
Dit is de 
laatste 
DVV Post...
...die bij alle leden in de brievenbus ploft.

Vanaf nu kan iedere  DVV-er ons clubblad 

digitaal lezen (aankondiging komt in de 

brievenbus) en krijgt een deel van onze 

leden een papieren exemplaar.

Wil je weten hoe dat zit? 
Lees het voorwoord 
van de redactie!



Beste sportvrienden,

De redactie van de DVV Post is verheugd om 
jullie weer een DVV Post te kunnen presente-
ren. En natuurlijk wensen we jullie allemaal 
een sportief en gezond 2022 toe! 

Na het eerste blad van 2020-2021 in oktober 
trad er een lange periode van “radiostilte” 
aan. Door alle maatregelen als gevolg van 
de covidpandemie gebeurde er weinig op 

het sportpark en bovendien was er beperkte 
mogelijkheid om als redactieteam samen te 
komen.

Meningpeiling
Daarnaast was de redactie voor de coronape-
riode al bezig met zich te bezinnen op de toe-
komst van het blad. We zetten onze vraagte-
kens bij de beperkte belangstelling (gezien de 
vele clubbladen die niet  meegenomen werden), 
mede door veranderingen in de behoefte aan  
(digitale) informatievoorziening bij met name 
de jeugd. Toen we dit bezagen in het licht van 
kosten en milieu, werden onze vraagtekens 
alleen maar groter. Een uitgezette enquête met 
betrekking tot dit thema leverde een teleurstel-
lende respons op. Slechts 25 leden namen de 
moeite om te reageren en hun mening te geven 
over de toekomst van het blad. 

De resultaten van deze meningpeiling waren 
als volgt:    
•  Keuze A - zo houden: 1 stem
•  Keuze B - zo houden, maar alleen  bezorgen 

aan diegenen die dat expliciet willen: 
 14 stemmen
•  Keuze C - aangepast, andere vorm, 

 maximaliseren aantal pagina’s): 1 stem
•  Keuze D - afschaffen: 3 stemmen
•  Keuze E: 
 -  Optie B maar daarbij digitaal versturen 

via de mail naar alle leden): 3 stemmen
  -  Via een interactieve portal voor alle 

leden (dus alleen digitaal): 1 stem
  -  Aangepaste opmaak en bijv. als soort 

nieuwsbrief via mailchimp): 1 stem
  -  Een versie met bestuurlijk nieuws en een 

versie met foto’s, kampioenen etc): 1 stem

DVV Heren Zondag 1 2021-2022

Door: John van der Meer

Van de 
redactie

Control & Audit

Van Loon Finance

Hoofdsponsor dvv

Subsponsor dvv
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DVV Post is een uitgave van voetbalvereniging 

DVV “Door Vriendschap Vooruit”. Toekomst DVV Post

Nieuwe kledingleverancier 
Luising

Toon Mattijssenplein

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
E-mail  clubblad@dvvduiven.nl of dvvpost@hotmail.com
Druk JP Offset, Duiven • www.jp.nl
Vormgeving Sven Meijer
Oplage  1050 exemplaren

En hoe gaan we 
het nu doen?
Er bleek dus wel een meerderheid te zijn 
voor het voortzetten van een clubblad, maar 
dan wel op een andere wijze. Na rijp beraad 
en in overleg met het bestuur is de redactie 
tot de volgende uitgangspunten gekomen.

  De DVV Post blijft bestaan en verschijnt 
vooralsnog twee keer per jaar.

  De inhoud zal voornamelijk bestaan 
uit het terugblikken op het afgelopen 
half jaar en vooruitkijken naar het 
komende half jaar. Samenvattingen van 
belangrijke mededelingen, elftalnieuws 
met foto’s, evenementen, commissies 
etc. zijn van harte welkom.

  Actuele onderwerpen kunnen beter 
gedeeld worden via de social media 
van DVV.

  Elke editie wordt voor ieder digitaal 
beschikbaar gesteld via de website. 
Alle leden ontvangen een bericht 
hierover via de bezorgers. 

