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vv DVV                       DUIVEN

Beste sportvrienden,

Op de valreep ontvangen jullie deze speciale uitgave 

van de DVV Post. Ons redactioneel team heeft de 

afgelopen drie maanden, evenals heel Nederland, 

stil gelegen waardoor DVV Post 4 en 5 helaas niet 

konden verschijnen. Nu het leven weer enigszins 

aan het normaliseren is, is er weer ruimte voor 

één van de belangrijkste bijzaken van het leven: 

het voetballen (en dus ook ons clubblad). Bijzaak 

inderdaad, want als we iets geleerd hebben in de 

afgelopen maanden, dan is het wel dat gezondheid 

hoofdzaak nummer 1 is. In deze DVV Post kijken 

we uiteraard terug op de afgelopen periode, maar 

vooral is de blik gericht op de toekomst: het seizoen 

2020-2021. Ook wordt expliciet aandacht gevraagd 

voor de Grote Clubactie: juist in deze tijd betekent 

deze actie op financieel gebied heel veel voor DVV!

De redactie van de DVV Post wenst jullie, voor 

zover mogelijk, een goede afsluiting van deze, 

door Corona beïnvloede, voetbalperiode en een 

goede vakantie, al of niet thuis. En vooruitlopend 

op volgend jaar vinden jullie hierna, uiteraard onder 

voorbehoud, de clubbladdata voor volgend seizoen. 

We hopen jullie allen in goede gezondheid terug te 

zien!

Data clubblad DVV Post 2020-2021 (ovb!)
Bladnummer Deadline Redactievergaderingen Verschijnt in weekend van
1. Kick off 22 september 23 september en 14 oktober 10/11 oktober 2020

2. Kerstnummer 1 december 2 december en 6 januari 2021 19/20 december 2020

3. Winterstop 23 februari 24 februari en 17 maart 13/14 maart 2021

4. Themanummer 13 april 14 april en 12 mei 1/2 mei 2021

5. Kampioenen 8 juni 9 juni en 30  juni 26/27 juni 2021

Van de 

redactie

Door: John van der Meer

dvvduiven.nl
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DVV Post is een uitgave van voetbalvereniging DVV “Door Vriendschap 
Vooruit”. DVV Post verschijnt 5 maal per jaar.

Hoofdredactie: John van der Meer  0316 26 39 90

Eindredactie: Geert Roelofs  0316 26 62 91

  Sven Meijer  06 50 83 85 88

 Werner de Geest 0316 26 75 87

 Jasper Harmsen 0316 26 21 67

 Kevin Harmsen

E-mail:  clubblad@dvvduiven.nl  of   dvvpost@hotmail.com

Druk: JP Offset, Duiven • www.jp.nl

Vormgeving: Sven Meijer

Oplage:  1050 exemplaren

Van de voorzitter

Door: Frank Dellemann

Het was donderdag(club)avond 12 maart jl., de 

Bestuursvergadering ten einde en in een gezellig 

vol clubhuis, onder het genot van een drankje, 

even napraten..het corona virus lag overigens 

al op de loer..en een dag later was en werd het 

verplicht stil op onze accommodatie. Van de ene 

op de andere dag een ander voetballeven, niet 

meer trainen of wedstrijden spelen, geen gezellig 

clubhuis meer open en  slechts op gepaste afstand 

elkaar ontmoeten..en we hadden nog wel zoveel  

boeiende wedstrijden en leuke evenementen 

in het verschiet..de wereld draaide 180 graden 

om en een heftige andere tijd  nam bezit van de 

vertrouwde waarden  in ons bestaan…

Inmiddels is het eind juni en kunnen we 

voorzichtig vaststellen dat het virus een flinke 

stap terug heeft gedaan en het normale leven 

weer, zij het beperkt, terug is. Wat kun je dan 

weer eens vaststellen hoe de grootste volkssport 

een plaats in ons leven heeft maar tegelijkertijd 

hoe relatief alles is als gezondheid en leven en 

dood de boventoon gaan voeren..

De voetbalwereld kijkt met spanning uit naar de 

toekoms: .hoe gaat het er allemaal uitzien, kunnen 

we weer normaal gaan trainen en gaan we weer 

in competitieverband in september de krachten 

meten?  We zullen het zien en leven bij de dag 

en bereiden ons voor op een ‘andere’ vereniging 

met 1,5 meter afstand en passende maatregelen 

en voorzieningen… met name de ouderwetse 

gezelligheid  in ons clubhuis: komt die weer 

terug?? Het is wel fijn om te vermelden dat een 

nieuw kernteam enthousiastelingen volop bezig 

is om in september van start te gaan om samen 

het nieuwe kernteam  te vormen van het clubhuis! 

Dank Rob, Karin, Joost, Gerwin, Ricardo en Rick (en 

natuurlijk Peter en Riet voor de kennisoverdracht)!

Het moge duidelijk zijn dat de crisistijd ook zijn 

gevolgen heeft op onze financiële positie, met 

name het sluiten van het clubhuis en het niet 

doorgaan van evenementen hakt erin…de hand 

op de knip is het motto, en blij zijn we met de 

steun vanuit de overheid/gemeente  en de KNVB 

! Ook de solidariteit van onze leden moet vermeld 

worden! Gelukkig konden we na verloop van tijd 

weer , zij het aangepast, gaan trainen en petje af 

en hulde voor Voetbalzaken en het voorbereiden 

en uitvoering geven aan de maatregelen rond het 

trainen bij onze club! 

Maar we zitten ook niet stil! Het project 

zonnepanelen is inmiddels afgerond, 220 

panelen sieren het dak van onze kleedkamers en 

leveren de eerste energieresultaten op. Natuurlijk 

een project dat niet te realiseren was zonder de 

steun van de Businessclub. Dank! Ons clubhuis 

is qua upgrading in de eindfase gekomen, 

nieuwe prachtige tafels en gespoten stoelen in 

2 kleuren geven ons clubhuis nog meer allure! 

Ook de kleedkamers hebben een schilderbeurt 

gehad en samen met de Gemeente is vervroegd 

gestart met het onderhoud van de velden! Ook de 

energiebijdrage van de warmtepomp is onder de 

loep genomen en noodzakelijk onderhoud heeft 

plaatsgevonden! Tot slot, er is een aantal stappen 

gezet  om een heus  “Toon Mattijssenplein” te  

laten ontstaan.  Kortom facilitair staat de wereld 

van DVV niet stil! En met de Gemeente is DVV 

constructief in gesprek over de kwaliteiten van 

onze gras trainingsvelden, wij hopen dat er extra  

budget vrijkomt om structureel deze velden te 

verbeteren.

