) bij DCS uit Zevenaar en had vooral ervaring 

met O17-teams. Een persoonlijke uitdaging dus voor hem 

om met O12 aan de slag te gaan. Al snel wist hij Robert 

te strikken om niet helemaal met pensioen te gaan, maar 

om de rol van teamleider (niet-voetbal zaken) op zich 

te nemen en zo samen de staf te vormen. En niet veel 

later werd de staf ook nog versterkt met assistent-trainer 

Mischa. En daarmee bestaat team “DVV JO12-1 seizoen 

2019-2020”, naast Furkan, Mischa en Robert als staf, uit 

de spelers Lars, Thiago, Tim, Xander, Sietse, Fedde, Björn, 

Levi, Bas en Ruben. 

Tijdens de eerste trainingen was er al meteen een klik te 

merken tussen de jongens en de nieuwe trainer. Er werd 

voluit getraind en het plezier en de energie spatten er 

van af. Al snel volgde deelname aan een toernooi om de 

trainer de gelegenheid te geven zijn ideale opstelling uit 

te vogelen. Er werden diverse opstellingen uitgeprobeerd 

en en-passant werd ook even de toernooiwinst mee terug 

naar Duiven genomen. Een fijne opsteker voor de nieuwe 

trainer om zo vroeg in het seizoen al een prijs te pakken. 

Maar belangrijker nog: hij had de jongens weer wat beter 

leren kennen; en de jongens de trainer natuurlijk.

DVV JO12-1 JO12-1
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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

Daarna volgden de bekerwedstijden, drie in totaal. 

De eerste bekerwedstrijd eindigde, na een paar  

stroeve eerste minuten, uiteindelijk in een ruime 7-1 

overwinning. De ouders (in ruime getale aanwezig) en 

andere toeschouwers werden bij tijd en wijle getrakteerd 

op vlot combinatievoetbal en een paar wereldgoals. 

Prachtig! De andere twee bekerwedstrijden gaven zo 

ongeveer hetzelfde beeld, waarbij de tegenstanders 

met respectievelijk 12-0 en 10-2 overtuigend werden 

verslagen.

De JO12-1 bekert 
dus nog even vrolijk 
verder!

Op het moment van schrijven staat de competitie 

op het punt van beginnen. De JO12-1 gaat in de 

hoofdklasse uitkomen, waarbij ze zijn ingedeeld in een 

najaarscompetitie met 6 andere teams. Ze zullen ieder 

team dan 2 keer treffen, uit en thuis. De jongens, de staf 

èn de supporters kijken al uit naar 12 (hopelijk) hele mooie 

wedstrijden.

Het nieuwe seizoen is dus begonnen en de JO12-1 heeft 

deze veelbelovend afgetrapt met een toernooiwinst en 

klinkende overwinningen in de beker. 

Maar veel belangrijker, de jongens zijn weer lekker aan 

het voetballen. En daar gaat het uiteindelijk om ;-)

NIEUWS UIT DE 

MEDISCHE HOEK
Door: Hans Huuskes, namens Team Verzorging

Afgelopen seizoen is  weer een bewogen druk seizoen 

geweest voor het team ehbo-ers / sportmasseurs en 

hersteltrainers van DVV. Bij zo’n grote club komen helaas 

nou eenmaal behoorlijk wat blessures / verwondingen 

voor. Bezeten en bevlogen teams doen hun best alles in 

goede banen te leiden , en gelukkig kunnen we melden 

dat we de meeste blessures kunnen oplossen. Indien 

nodig sturen we spelers door naar een tweetal [sport] 

fysiopraktijken in Duiven en in Westervoort. Voor allerlei 

informatie tips en adviezen kun je bij de coördinator 

medische zaken terecht. Alle informatie omtrent blessures 

/ behandelingen / afspraken kun je vinden op de DVV-site .