  Daarnaast krijgt een beperkte groep 
ook een papieren exemplaar. Het gaat 
hier om bestuur, kader, vrijwilligers, 

sponsors, club van 100 en…ieder die dit 
via de mail van de DVV Post aanvraagt. 

  In het clubgebouw zal een beperkte 
hoeveelheid exemplaren neergelegd 
worden voor geïnteresseerden.

   Om ieder te laten wennen aan de 
nieuwe werkwijze, wordt de huidige 
editie (januari 2022) nog op papier bij 
iedereen bezorgd.

 
De redactie hoopt op deze manier bij 
te blijven dragen aan de clubsfeer, 
informatievoorziening, archivering, en 
daarbij ook kosten en vooral milieu te 
sparen. Uiteraard ontvangen we graag 
reacties op deze nieuwe manier van 
werken.

Tot slot
De redactie is in vergadering stil blijven 
staan bij het overlijden van drie clubiconen, 
te weten Toon Mattijssen, Herman Budel 
en Willem Hulshorst. Gezien het feit dat het 
bestuur via de social media al uitgebreid 
stil gestaan heeft bij deze verdrietige 
gebeurtenissen, doen wij dat in de DVV 
Post niet nog een keer. We zullen hen in 

onze DVV-gedachten houden.

Voor wat betreft de volgende uitgave van 
de DVV Post (die dus slechts gedeeltelijk 
op papier wordt verspreid!) hebben we de 
volgende streefdata vastgesteld:

Deadline 14 juni 2022. Bezorgen 
in weekend van 2 en 3 juli 2022

Zet de data in je agenda en vooral wie 
kampioen wil worden…: alleen via de DVV 
Post kun je vereeuwigd worden!

Met vriendelijke groet,

John van der Meer, mede namens Geert 
Roelofs, Werner de Geest, Sven Meijer.

(Overigens…: ook zin om je aan te sluiten bij 
de redactie?>>>>> dvvpost@hotmail.com!)

Van de voorzitter
Door: Frank Dellemann

Het is inmiddels januari 2022 en nog 
steeds is het corona-virus onze lastigste 
tegenstander…  al bijna 2 jaar beïnvloedt 
het de normale gang van zaken binnen 
onze mooie vereniging, een plek waar 
we zo graag, ongedwongen en vrij van 
restricties, onze krachten meten en 
gezelligheid zoeken met elkaar. Maar we 

blijven positief en hopen op een herstart 
van de amateurcompetities begin februari 
en verder als eerste stap dat we de ALV 
in de maand februari of maart  eindelijk  
kunnen laten plaatsvinden. Naast het 
Sinterklaasfeest voor de kleine jeugd en 
ook de laatste trainingsavond kon ook de 
traditionele nieuwjaarsreceptie  voor het 
tweede jaar niet doorgaan en dit betekent 
dat we de jubilarissen van 2021 en 2022 
op een speciaal moment in het voorjaar 
van 2022 willen gaan huldigen tijdens een 

zgn. “jubileummiddag”. Over de kalender 
gesproken.. de activiteiten rond ‘DVV 75 
jaar’ zijn definitief in de ijskast maar te 
noteren is wel: zondag 8 mei a.s. bezoek 
van de FC Rebellen. (oud-profs)!  

Natuurlijk staat DVV niet stil, naast de 
voetbalactiviteiten wordt er veel energie 
gestoken in facilitaire zaken en onder regie 
van Bestuurslid Hans Slag en manager 
accommodatie Jan Willemsen samen 
met een geweldige groep vrijwilligers 

V A N  D E  B E S T U U R S T A F E L

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
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is er aandacht voor groenonderhoud, 
schilderwerk, optimalisatie werking 
warmtepomp, thermostaat knoppen 
douches, schoonmaak, rioollucht en vele 
andere zaken maar bijvoorbeeld ook : wat 
staat DVV aan groot onderhoud te wachten 
de komende jaren (budgetteren!).