In principe gaat ons complex deze zomer niet 

op slot, het fraaie kunstgrasveld kan en mag 

maximaal benut worden door elftallen die graag 

door blijven trainen en hopelijk is ook vanaf 1 

juli de mogelijkheid om na afloop een drankje 

te nuttigen op het terras van het clubhuis. 

Daarentegen sluiten we wel de grasvelden 

per die datum om ze  nog meer rust te geven 

en extra onderhoud. Binnen Voetbalzaken 

gaan de voorbereidingen (elftalindelingen, 

trainingsschema’s, materiaalbehoefte enz. enz.) 

gewoon door! Een niet al te makkelijke puzzel  

die ook soms vraagt om wederzijds begrip. Voor 

het komende seizoen heeft DVV maar liefst 68 (!) 

teams  ingeschreven bij de KNVB- competities 

(20 senioren, 16 junioren en 32 pupillen teams)!

En dan maar hopen dat we het virus de baas 

blijven en er geen nieuwe opleving komt zodat 

we toch enigszins normaal vanaf medio augustus 

ons kunnen voorbereiden op het nieuwe 

seizoen. Helaas zal de invulling van september 

anders  zijn en hebben we noodgedwongen 

ons jubileumweekend moeten verplaatsen naar 

2021 (zie elders in de DVV post). Het is zoals het 

is..

Leden, vrijwilligers, donateurs, sponsoren, 

supporters, ouders, ja iedereen die DVV een 

warm hart toedraagt, 2020 (ons jubileumjaar) 

is en zal de geschiedenis in gaan als een 

memorabel jaar, maar samen staan we sterk 

en samen maken we er het beste van en staat 

onze gezondheid maximaal voorop!  Laat deze 

DVV post ook een verbinding zijn tussen ons 

allemaal nu we elkaar zo weinig tegen komen en 

gekomen zijn op de club! Elders in deze uitgave 

doen we vanuit het Bestuur een stevig appel op 

alle leden en ouders : zonder vrijwilligers geen 

club, samen moeten we het doen! Meld je aan! 

Het Bestuur wenst iedereen een ‘mooie zomer 

‘en pas goed op jezelf en  tot hopelijk gezond 

en wel in augustus of september op en rondom 

de velden!

JUBILEUMWEEKEND 

“DVV 75 JAAR” 

VERPLAATST NAAR 

2021!

Door: Bestuur DVV

Het coronavirus en de daaraan gekoppelde maatregelen 

houdt ons land en ook DVV in de greep…  Op 15 

september 2020 bestaat onze vereniging 75 jaar en dat 

wilden wij als club rond die tijd uitgebreid vieren.. Gezien 

de huidige omstandigheden heeft het Bestuur in nauw 

samenspel met de jubileumcommissie besloten de viering 

een jaar te verplaatsen.

We noteren nu voor volgend jaar het feestelijke 

jubileumweekend op: vrijdag 10 september t/m zondag 
12 september 2021 !

Hopelijk ziet in 2021 de wereld er weer anders uit en 

kunnen we dan ons jubileum alsnog samen, en zonder 

zorgen, vieren.

Noteer dus in de agenda 
alvast de genoemde nieuwe 
data!

Vragen of onduidelijkheden? Neem contact op met een 

van de leden van het Bestuur of de jubileumcommissie.

DVV zoekt jou!
Door: Joop Rhebergen namens het bestuur

DVV Duiven, Door Vriendschap Vooruit. Een 

voetbalvereniging voor iedereen, door iedereen. 

Samen zijn wij de voetbalvereniging, zonder 

jouw hulp lukt dit niet!

Wat zoeken wij: vrijwilligers die graag onderdeel 

uit maken van DVV Duiven

Waarom zoeken wij: op dit moment komen wij 

simpelweg mensen tekort

Waarnaar zoeken wij:  
-  Er is een gemis aan scheidsrechters…

-  Mannen en/of vrouwen die ons 

wedstrijdsecretariaat op wedstrijddagen 

willen bemannen…

-  Aanvulling op onze groenploeg, die in de 

buitenlucht onderhoud plegen aan ons 

fantastische complex op maandagochtend…

-  Uitbreiding van onze sponsorcommissie voor 

het vinden van sponsoren, onderhouden 

van contacten en ontplooien van 

sponsoractiviteiten. Wil je niet op de voorgrond 

treden maar toch een steentje bijdragen? 

Geen probleem. Graag maken we kennis en 

kijken hoe jij ons zou kunnen helpen…

-  Clubhuis medewerkers, achter de bar of in de 

keuken...

-  Helpen bij het opzetten van en houden van 

evenementen...

-  Een secretaris…

Wat betekent vrijwilliger zijn bij DVV? Dat wij 

gebruiken willen maken van jouw diensten op 

de momenten die jou passen. Oftewel invulling 

rekening houdend met jouw beschikbaarheid 

& wens. Omdat DVV zijn vrijwilligers waardeert 

wordt er jaarlijks een vrijwilligersavond 

georganiseerd om je te bedanken voor je inzet 

en toewijding. Misschien nog wel belangrijker: 

je maakt echt onderdeel uit van DVV…Door 

Vriendschap Vooruit. #EenClubEenTeam 
#Samenmakenwijdeclub.

Voor meer informatie Bestuur DVV – 

Joep Rhebergen – Algemene Zaken. 

algemenezaken@dvvduiven.nl of 

06-11011857

“MAANDAGMORGEN(GROEN)PLOEG, 

DVV” ZOEKT VERSTERKING!!!

“Niemand hoeft alleen thuis te zitten”  
“Eenzaam of alleen?? Pensionado?”
“Kom erbij en schuif bij ons aan!“

Onder het genot van een kopje koffie en tussen de middag  een snackje of 

broodje wordt iedere maandag door de “groenploeg van voetbalvereniging 

DVV “ stilgestaan bij en gezellig bijgepraat over  het afgelopen weekend 

en de laatste nieuwsfeiten gedeeld, maar ook wordt er samen gewerkt en 

onderhoud gepleegd aan het fraaie sportcomplex  van DVV : de grasmat(ten) 

herstellen, snoeien, knippen, schoffelen, vegen, klein onderhoud enz. enz. En 

dat allemaal om de uitstraling van DVV  te vergroten maar ook om even samen 

te zijn en sociaal contact te hebben en te onderhouden.