We willen nog wel als verzorging aandacht vragen voor 

het volgende. Helaas bemerken we nog wel regelmatig 

dat er trainers / leiders en soms ouders  zijn die, om 

welke reden dan ook, aan het doe het zelven zijn bij soms 

zware blessures. Wellicht met alle goede bedoelingen, 

maar erg onverstandig: zo wordt er zonder te weten 

wat er precies aan de hand is o.a enkels  getaped, 

gemasseerd bij spierblessures, die acuut zijn ontstaan, 

met warmtebalsems ect. We willen met klem verzoeken 

om  dit te laten en de eventuele schade niet groter te laten 

worden. Soms komen we spelers tegen die al 4 weken 

of langer met stevige problemen lopen. Het gaat om de 

gezondheid/fitheid  van de speler/speelster en niet om 

allerlei andere persoonlijke belangen. Meld het bij ons 

team; mocht je dat niet willen: zoek hulp bij de mensen die 

daar verstand hebben via huisartsen of fysiotherapeuten. 

GA NIET ZELF LOPEN KLUSSEN .

We wensen verder iedereen weer veel voetbalplezier 

zonder blessures toe.

Even voorstellen…

Nikky Driessen, 

verzorgster DVV 

Heren 1

Hallo, mijn naam is Nikki Driessen. Ik ben 19 jaar en 

woon in Westervoort. Ik zit in het 4de jaar van het CIOS 

in Arnhem. Sinds het begin van dit seizoen ben ik actief 

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

bij DVV als verzorgster op de donderdagavond en ga ik 

mee met wedstrijden van heren 1. Ik heb afgelopen juli 

mijn diploma gehaald en ben nu een gediplomeerde 

sportmasseur. Ik heb mijn stage vorig jaar gelopen bij SC 

Westervoort bij heren 1 en dames 1. 

Zelf voetbal ik niet, maar turn ik. Dat doe ik al vanaf dat 

ik zeven ben. Ik hou van een heleboel sporten en vind het 

leuk om te bewegen. 

Na het CIOS wil ik graag door studeren voor fysiotherapeut. 

Sportfysio lijkt me heel gaaf om uiteindelijk te gaan doen. 

Voor nu heb ik het erg naar mijn zin bij DVV en ik hoop hier 

nog een tijdje te blijven! 

130 JAAR 

NEDERLANDS VOETBAL: 

SHIRTJE RUILEN!
Door: Frank Dellemann

De KNVB bestaat in december 130 jaar en tegenwoordig 

telt de volkssport nummer EEN 1,2 miljoen leden! De 

KNVB brengt een ode aan het amateurshirt. Speciaal 

daarvoor heeft de KNVB een uniek voetbalshirt ontwikkeld 

waarvan elke vereniging in Nederland een exemplaar 

krijgt. Het patroon op het shirt bestaat uit een samenspel 

van vormen en vlakverdelingen die ook terug te vinden zijn 

op de shirts van alle Nederlandse amateurverenigingen. 

Het shirt is inmiddels ‘geruild’ en krijgt een mooi plaatsje 

in onze gerenoveerd clubhuis. Het shirt van DVV krijgt een 

ereplaats op de KNVB Campus in Zeist. Voorafgaand aan 

het BOSS café vond de ruil plaats tussen de voorzitter en 

Laura Metiary-Volmer, verenigingsadviseur van de KNVB. s
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EHBO-nieuws

Aan het rijtje vrijwilligers met een EHBO-diploma kunnen 

weer twee namen worden toegevoegd.

Henk Tiemessen en Jasper Barenburg hebben de cursus 

met succes afgerond! Gefeliciteerd en dank jullie wel 

alvast voor je inzet! Zij kregen uit handen van bestuurslid 

Frank van Loon hun diploma uitgereikt.

Een verdere uitbreiding van het EHBO team is nog steeds 

welkom. 

Interesse? De cursus wordt via DVV geregeld.

Bericht van 

de Activiteiten-

commissie

31 oktober  Duits avond

4 december  Sinterklaas feest

19 december  Laatste Training

Kerst Toernooi  Datums komen nog

5 januari   Oliebollen toernooi onder voor 

behoud afhankelijk van het weer

club avond Duitse 

buren

Op Donderdag 31 Oktober zal de clubavond in het 
teken staan van onze Duitse buren. 

Deze avond zijn er pullen bier (tegen gereduceerde 
prijs). En natuurlijk zullen de bockworsten, 

braadworsten en curryworsten niet ontbreken!

Algemene 

ledenvergadering 

club van 100: 

29 november 2019 in het clubhuis

Aanvang: 20.00 uur

C L U B  V A N  1 0 0
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