De extra verlichting rond het hoofdveld 
is in oktober 2021 met enthousiasme 
begroet, meer mogelijkheden om te trainen 
en nu op weg naar de zomer van 2022 
dan wordt op het hoofdveld een nieuw 
kunstgrasveld aangelegd (en de normale 
verlichting vervangen door LED) i.c.m. 
een kunstgrasmat op de keepershoek. 
Een geweldige stap vooruit voor onze 
club! En ambitieus blijven we en nieuwe 
plannen worden gemaakt; zo denken we 
na over een overkapping van het terras in 
combinatie met verbeteren straatwerk en 
nieuw meubilair. Bij deze laatste investering 
is de Club van 100 bereid om ons te 
ondersteunen! Super! De fotowanden 
in ons clubhuis zijn klaar en geven een 
prachtig beeld van de rijke historie van 
onze club! Ook de digitale  clubcard heeft 
haar introductie gehad en functioneert 
prima en geeft ons clubhuiskader i.s.m. 
de penningmeester nieuwe inzichten rond 
inkoop en opbrengsten.

De selectie van DVV 1 onder regie van 
trainer Ron Olyslager en zijn staf heeft de 
eerste serie wedstrijden van het seizoen 
2021-2022 er op zitten en een plaatsje 
in de subtop veroverd met als sluitstuk 
van 2021 de spectaculaire wedstrijd 
tegen titelkandidaat OBW : 4-4. Binnen 
de mogelijkheden wordt er (individueel) 
doorgetraind en hopelijk brengt de eerste 
helft van 2022 veel succes voor de jonge 
ambitieuze selectie. Uiteraard hebben 
Ron en DVV de balans opgemaakt over 
de samenwerking en zijn we blij dat 
we ook in het seizoen 2022/2023 de 
voetbaltechnische kwaliteiten en ervaringen  
van Ron bij  DVV kunnen blijven benutten! 

Onder regie van Bestuurslid Algemene 
zaken Joep Rhebergen en de 
kledingcommissie is zorgvuldig invulling 
gegeven aan een nieuw kledingcontract. 
Uiteindelijk is het sportmerk Robey 
geworden en de leverancier Intersport 
Luising in Zevenaar. In een brief naar 
alle leden hebben wij de gang van zaken 
uiteengezet. Dank Joep en dames en heer 
van de kledingcommissie voor alle energie!

Een tekort aan scheidsrechters is waar 
iedere voetbalvereniging mee worstelt, 
zo ook DVV. Een mooi initiatief is 

geboren om samen met sc Groessen te 
kijken naar onderlinge samenwerking 
d.w.z. uitwisselen van de noodzakelijke 
capaciteiten voor alle te fluiten wedstrijden. 
Wordt vervolgd!

Een vereniging, dat zijn wij allemaal samen: 
samen maken we de club, is het motto ! 
En daar zit een zorg richting toekomst : 
binnen het Bestuur ontbreken in 2022 een 
tweetal essentiële schakels (secretaris en 
bestuurslid commercie en communicatie, 
zie de vacatures verderop in de DVV post), 
maar ook elders binnen de vereniging zijn 
super belangrijke functies niet of te mager 
ingevuld : o.a. EHBO, keukenpersoneel, 
sponsorcommissie, scheidsrechters, 
beheerders  e.a. Beste leden, prikkel elkaar, 
toon ambitie en meld je voor een vrijblijvend 
praatje bij een van de bestuursleden of 
managers! 

Het vrijwilligersbeleid stond geagendeerd 
voor de ALV van 2021 en het centrale 
denken daarin is dat ieder lid ouder dan 
16 jaar in de regel tenminste 10 uur 
vrijwilligerswerk doet per seizoen. In de 
ALV komen we hier op terug! Ook trekken 
we rond dit thema samen op met de 
Gemeente, Mikado-welzijn en andere 
partijen en verenigingen die ook met dit 
gegeven en de toekomst kampen.

Over vrijwilliger gesproken… ook op deze 
plaats en deze wijze danken we Jacques 
le Comte natuurlijk voor maar liefst 7 
jaar bestuurswerk voor onze vereniging! 
Hopelijk blijft hij betrokken bij de club.