De maandagmorgen mannen zoeken versterking en daarom deze oproep niet 

alleen naar de DVV leden maar ook naar de inwoners van Duiven. Heb je 

behoefte aan contact of ken je een familielid, vriend of kennis die graag een 

paar uurtjes buiten is en mensen ontmoeten  wil, neem dan contact op met de 

personen van DVV die de regie hebben over deze activiteit!

Samen sterk is ons motto en DVV wil graag middenin de maatschappij 

staan! Uiteraard houden wij rekening met de maatregelen als gevolg van de 

coronacrisis.

We zien elkaar graag op het Horsterpark op maandagmorgen! Meer info: Jan 

Willemsen (manager accommodatie) 06 – 81130208 of kom op maandag 

gerust een keer naar DVV toe! (mailen naar bestuur@dvvduiven.nl mag ook) 

Bestuur DVV

Nieuwe clubhuiscommissie stelt zich voor

Grote clubactie van levensbelang voor DVV

Van DVV naar PEC Zwolle
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“DVV ZET MET ZONNEPANELEN 

EEN VOLGENDE STAP IN 

DUURZAAM DENKEN”

Na de installatie van een warmtepomp en het aanbrengen van LED 

verlichting in de kleedkamers en het clubhuis zet onze voetbalvereniging 

met ondersteuning van de Businessclub ‘ondernemend DVV’ weer een stap 

op weg naar een duurzame toekomst. Ruim 200 zonnepanelen werden 

in het voorjaar  geplaatst op het dak van de kleedkamers waardoor DVV 

in staat is grotendeels haar eigen energie op te wekken om daardoor de 

energiekosten fors terug te dringen! Zonder hulp van de Businessclub  was 

dit project natuurlijk niet te verwezenlijken en DVV is natuurlijk blij met 

de financiële steun en expertise van deze ondernemersclub. Als nieuwe  

partner van DVV heeft POLA  installatietechniek uit Zevenaar de uitvoering 

voor haar rekening genomen. Onderdeel van de financiering is ook een 

subsidietraject vanuit  de overheid.  En nu maar wachten tot de bal weer 

gaat rollen maar ook monitoren wat het effect is op onze energierekening. 

Tot slot de mededeling dat het ten strengste verboden is dat er op het dak 

wordt geklommen bij het terughalen van ‘verdwaalde’ ballen . DVV denkt 

na over verdere preventie.

In navolging van voorgaande jaren doen we als DVV weer mee aan 

de grote clubactie. In deze Coranatijd een vrij eenvoudige manier 

om voor de club nog wat inkomsten te genereren. Dit kunnen we als 

bestuur niet alleen. Hier hebben we jullie als leden keihard bij nodig.

Het bestuur heeft Frans en Marga Vos bereid gevonden dit jaar de 

organisatie op zich te nemen. Het spreekt voor zich dat we hier erg 

blij mee zijn en danken hun beiden nu al hiervoor.

Hoe de lotenverkoop, startende op zaterdag 19 september 

2020, gaat plaatsvinden is nog niet definitief gezien alle Corona-

maatregelen. Er zijn in ieder geval 4 verkoopmethoden waarvan 

online verkoop er één is. We zullen jullie hierover t.z.t. meer 

informeren.

Ongeacht hoe de lotenverkoop georganiseerd gaat worden, is het 

veel belangrijker dat ze verkocht gaan worden. Elk lot kost € 3,= 

en per verkocht lot levert dit DVV € 2,40 op. Je kunt je voorstellen 

dat indien elk spelend lid, zo’n 1.000, in totaal,  1 lot koopt of 

verkoopt dit ons als club als € 2.400,= oplevert. Naast het steunen 

van je club maak je tevens kans op het winnen van mooie prijzen 

zoals in 2019: fietsen, mini-cruises, diverse cadeaubonnen, een 

auto en als hoofdprijs € 100.000,= 

Kortom er valt veel te winnen zowel voor de eigenaar van een lot 

als ook voor ons aller DVV. Ook denken we aan clubprijzen voor 

degene die de meeste loten verkoopt. 

We hopen op eenieders medewerking en inzet; dit brengt ons veel 

want in alle opzichten:

“De club zijn we niet alleen 

maar samen, samen sterk!”

Alvast dank en met vriendelijke groet,

Het bestuur, namens deze, Jacques le Comte.

SPORTMEDISCHE VERZORGING DVV 

SEIZOEN 2020/2021

De verzorging/het medische gebeuren heeft binnen voetbalvereniging DVV een behoorlijke 

verandering ondergaan, en draait al enige jaren op volle toeren. 

Naast dat er 2 fantastische opgeknapte medische ruimtes zijn op ons sportcomplex, 

kan een geblesseerde speler[ster] terecht bij een team sportmasseurs [zie foto’s]. Bij 

gecompliceerde gevallen / second opinion / diagnosestelling kunnen we ook bij een tweetal 

sportfysiotherapiepraktijken terecht, zowel in Duiven als Westervoort. Deze praktijken bevelen 

wij dan ook aan , omdat  de kennis en kunde m.b.t. tot sportblessures groot is , en ook omdat 

er prima samenwerkingsverbanden zijn en korte communicatielijnen.

Deze praktijken  bieden  naast een goede samenwerking met de DVV sportmasseurs enorme 

voordelen voor wat betreft het behandelen van blessures. Er kan o.a. een echo gemaakt 

worden om de ernst van bepaalde blessures in kaart te brengen, daarnaast kan er indien dit 

nodig is ook in de sportschool[en] waar de praktijken zijn ondergebracht, begonnen worden 

met de eerste opstart/uitleg van de revalidatie en een begeleidingstraject. Net zo lang tot 

het veldwerk weer een optie is, waar de sportmasseurs weer een goede begeleidende rol in 

kunnen spelen m.b.t het sportspecifiek [op]trainen. Voor speciale doelgroepen is  dan herstel- 

en revalidatietraining via onze hersteltrainer[s] een optie.Voor meer informatie kun je terecht 

bij de coördinator medische zaken..

Omdat we met agenda’s werken dienen blessures van te voren aangemeld te worden 
bij de coördinator Medische Zaken:

Hans Huuskes
Tel / Whatsapp: 0618667387 

E-mail: medischezaken@dvvduiven.nl

Indien het jeugd betreft dit graag via de leider/ trainer te laten verlopen, dit ook voor het 

vervolgcontact/ traject.