In goed overleg met de redactie van de DVV 
post is gekeken samen met het Bestuur 
naar de toekomst van ons clubblad. 
Tenminste 2x per jaar een fysieke uitgave, 
gecombineerd met een digitale, is het 
uitgangspunt om ook met een papieren 
versie de onderlinge verbondenheid te 
versterken en we zijn blij met de redactie 
en hun inzet! Dit in het licht van een 
veranderende communicatie in onze 
wereld: digitalisering is het motto, het 
geschreven woord raakt achterop maar 
toch willen we als DVV gericht onze leden 
ook per post bereiken en de geschiedenis 
waarborgen! Suggesties richting toekomst 
zijn altijd welkom!

Kortom genoeg te doen om samen verder 
te bouwen aan onze prachtige grote 
vereniging die, zoals ik vaak memoreer, 
de mooiste en grootste volkssport van de 
wereld wil uitoefenen! Onze kernwaarden 
en ‘verbinden’ staan daarin centraal! Het 
blijft geweldig om vast te stellen dat de 

meeste leden ons trouw blijven in deze 
lastige tijd en de waardering daarvoor 
wordt zeker ingevuld!

Namens het Bestuur, ook op deze wijze,  
wensen wij alle sportvrienden van DVV 
een gezond (speciaal voor een aantal DVV 
clubmensen)  en sportief en geslaagd 2022 
toe met veel hoogtepunten en gezelligheid ! 
Samen sterk !

VACATURE

WELKE DVV 
MAN OF 
VROUW TREKT 
DEZE SCHOEN 
AAN?
DVV zoekt met spoed een :

SECRETARIS
(MAN OF VROUW)

Wie wil het Bestuur compleet maken 
en o.a. de volgende werkzaamheden 
onder zijn of haar hoede gaan 
nemen:

•   Beheren van agenda binnen 
DVV t.b.v. Bestuur en andere 
disciplines

•   Notuleren en vastleggen 
bestuurs- en jaarvergadering e.a.

•   Jaarverslag maken
•   Verzorgen van correspondentie, 

attenties en voorbereiden van 
DVV-vergaderingen

•   Archiefbeheer
•   In- en uitgaande post/mails 

beheren

De secretaris maakt, conform de 
statuten, deel uit van het dagelijks 
Bestuur samen met de voorzitter en 
de penningmeester.

Interesse? Vrijblijvend 
oriënterend gesprek?
Neem gerust contact op met Frank 
Dellemann, voorzitter.
T 06-45157545 
E voorzitter@dvvduiven.nl   

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...
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Op zondag 3 oktober 2021 
opende mevrouw Mattijssen, in 
het bijzijn van haar familie, het 
plein door de onthulling van de 
‘straatnaambordjes’.

Dit als blijk van waardering voor de inzet 
en betekenis van Toon voor DVV. 
Toon Mattijssen was voorzitter in de 
periodes 1979-1984 en 1995 – 2001!

Een bevlogen clubman die ook een 
belangrijke rol vervulde in de realisatie 
van het huidige, fraaie, onderkomen van 
DVV op het Horsterpark. Tot zijn overlijden 
in februari 2021 was hij nog altijd zeer 
betrokken bij onze vereniging.

Voorzitter Frank Dellemann benadrukte 
dit met een kort woordje en overhandigde 
mevrouw Mattijssen een boeketje bloemen.

De opening was de eerste aanzet voor een 
verdere aankleding van het plein tot een 
ontmoetingsplek voor eenieder binnen 
(en buiten) DVV.

“Toon Mattijssenplein officieel geopend”

VACATURE

Wie wordt de 
creatieve regisseur 
binnen ons team?

DVV zoekt met ingang van 
01/01/2022 een:

Bestuurslid 
Commercie & 
Communicatie

(MAN OF VROUW)

In deze deels nieuwe functie neem jij de 
volgende taken en verantwoordelijkheden  
onder je hoede:

•  Aansturing van de sponsorcommissie 
en het Management Informatie Team 
(MIT)

•  Het identificeren en benutten van 
kansen om nieuwe sponsoren te vinden 
en bestaande sponsoren te binden

•  Het inrichten en het beheer van de 
digitale infrastructuur en applicaties 
binnen de vereniging

•  Verantwoordelijk voor uniforme 
(verenigings-) communicatie binnen en 
buiten de club

•  Intensivering en uitbreiding van alle 
social media activiteiten

•  Vertegenwoordiging van DVV bij 
contacten met externe relaties 
en instanties, en bij belangrijke 
aangelegenheden binnen en buiten de 
vereniging

•  Samen met andere bestuursleden 
bepalen en uitdragen van het beleid van 
de vereniging  

De secretaris maakt, conform de statuten, 
deel uit van het dagelijks Bestuur samen 
met de voorzitter en de penningmeester.