Algemene opmerkingen:

-  Aanmelding het liefst via de mail laten verlopen.

-  Soms zal er gevraagd worden een formulier in te vullen om een dossier aan te leggen. 

-  Uiteraard is het wel de bedoeling dat iedereen (spelers, speelsters, trainers en leiders)  zich 

aan de adviezen of het traject dat uitgestippeld wordt, gaat houden. Zo niet, dan  heeft het 

voor ons weinig zin om daar tijd en energie in te stoppen vanwege het feit dat dit meestal 

weer een hernieuwde blessure cq een verslechterde situatie zal opleveren, waardoor het 

herstelproces verslechtert en/of enorm vertraagt. Kortom; de medische staf bepaalt 
de fitheid en de inzetbaarheid van speler/speelter bij de trainingen en wedstrijden. 
Uiteraard proberen we zo snel als mogelijk is, de speler weer trainings-/ wedstrijdfit te 

krijgen, maar uiteraard wel op een verantwoorde wijze. 

-  Voor afspraken met zeer jeugdige spelers is het gewenst dat er een ouder/trainer of leider 

bij is, voor wat betreft de communicatie en de afspraken die daar dan gemaakt kunnen 

worden. 

-  Bij meisjes-/damesafspraken wordt er bij DVV als regel gehanteerd dat daar ALTIJD iemand 

bij aanwezig MOET zijn, tenzij de afspraak bij Anne is. 

We wensen een ieder een prettig succesvol en blessurevrij seizoen toe!

De medische staf

EVEN VOORSTELLEN!

HANS HUUSKES, coördinator medische zaken, 
sportmasseur en hersteltrainer op woensdag en 

donderdag

NIKKI DRIESSEN, sportmasseur van de DVV 
selectie op de dinsdag en donderdagavond

MARGRIET STERKENBERG, verzorgt opleidingen en 
bijscholingen in EHBO en reanimatie cq AED

HEINO KEIZERBERG, samen met Hans Huuskes de 
verzorging op de zondagen van DVV 1

ROB WAANDERS, sportmasseur op de 
maandagavond voor jeugd en overige senioren
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Versterking voor het 

medisch team

Hoi allemaal,

Ik ben Anne Broekhuis, ik ben 20 jaar en ik woon in Westervoort. 

Ik ben momenteel 3e jaars cios student en heb dit jaar het vak 

sportmassage gevolgd. Hiervoor heb ik stage gelopen en heb 

dit, zoals de meesten van jullie al wete, bij DVV gedaan. De 

club stond op school goed aangeschreven en daarom heb ik 

ook contact opgenomen. 

Momenteel ben ik verder 

nog werkzaam bij Aerofitt 

en druk met school. 

Vanaf volgend seizoen 

kom ik DVV aanvullen 

als extra sportmasseur. 

Zodra ik deze opleiding 

af heb gerond wil ik de 

opleiding fysiotherapie 

gaan volgen. Ik wil jullie 

volgend jaar graag weer 

van jullie sportblessures 

afhelpen.

Afscheid RenE Beerntsen 

uit de medische staf

Door: Hans Huuskes

Tijdens het corona tijdperk hebben we medio Juni helaas afscheid 

moeten nemen van collega René Beerntsen. René was de 

afgelopen jaren actief als sportmasseur van de herenselectie  van 

DVV, tevens was Rene ook herstel- en revalidatietrainer van deze 

doelgroep. René moest door privé-redenen even een stap terug 

gaan doen; zijn taken zullen door collega Nikki Driessen worden 

overgenomen, die dit al voor een deel deed afgelopen seizoen.

ANNE BROEKHUIS nieuwe 
sportverzorger voor de 
meiden en vrouwen op 

dinsdag en donderdagavond

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

René Beerntsen

Perikelen rondom 

DVV 1

Door: Ron Olyslager, hoofdtrainer

Half maart kwam er door de coronacrisis een 

plotseling einde aan de competitie voor ons  als 

herintreder in de 3e klasse C. We stonden op dat 

moment in de middenmoot van de ranglijst.Niet 

gek als promovendus, maar als ik kijk naar de 

spelverhoudingen tijdens de wedstrijden die we 

tot op dat moment gespeeld hadden, vind ik dat 

we hieruit te weinig punten hebben gehaald. Naar 

aanleiding daarvan vind ik dan ook dat we een paar 

plaatsen hoger hadden moeten staan.De oorzaak 

hiervan kun je wat mij betreft niet rangschikken in 

de categorie onwil/motivatie maar wel als speler/

team niet meedogenloos genoeg zijn.

Wat ik hiermee bedoel is dat we in aanvallend 

opzicht meer rendement hadden moeten halen 

uit de gecreëerde kansen, en in verdedigend 

opzicht wat minder naïef hadden moeten zijn (b.v. 

als iedereen gedekt staat toch willen opbouwen) 

en ook dat we scherper/positief agressiever 

hadden moeten zijn in de persoonlijke duels.

Dit soort zaken horen natuurlijk bij het leerproces 

waarin we met dit talentvol Duivens team zitten 

en komen natuurlijk meer/beter aan het licht als 

je op een hoger niveau gaat spelen.

Het mooie is dat de jongens zichzelf en het team 

graag willen ontwikkelen. Hier gaan wij het 

komende seizoen weer samen aan werken.

Na dit seizoen gaan een aantal jongens om 

diverse redenen stoppen bij de 1e selectie t.w. 

Boyd Hengeveld (DVV 3), Marc Comans (DVV 

zat. 2),  Rick Goorman (sc Groessen), Pepijn de 

Kler (studie/UNI VV), Teije Venema (studie), Youri 

v Vulpen (vriendenteam Sc Groessen), Jesse 

Derks (DVV 2), Luuk te Winkel (DVV 2) en Stan 

Doevendans (blessure/gestopt).

Graag wil ik deze jongens bedanken voor de 

bijdrage die ze geleverd hebben aan de prestaties 

en ontwikkeling van DVV 1! Naast dit aantal 

vertrekkers zijn er het aanstaande seizoen ook 

een aantal nieuwe spelers bij onze selectie te 

bewonderen waar we erg blij mee zijn, namelijk 

twee spelers met DVV roots: Niels Mattijssen (sv 

Loo) en Pepijn Lansbergen (AZSV). Daarnaast twee 

spelers die overkomen vanuit de eigen jeugd t.w. 