Interesse? Vrijblijvend 
oriënterend gesprek?
Neem gerust contact op met Frank 
Dellemann, voorzitter.
T 06-45157545 
E voorzitter@dvvduiven.nl   

Boeketterie ‘t Hoekje: 

         een schot in de roos!

Present Art 

Uw adres voor horloges, 
sieraden, accessoires. 
Ook voor reparaties, 
batterijen en horlogebanden.

Elshofpassage 41, Duiven
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Van de sponsor commissie
De sponsorsommissie is verheugd onderstaande nieuwe sponsoren aan jullie te mogen voorstellen:

STOPRijschool Non

Aanbieding voor DVV-leden: 
2 gratis rijlessen en de iTheorie 

(online theoriecursus) gratis!

Tel. 0316-240803
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Van de sponsor commissie
De sponsorsommissie is verheugd onderstaande nieuwe sponsoren aan jullie te mogen voorstellen:
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Nieuwe kledinglijn 
DVV seizoen 
2022-2023
Door: Joep Rhebergen

Conform de uitgangspunten van het 
kledingfonds vastgesteld binnen DVV wordt 
iedere drie (3) jaar een nieuwe kledinglijn 
aangeschaft.

Gezien het aflopende contract met de 
huidige leverancier, Errea, is gedurende 
maart 2021 een aanbestedingstraject 
gestart voor een nieuwe kledinglijn. Het 
resultaat van dit aanbestedingstraject was 
een totaal aan 27 offertes welke allen zijn 
beoordeeld op prijs, kwaliteit, service en 
sponsoring. 

Na een grondige evaluatie van de 
aanbiedingen, op basis van de eerder 
genoemde criteria, is een shortlist gemaakt 
van drie (3) merken. Van deze drie (3) 
merken zijn samples opgevraagd welke 
beoordeeld zijn door het Bestuur van DVV 
alsmede de kledingcommissie. Op basis 
van deze beoordeling is gekozen om 
met twee (2) merken het traject voort te 
zetten, nieuwe samples zijn opgevraagd 
waarbij enkele leden gevraagd is om in de 
verstrekte kleding te voetballen. Dit zodat 
wij een goed beeld konden verkrijgen van 
de kwaliteit van de kleding alsmede de was 
baarheid van de kleding. Op 12 oktober 
2021 heeft een afvaardiging van het 
Bestuur tezamen met de kledingcommissie 
in het clubhuis gezeten waarbij de leden 
kennis konden maken met de twee (2) 
merken. De feedback van de leden was 
overduidelijk, ruim 90% wees hetzelfde 
merk aan. Deze input kwam overeen met 
de bevindingen van het Bestuur alsmede 
kledingcommissie. 

Op basis hiervan is uiteindelijk besloten 
om in zee te gaan met het merk Robey 
Sportswear BV, met als leverancier  
Intersport Luising -Zevenaar. 

Op donderdag 6 januari 2022 is het 
contract tussen DVV en Intersport Luising 
ondertekend, deze nieuwe kledinglijn wordt 
met ingang van het nieuwe seizoen 2022-
2023 in gebruik genomen

Intersport 
Luising nieuwe 
kledingleverancier 
DVV!
Even voorstellen
Wij zijn Koen en Joyce Luising van 
Intersport Luising te Zevenaar en zijn de 
nieuwe kledingleverancier van jullie mooie 
voetbalvereniging DVV. We zijn trots dat we 
jullie tijdens de wedstrijden en trainingen 
mogen voorzien van de kleding van Robey 
Sportswear. Dit is een Nederlands merk van 
sportkleding en schoenen die onder andere 
te zien zijn bij de spelers van FC Groningen, 
Willem II en Sparta. De wedstrijdkleding zal 
via DVV geleverd worden.
 