Lucas Marogna en Justin Kemic. Verder hebben 

we een aantal stageplaatsen gecreëerd om 

spelers, die daarvoor in aanmerking komen, alvast 

te laten wennen aan het trainen en evt. spelen 

van wedstrijden op een hoger niveau. Hopelijk 

wordt het komend seizoen in alle opzichten een 

normaal seizoen zonder coronaperikelen maar 

ook b.v. een competitie met 14 i.pv. 13 teams in 

een normaal uit/thuis schema en met 3 i.p.v. 2 

periodes, want dat vond ik het afgelopen seizoen 

een sportieve aanfluiting. Pas goed op jullie 

zelf en probeer ondanks de vervelende periode 

waarin we zitten, zoveel mogelijk van elkaar en 

het leven te genieten.

Tot half augustus dan gaan wij met frisse moed 

aan onze voorbereiding bij DVV beginnen.  

‘’Van bijna Niets 

... naar veel meer 

dan Iets!!!”  

Door: Ralf, LaLT

JO9-2 
Augustus 2019 ... beginnen we weer aan een 

nieuwe en lange (denken we dan) voetbaljaargang. 

We starten met 2 nieuwe aankopen en een 

voetbalforens vol goede moed en een ruime selectie 

(9 sterren) aan deze editie. De eerste training kan 

ik me nog goed voor de geest halen ... wat waren 

de Jungskes allemaal braaf en luisterend oor. 

Door een polsblessure zit ‘’onze vedette’’ in de 

lappenmand. En starten we dus met 8. Ook weet 

ik nog wel dat het niveau me zeker niet meeviel ... 

er was werk aan de winkel voor deze LaLT (Look a 

Like Trainer) en zijn 2 collega’s. Tijdens de eerste 

4 trainingen zien we iets gebeuren ... de ultieme 

gehoorzaamheid begint zijn eerste scheurtjes te 

vertonen ... en het niveau van het spelletje kruipt 

langzaam de andere kant op. 

Op de laatste dag van Augustus start de 

bekercompetitie ... als LaLT altijd interessant 

om je ploeg te wegen in zo’n eerste potje. En 

ondanks dat onze opponent Hoofdklasser is valt 

het zeker niet tegen wat er voetballend op de mat 

word gelegd. Nog 2 bekernederlagen later begint 

een maand na de eerste training onze Competitie. 

En in Arnhem laten we zien dat we er klaar 

voor zijn ... met oprechte spelvreugde gaan we 

spelenderwijs op de verjaardag van Luuk naar 

een luid bejubelde eerste zege ... wat een Feest! 

Waar de 3 LaLT’s de eerste maand regelmatig 

de discussie voeren hoe om te gaan met een 

selectie van 9 (qua wisselbeleid), wordt dit 

eigenlijk ‘’vanzelf’’ opgelost. Deze LaLT heeft 

namelijk oprecht het gevoel alles in het werk te 

hebben gesteld om Polat onder gedisciplineerde 

voorwaarde voor ons team te behouden. Helaas 

is het me niet gelukt ... en dat spijt me vooral 

voor de geweldige voetballer en de goede jongen 

zelf. 

Voetballend gaat het geweldig de eerste 

seizoenshelft ... de progressie die we als team 

boeken is prachtig om te zien. Ook de resultaten 

liegen niet! De 10 competitiewedstrijden (de 

laatste competitie wedstrijd tegen de nr.12 wordt 

afgelast) leveren (maar) 7 verliespunten op.  

Reden voor deze LaLT om een psychologische 

stunt uit te halen. Helaas wordt het door 

afgelasting geen huldiging op het veld maar enkel 

in de kantine ... om een virtueel kampioenschap 

te vieren. Deze teambuilding werkt geweldig 

door naar de twee zaterdagen zaalvoetbal net 

na de jaarwisseling. Ook wij hebben last van 

een betonnen vloer en een speeltuig welke niet 

luistert. Maar ons collectieve optreden (deze 

LaLT klopt zichzelf nogmaals op de borst als hij 

eraan terug denkt) zorgt ervoor dat wij als enige 

‘’niet hoofdmacht van onze leeftijdscategorie’’ ... 

(jawel u leest het goed!) na 7 potjes ballen in de 

zaal bovenaan de ranglijst staan!

‘’Wij zijn de Beste van Zevenaar... 

van Westervoort ... en van Didam 

... en ook van Groessen ...  en 

van Angerlo .... en hou je vast 

mensen ... ja wij zijn ook de 

Beste van Duuve’’!  

Ook bij ons heeft het succes 

zijn keerzijde ... voor de 

eerste training van het nieuwe 

kalenderjaar krijgen we het 

nieuws dat Misja de zaal euforie 

zo waardevol heeft beleefd dat 

hij verder gaat in de Hollandse 

versie van de NBA. 

Tijdens de opening van de tweede seizoenshelft op 

de eerste dag van februari vlammen de Mennekes 

weer als vanouds en boeken we meteen de 

eerste zege.  De tweede wedstrijd na de winter 

is het dieptepunt van het seizoen. De zoveelste 

lijmpoging aangaande Polatski eindigt hier 

definitief in een ultieme deceptie. Conclusi: onze 

selectie is van 9 gereduceerd tot 7 Mennekes. 

Deze LaLT heeft na enig scoutend werk zijn plan 

al uitgestippeld ... maar vergist zich pijnlijk in de 

voorgeschreven procedures van onze vereniging. 

Gelukkig gaan de overgebleven Mennekes 

vooral door waar ze goed in zijn ... namelijk een 

teamprestatie leveren op Zaterdag! De derde 

wedstrijd is een waar spektakel en daar heb je 

natuurlijk een gelijkwaardige tegenstander voor 

nodig. En een objectieve scheidsrechter… nou en 

daar hebben we er een paar van hoor ! Door het 

seizoen heen hebben we verschillende ouders met 

de fluit in de hand gezien ... hulde daarvoor ! Het is 

gewoon ‘’geen dankbare taak’’ maar wordt daarom 

niet minder gewaardeerd! Voor de vierde wedstrijd 

van de competitie hebben we onze selectie weer 

tot 8 aangevuld. Het getouwtrek is eindelijk voorbij 

... en gelukkig heeft Rafael hier niets van mee 

gekregen. Hij maakt ons team wederom compleet. 

Zijn debuut valt samen met een geweldig potje 

voetbal op ‘’het Zilverkamp gedeelte’’ van Huissen. 

In de stralende zaterdagochtendzon (7 maart) ... 

presenteert ons 8tal dan nog niets vermoedend  

na een 3-0 achterstand ons allen een geweldige 

comeback in een wedstrijd. Dat de zege pas in de 

laatste minuut veilig wordt gesteld, getuigt van ‘’de 

chemie’’ in deze groep Mennekes (best trots op)!

De rest hoef ik jullie niet te vertellen ...  Z.O.Z.

Stemming zit er goed in 

bij JO902 JO9-2

DVV JO902 is een echt team
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Dankbaar zijn wij de vereniging dat we 

onverwacht na 2 maanden toch nog de kans 

krijgen om nog 2 maanden op de Donderdag te 

trainen. Met veel plezier grijpen we dit als team 

aan !  

En Dank jullie wel Mennekes ... 

Sylas ... ‘’Chef laatste lijn’’ ... of tussen de palen 

of centraal achterin. 

Teun ... altijd super op Zaterdag. 

Chris ... in alle linies buitengewoon bruikbaar en 

effectief. 

Milan ... topscorer en altijd een ruime voldoende 

Kick ... de ultieme allrounder   

Luuk ... moet ook ‘’lelijke’’ doelpunten willen 

maken. 

Rafael ... pas 1 wedstrijd en wat voor ene ! 

en dan Collin ... box 2 box rijp voor de 

Premiership ... niet te behouden dus ! 

Gelukkig is de transfersom gelijk omgezet in 

talent ... Finn Hansen gaat ons komend seizoen 

namelijk versterken ! 

En dat is meteen een geweldige stimulans ... om 

volgend seizoen wederom als team uit te gaan 

blinken !  

Sportieve Groet LaLT Ralf

Dank & Trots!

Marc Schaefers. Coördinator JO8,9,&10 en VTZ Onderbouw, mede 
namens VTZ & Coördinatoren

Beste DVV-vrienden,

Het was een vreemd seizoen! Waarom hoef ik niet meer uit te leggen…

Toch wil ik het positieve ervan belichten. Nadat de verschillende versoepelingen 

van kracht werden, hebben we binnen de VTZ en Coördinatorengroep 

ontzettend hard gewerkt om alles in goede banen te kunnen leiden. Ik mag 

wel zeggen, na alle positieve berichten, dat dit is gelukt!

Onze beloning was de zeer hoge opkomst bij trainingen van nagenoeg alle 

teams van DVV. Van de jongsten tot en met de seniorenteams, waren er 

heel veel teams aanwezig om te trainen. Dit geeft aan hoe iedereen toe 

was aan het samenzijn en sportief actief te zijn. We zijn dan ook blij dat 

we dit als vereniging hebben kunnen bieden. En het duurt nog even voort, 

want we mogen in ieder geval tot vrijdag 3 juli gebruik maken van ons 

complex om te trainen in de teams in de samenstelling van dit seizoen.

Ook de trainers van onze club, maken het mogelijk dat we allemaal weer 

op het veld kunnen staan, gerichte oefenstof bieden en ons aan alle 

regelgeving van nu houden. Aan hen dan ook een extra dank voor hun 

geweldige inzet van dit seizoen!

Veel vrijwilligers zijn alweer hard aan het werk met voorbereidingen voor 

het nieuwe seizoen. Ik hoop dat we deze periode snel en gezond kunnen 

afsluiten en een nieuw normaal seizoen tegemoet kunnen gaan.  Dit zal 

nog niet direct vanaf het begin zijn, maar laten we het positief bekijken.

Ik kijk met dank en trots terug op een vreemde periode en wil jullie allen 

een goede gezondheid toewensen en een hele fijne vakantie. Tot volgend 

seizoen…

Mayke Lindner 

van DVV naar PEC 

Zwolle!!

Hieronder een mailwisseling tussen het bestuur en de 
ouders van Mayke. De clubbladredactie feliciteert Mayke 
van harte met deze stap en hoopt in het nieuwe jaar op 
een stukje kopij over haar belevenissen in Zwolle.

Beste Frank en bestuursleden van DVV,

Bedankt namens Mayke!
Vooral bedankt voor jullie support en de mogelijkheden 

die jullie als club DVV haar hebben geboden.

Mede door deze extra trainingen op niveau kan ze nu 

deze stap maken.

Mocht Mayke in de gelegenheid zijn zal ze  bij DVV langs 

komen om de teams waarbij zij heeft gespeeld/ getraind 

aan te moedigen.

Groeten, Mayke, Erich en Sandra Lindner

-------- Oorspronkelijk bericht --------
Van: Bestuur Voorzitter DVV Duiven <voorzitter@
dvvduiven.nl> 
Datum: 06-06-20 10:53 (GMT+01:00) 

Dag Mayke en familie,

Mooi nieuws het overschrijvingsverzoek van Mayke naar 

PEC Zwolle! Namens DVV wensen wij haar alle succes 

toe aldaar en een leuk vervolg op haar loopbaan! We 

laten je oranjeshirt gewoon hangen in ons clubhuis en 

zien je hopelijk nog wel af en toe terug.

Met sportieve groet, Namens Bestuur DVV

Frank Dellemann

Voorzitter

Volle bak tijdens trainingsavond 5 JO9 teams en JO12 team

CLUBHUISKADER DVV

Door: het kader

Beste leden van DVV,

Zoals jullie wellicht weten stopt Peter van den Oord aan het einde van dit 

seizoen als algemeen manager van het clubhuis. Dit was het moment om 

meerdere leden (vrijwilligers) er bij te betrekken om zodoende de vele taken 

te kunnen verdelen. Gelukkig is ons dit gelukt.  Dus willen wij langs deze weg 

ons aan jullie voorstellen als het nieuwe kader van ons clubhuis en daarbij 

vermelden wie waarvoor verantwoordelijk is. De functie van algemeen 

manager komt te vervallen: daarvoor komt een vaste coördinator in de 

plaats als contactpersoon tussen het kader en het bestuur en andersom.

Functies:
Coördinator: Rob Bansberg
-  Contactpersoon bestuur / clubhuiskader; 

-  Contactpersoon voor aanvragen van faciliteiten het clubhuis aangaande;

- Contactpersoon overige clubhuismedewerkers.

Planning: Gerwin Staring
-  Contactpersoon planning en inzet van vrijwilligers Bar en Keuken;

- Contactpersoon met coördinator mbt honoreren/afwijzen van de aanvragen.