Korting speciaal voor DVV 
leden
Speciaal voor DVV leden geven wij korting 
op het voetbalassortiment van Intersport 
Luising. In de winkel komt een collectie te 
hangen en er komt een webshop speciaal 
voor DVV leden. Aan de webshop wordt 

nog gewerkt, zo gauw deze gelanceerd 
wordt, zullen wij samen met DVV dit bij 
jullie bekend maken.
 
Tot ziens bij ons in de winkel!”

De start van een prettige samenwerking tussen DVV en de familie Luising

Joep tekent het contract onder het toeziend oog van dhr. Luising
Penningmeester Gerald hecht zijn goedkeuring 

aan het nieuwe kledingcontract

Van de hoofdtrainer
Door: Ron Olyslager

Beste DVV’ers, 

In juni 2020 leverde ik ook een bijdragevoorn de DVV Post. Het 
was in de periode dat we net een aantal maanden geconfronteerd 
werden met de maatregelen als gevolg van Covid 19.

Ik sprak toen de hoop uit dat we snel weer samen op een normale 
manier van ons (voetbal) leven konden genieten. 

We zijn nu ruim 1.5 jaar verder en de realiteit is dat we als 1e 
elftal 2 keer aan een competitie zijn begonnen en daarin totaal 11 
competitiewedstrijden hebben gespeeld (3 in het seizoen 20-21 en 8 
in het huidige seizoen 21-22).

We zijn beide competities gestart met een heel herkenbare jonge 
Duivense selectie met de nodige potentie, maar ook met nog 
voldoende verbeterpunten. Het getoonde spel was regelmatig heel 
aardig om naar te kijken, alleen het uiteindelijke rendement (resultaat) 
zowel aan als zonder bal kan nog wel beter. Om daar aan te kunnen 
werken is op een normale manier trainen en wedstrijden spelen van 
groot belang. Het zou dan ook mooi zijn als we binnenkort de kans 
krijgen om ons hier weer zonder beperkingen mee bezig te houden!

Dit is niet alleen belangrijk om technisch, tactisch en mentaal 
stappen te maken, maar ook voor een beter eindresultaat. Nog 
belangrijker is het dat iedereen ook op het veld kan werken aan zijn 
algehele fitheid, plezier kan beleven aan de geliefde sport, en samen 
met de ploeggenoten (en vele anderen) het sociale gebeuren, zowel 
voor als na het sporten, te kunnen beleven.  Dus, wat mij betreft: 

“Op naar een 2022 waarbij iedereen op een normale manier de 
gelegenheid krijgt om niet alleen als individu, maar ook samen met 
teamgenoten aan zijn sportieve doelen te werken.”

Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om ook nog 
een enorm compliment te maken aan Dennis van Aken, Martijn 
Helmers, Jeroen Saalmink, Marc Schaefers, Pim Adriaans en Frank 
van Loon (VTZ DVV). Zij hebben er de afgelopen 1.5 jaar als VTZ 
o.a. iedere keer weer voor gezorgd dat er naar elke verandering van 
de opgelegde regels een trainingsschema kwam, zodat iedereen 
op een zo normaal mogelijke manier kon blijven trainen. Daarbij 
werd ook nog eens zoveel mogelijk rekening gehouden met ieders 
wensen, en werd er gedacht in mogelijkheden i.p.v. problemen. 

Ook de groep beheerders o.l.v. Jan Willemsen t.w. Peter Staring, 
Bert v/d Veen, Marcel Beuting en Doke Steens, mooi dat jullie er ook 
steeds waren tijdens de momenten dat het mocht, zodat iedereen 
gebruik kon maken van de kleedaccommodatie. En natuurlijk ook 
alle trainers/leiders die er telkens weer waren om de spelers te 
trainen en te begeleiden tijdens hun favoriete hobby. Samen met 
nog een heleboel andere mensen maken en zijn jullie DVV. Ik ben er 
mede hierdoor trots op dat ik ook de komende 1.5 jaar hoofdtrainer 
van jullie vereniging DVV mag zijn.