Financiën en inkoop: Ricardo van Huet/ Joost Kersten/ Rick Willemsen
- Contacten met Penningmeester;

- Zorg dragen voor cash en afstorten;

- Verzorgen van de bestellingen;

- Zorg dragen voor voldoende voorraad;

- Contacten met de leveranciers.

Coördinatie werkzaamheden doordeweeks: Karin te Winkel
-  Coördinatie schoonmaakwerkzaamheden gehele clubhuis;

- Coördinatie overige clubhuis aangelegenheden.

Peter van den Oord blijft de helikopterview doen totdat alle werkzaamheden 

en taken naar tevredenheid lopen. Tevens heeft hij een adviserende rol 

naar het bestuur, het clubhuiskader en de leden van DVV. De rollen binnen 

het clubhuiskader zijn zodanig ingericht dat alle leden kunnen invallen/

vervangen daar waar nodig. 

Voor het doen van aanvragen het clubhuis aangaande, overige vragen/

opmerkingen, kunt u contact opnemen met het volgende e-mailadres 

clubhuis-dvv@dvvduiven.nl

Fijne vakantie namens het nieuwe 
clubhuiskader.

Peter van den Oord

Gerwin Staring

Ricardo van Huet

Karin te Winkel

Joost Kersten

Rick Willemsen Rob Bansberg



s
e
iz

o
e
n
 
2
0
1
9
-
2
0
2
0
 
n
o
. 
4

I N G E Z O N D E N  S T U K K E N  P A G I N A  1 1I N G E Z O N D E N  S T U K K E N  P A G I N A  1 0

Beste leden van de club van 100,

Vorig jaar heeft het jaarlijkse uitstapje van de club van 100 niet plaatsgevonden, vanwege een te 

geringe deelname. We hebben toen moeten besluiten om het uitstapje een jaar te verschuiven. 

Dit jaar hebben we ons uiterste best gedaan, een leuk en gevarieerd programma aan te bieden. 

Onze bestemming was dit jaar Den Haag. Het lag in de bedoeling om een bezoek te brengen 

aan het prachtige Louwman Museum. Daarna een grachtentocht te maken en dan een bezoek 

te brengen aan een jeneverstokerij. De dag zou dan worden afgesloten met een “afzakkertje” 

op het Plein. Helaas heeft ook dit uitstapje door de crisis, geen doorgang kunnen vinden. Als de 

omstandigheden het toelaten, gaan we het bezoek aan Den Haag in 2021 doen. Wel hopen we jullie 

weer in goede gezondheid, te mogen begroeten op de jaarlijkse ledenvergadering van de club van 

100, in november/december. De precieze datum wordt nog bekend gemaakt.

Groet, en blijf gezond,

Theo Jansen, Wim Vierwind, Ton van Sprundel,

Bestuur club van 100 DVV

Van de 

Club 

van 100

Van de hoofdtrainer
Door: Ron Olyslager

Beste DVV’ers,

Op moment van dit schrijven is het half juni 

en we zitten allemaal nog steeds in alle 

opzichten in een heel bijzondere periode. 

Wie had er ooit kunnen bedenken dat we 

dit allemaal zouden moeten meemaken. 

Gelukkig lijkt het de goede kant op te gaan 

met het Covid 19 virus en is het allemaal 

wat “losser” nu. Maar het zou natuurlijk heel 

mooi zijn als we binnenkort het echte normale 

leven weer mogen/kunnen oppakken.

Want eerlijk, als we het specifiek over DVV 

hebben, jullie zijn toch geen lid, vrijwilliger 

of supporter van de voetbaclub geworden 

om:

-  Je club- teamgenoten 2 maanden niet te 

mogen ontmoeten op het Horsterpark.

-  10 minuten voor aanvang v/d training in 

sporttenue naar de club te komen en erna 

direct weer te vertrekken.

-  Via speciale routes op het sportpark ver 

weg van elkaar te moeten trainen.

-  Alleen maar naar de club te komen 

om op 1,5 meter van elkaar te mogen 

trainen.

-  Geen wedstrijden te kunnen spelen

-  Te moeten vergaderen via de laptop.

-  Niet op het park te mogen komen om bv 

even een training te bekijken en andere 

mensen te ontmoeten.

Volgens mij is het antwoord daarop NEE,  

want als één ding mij de afgelopen periode 

wel duidelijk is geworden, is dat jullie 

dat toch vooral doen om samen voor en 

na de training te dollen met elkaar in de 

kleedkamer.

Samen lekker partijtjes te kunnen spelen.  

Samen blij zijn met een behaalde 

overwinning.

Samen balen van een verliespartij.

Samen er voor zorgen dat alles op het park 

zo goed mogelijk verloopt.

Samen naar je favoriete team(s) kijken.

Maar natuurlijk ook om Samen te genieten 

van een hapje en een drankje in de kantine.

Kortom de voetbalclub is enorm belangrijk 

om er Samen zoveel mogelijk je sportieve 

en sociale doelen te behalen. Daarom hoop 

ik dan ook dat iedereen vanaf half augustus, 

op welke manier dan ook weer op een 

normale manier en in goede gezondheid 

van het verenigingsleven binnen DVV kan 

genieten.

Waarbij het natuurlijk wel van belang is dat 

als je Samen iets wilt bereiken je elkaar 

nodig hebt, en dat je soms daarom iets van 

jezelf moet inleveren.

Iedereen alvast een prettige vakantie 

toegewenst en ik hoop jullie snel weer 

onder normale omstandigheden te zien op 

het Horsterpark.

Control & Audit

Van Loon Finance
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Van de sponsor commissie: 

bericht voor onze DVV-

sponsors

Geachte sponsors,

Het Corona-virus heeft de samenleving inclusief onze vereniging lange tijd 

lam gelegd. Voetbal noch activiteit heeft kunnen plaatsvinden. Hierdoor zijn 

de uitgaves van onze DVV-post 4-5 komen te vervallen en brengen we nu 

deze aangepaste versie uit.

De club, het bestuur en de sponsorcommissie spreekt grote waardering uit 

voor jullie onvoorwaardelijke steun, zeker in deze tijd voor u als ondernemer.

Graag hopen we elkaar komend seizoen weer op ons sportpark te zien en 

zullen advertenties in de DVV-post of uitlatingen anderszins op ons terrein 

weer prijken om recht te doen aan uw bijdrage.

Heel hartelijk dank en met vriendelijke groet,

De sponsorcommissie

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...