Hopelijk tot snel weer langs de lijn.

Ree-Zo Electro World Duiven

Ree-Zo Electro World Duiven Duiven schenkt 
wedstrijdbal 2e thuiswedstrijd DVV. 
Op zondag 17oktober 
schonk Marco Kreté 
de wedstijdbal in de 
match tussen DVV 
Heren 1 – Montferland.

Marco heeft middels zijn 
schoonfamilie een speciale 
band met onze club. Waar 
zijn schoonouders als iconen 
van de club genoemd kunnen 
worden, is Marco al jaren 
op de achtergrond actief 
als betrokken sponsor en 
supporter.

Marco, bedankt voor je steun!!
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1e Wedstrijdbal nieuwe 
seizoen geschonken door 
Van Loon Finance & Control !!

DVV’s hoofdsponsor 
Mark van Loon schonk 
afgelopen zondag 
de 1e wedstijdbal in 
het duel van zondag 
heren1 van DVV tegen 
Rheden sc. Ondanks 
de coronaperiode bleef 
Mark van Loon onze club 
trouw. Mark is een jongen 
van de club met een 
groot DVV-hart. De club 
waar hij van zijn 8e jaar al 
aan verbonden is. Mark, 
bedankt namens bestuur 
en leden.

V A N  H E T  E E R S T E
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V A N  H E T  E E R S T E  P A G I N A  1 7

Teamfoto DVV heren 1: 
the making of…
Sinds 2005 maakt Jacques Kok bij  aanvang van een nieuw seizoen een teamfoto van DVV 
heren 1. Dit heeft nogal wat voeten in de aarde, zoals bijgevoegde fotocollage laat zien… 
De foto’s zijn van Geert Roelofs, die als clubfotograaf dit proces al vele jaren vastlegt op de 
gevoelige plaat!
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LANGS DE LIJN 
in 2021: ‘’van DVV 
JO10/2 naar 
JO11/2!”

Door: LaLT Ralf (enigszins 
ingekort door de redactie)

We beginnen 2021 met hetgeen waar we 
op 14 november 2020 mee zijn begonnen. 
Of beter gezegd ... waar we door inmiddels 
allemans grootste tegenstander Covid 
toe zijn gedwongen, namelijk wedstrijden 
spelen tegen andere Oranje tegenstander, 
aanvankelijk het begin van dit jaar al 
voornamelijk op een half veld 8 tegen 8 
voetballen en dus wekelijks spelers moeten 
lenen (uitnodigen). Ideaal met het oog op 
de scouting richting deel 2 van 2021, want 
dan gaan we echt naar 8 x 8. We boeken 
hele mooie resultaten (en veldspel) tegen 
de hogere leeftijdscategorieën van onze 
vereniging. Maar die euforie levert ook 
enkele grote nederlagen op als we een 
geboorte jaartal overslaan. Heel gelukkig 
zijn we als eind Mei (op de dag dat wij 
als DVV 10/2 de Oranje 11/2 met 16-4 
klop geven) de start van de Regio Cup 
wordt aangekondigd. De loting is ons 
goedgezind  en we zien mogelijkheden 
tot een echte prijs dit seizoen. Maar voor 
de eerste speeldag krijgen we al een 
flinke stok tussen de wielen. De sterk 
vertegenwoordigste basisschool in onze 
selectie kampt namelijk met te grote 
klassikale Covid cijfers en deze scholieren 
krijgen dan ook ontzegging om op zaterdag 
op te treden in ons Oranje. De gastspeler(s) 
helpen ons nog wel aan de zege op Jonge 
Kracht, maar een week later verliezen we 

(de Finale) in Westervoort als we wel op 
oorlogsterkte zijn. We geven de schuld 
aan het kleine (kwart) veld  welke we niet 
meer gewend zijn (maar het was eigenlijk 
‘’gewoon’’ slappe hap). De twee zeges op 
de volgende zaterdagen zijn zoals verwacht 
niet genoeg om Westervoort nog van de 
titel af te houden. Op 26 Juni spelen we 
onze laatste wedstrijd als DVV JO10/2 in 
het rode deel van Huissen. Daar zegevieren 
we met 3-4 en nemen we afscheid van 
‘’onze Luuk’’. Luuk bekroont zijn transfer 
naar DVV JO11/1 met 3 doelpunten op ‘t 
Zandse Schalkshof! Luuk, dank voor alles !