Stand van zaken 

jubileumboek DVV 

75 jaar

Zoals iedereen weet, is een groepje DVV-ers bezig 

met het samenstellen van een jubileumboek, dat in 

september gepresenteerd zou worden. Meerdere 

interviews en archiefonderzoeken hebben al 

plaatsgevonden, maar helaas heeft dit werk door 

de coronacrisis stil gelegen. Interviews, zoals wij die 

gewend waren af te nemen, waren immers uit den 

boze. 

We pakken de draad weer op en zullen in de 

komende tijd verder gaan met de samenstelling van 

het boek. Onveranderd blijft onze oproep aan ieder: 

de werkgroep heeft bijdragen van leden en ex-leden 

broodnodig.

Waar zijn we naar op zoek?

-  Materiaal zoals verslagen van kampioenschappen

-  Foto’s van individuen, accommodaties en elftallen

-  Anekdotes over gebeurtenissen en/of elftallen

-  Verhalen over roemruchte elftallen

-  Informatie over met name de oude 

accommodaties van na de Tweede Wereldoorlog

-  Bijzondere voorvallen

Neem contact op via ons mailadres:

jubileumboekDVV75@hotmail.com / 

jubileumboekDVV75@dvvduiven.nl

Uiteraard ben je ook van harte welkom om je aan 
te sluiten bij de werkgroep.
Alvast dank voor jullie medewerking!

Geert, Werner, Jordy, Leonie, Mirjam, Sven, John.
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DVV 2 in de 

wachtkamer van 

de KNVB

Door: Dennis van Aken, namens spelers en 
staf DVV2 

Wat leven we in een bizarre tijd: Nederland 

is in de greep van COVID 19. Het virus brengt 

veel leed met zich mee. Bij het schrijven van 

deze tekst staat de teller op 6074 slachtoffers. 

Het aantal ziekenhuisopnames steeg vandaag 

naar bijna 12.000. Bijna een vol stadion van de 

Graafschap. Het is niet voor te stellen. Verpleeg-

en verzorgingstehuizen die al maanden op slot  

zitten. De economie heeft het zwaar te verduren 

en bij veel bedrijven staat het water aan de lippen. 

En wat missen we de belangrijkste bijzaak in het 

leven: het voetbal. 

De KNVB trok 31 maart jl. de stekker uit het 

amateurvoetbal. Er werd besloten dat er 

geen eindstanden kwamen: wat een golf van 

teleurstelling ging er door de spelersgroep van 

DVV 2. Tot en met het 2e weekend van maart is er 

keihard gewerkt om de doelstelling te bereiken,  

namelijk het kampioenschap en promotie naar 

de 2e klasse van de KNVB. Alles viel in duigen. 

In het vorige clubblad werd gemeld de mooie 

zegereeks van DVV 2 en het behalen van de 1e 

periodetitel. BAM alles weg. Nog een jaar in de 

3e klasse…wat een teleurstelling!

Of toch niet!? 9 april jl. kwam er een handreiking 

van de KNVB. Clubs in de A-categorie konden 

bij de KNVB een verzoek tot promotie indienen 

waardoor er toch nog een kans bestond voor 

benadeelde clubs. Namens het bestuur en 

Voetbal Technische Zaken is er bij de KNVB 

een verzoek ingediend om DVV 2 zondag te 

laten promoveren naar de reserve 2e klas! Het 

elftal heeft een mooi puntenaantal van 34 uit 14 

wedstrijden en is het bezit van de 1e periodetitel. 

Het team had een positief saldo van +39. 

DVV 2 zondag bestond dit seizoen en komend 

seizoen uit talentvolle jeugd. De afstand tussen 

de 3e klasse zondag van DVV 1 en de reserve 

klasse zondag van DVV 2 zondag is nu te groot 

waardoor er in de ontwikkeling van deze spelers 

te kort wordt geschoten. DVV 2 moet voor de 

ontwikkeling van de spelers in een sterkere 

competitie worden ingedeeld. Hopelijk gaat de 

KNVB daar in mee. Met alle respect: de groep 

moet een uitdaging hebben en dat vindt men niet 

meer in deze competitie. Uitslagen van 7-2 en 

10-1 daar is de groep wel klaar mee! Er stroomt 

komend seizoen een flink aantal spelers vanuit 

de 019-1 door naar de selectie. Deze talentvolle 

jeugd heeft de afgelopen seizoenen op landelijke 

divisie niveau gespeeld. 

Het bestuur van DVV en Voetbaltechnische 

zaken vinden het essentieel om dit team 

volgend seizoen in een goede competitie te 

laten uitkomen en spelers klaar te stomen 

richting DVV 1 zondag. Hopelijk denkt de KNVB 

er ook zo over. Inmiddels is bij een aantal 

standaardelftallen de vlag tot promotie gehesen. 

Voor de reserve elftallen duurt het allemaal nog 

iets langer. De KNVB heeft aangegeven dat de 

clubs tot halverwege juli “nog even” geduld 

moeten hebben. 

Mocht er nieuws vanuit Zwolle zijn, dan houden 

we de clubleden uiteraard op de hoogte.

Dames 1

Door: Esther Mons

De vrouwen van Dames 1 hebben ontzettend 

veel zin in het nieuwe seizoen. 

We hebben echter in de corona-tijd ook  niet 

stilgezeten en hebben  bijvoorbeeld een pubquiz 

georganiseerd! 

Gelukkig mogen we weer trainen en is de horeca 

weer open, blijer kan je ons niet maken!

Ons team is weer compleet en we kunnen niet 

wachten om weer aan het nieuwe seizoen te 

beginnen. Er stoppen een aantal meiden en er 

komen weer nieuwe meiden bij, zoals elk jaar. 

Het is een groep met gezellige en jonge meiden 

die plezier hebben in het voetbal. Lijkt het je 

leuk om bij ons in het team te voetballen, mag je 

altijd een keertje meetrainen! De trainers hebben 

aangegeven het nog wel een jaartje te willen 

doen en hier zijn wij ontzettend blij mee. Knap 

dat ze het volhouden!

De doelstelling voor volgend seizoen is de lijn 

van het afgelopen seizoen doortrekken. We 

konden leuk meedoen in de competitie en willen 

dat volgend seizoen blijven doen, met nog meer 

plezier binnen en buiten het veld!

DVV2 op moment van inzenden 21 juni 2020

DVV dames weer aan de slag...en op gepaste afstand!