Vanaf dat moment gaan we verder als DVV 
JO11/2 ... dus gaan we definitief van 6 
tegen 6 naar een groter veld en 8 tegen 8. 
Met het ‘’transfergeld’’ van Luuk ... dienen 
we 3 versterkingen te financieren. Het 
scoutings apparaat welke we dus wekelijks 
gebruikt hebben zorgt voor een mooie 
uitkomst. Keeper Tim staat bovenaan 
het verlanglijstje. Nathan kan heel goed 
voetballuh en Kian geeft verschillende 
mogelijkheden aan onze selectie. Ook 
dienen we het Kader nog aan te vullen ... 
LaLT Henk houdt het na 3 seizoenen voor 
gezien. Vacature is in no time ingevuld ... 
Erwin neemt de vrijgekomen Look a Like 
Trainer functie graag over. In de maand 
Juli krijgen we de mogelijkheid om op 
woensdag te trainen op het kunstgras. Ook 
plannen we nog 3 oefenpotjes op net zoveel 
zaterdagen in deze laatste maand voor de 
zomervakantie. Dubbele cijfers overwinning 
tegen een 2e klasser ... Dubbele cijfers 
nederlaag tegen een Hoofdklasser en een 
gelijkspel op gelijkmatig niveau (1e klasser) 
zijn de wisselende resultaten.
Op maandag 16 augustus beginnen we 

aan het nieuwe seizoen. Maar door de late 
schoolvakantie zijn we exact 3 weken later 
pas voor het eerst helemaal compleet. 
Onze Jungskes van DVV JO11/2 zijn Chris, 
Tim, Sylas, Milan, Kian, Teun, Nathan, 
Rafael, Kick en Finn, begeleid door de 
LaLT’s Erwin Gjalt en Ralf.
De resultaten (uit ruimtelijke overwegingen 
hebben we hier de teksten wat ingekort, 
sorry Ralf):
DCS JO11/1 uit 2-4; VDZ JO11/1 thuis 
6-8; SML JO11/2 uit 1-5 (geflatteerd met 
een Tim in bloedvorm en wereldgoals van 
Milan); VVO JO11/1 thuis 0-5 (voetballes); 
SC Westervoort JO11/1 thuis 1-4; OBW 
11/1 uit 2-4 (laatste pot in deze fase 
was een heerlijke). Zo eindigen we zeer 
verdienstelijk in het linkerrijtje op plek 4. 
Tegen nummer 8 van de ranglijst RKHVV 
JO11/2 spelen we helaas niet. VVO is in 
mijn ogen de terechte kampioen. 

En dan komen wij als Duiven 
heel ongelukkig in regio Zuid (in 
schoolbegrippen)  op de kalender van de 
KNVB. Op 16 oktober is er voor ons geen 
competitie ... terwijl iedereen nog een 
week naar school moet (of mag kunnen 
we tegenwoordig beter zeggen). Daarom 
organiseren we natuurlijk een oefenpotje ... 

en wel tegen het Angerlo Vooruit JO11/1 
‘’van’’ jawel Klaas Jan Huntelaar (zijn 
zoon Axel speelt in dit team). Een super 
spannend potje tot de laatste minuut ... 
al verbaast doelpuntenmachine KJH zich 
enorm over het beperkt aantal treffers over 
60 minuten speeltijd. Ondanks ons betere 
spel verliezen we in minuut 55 met 1-2. 
Daarna neemt de spontane Klaas Jan heel 
mooi alle tijd voor onze jeugd: prachtig! De 
handsbal (volgens onze Jungskes) die voor 
de 1-2 zorgde wordt zelfs (bijna) vergeten !

Op 30 Oktober (laatste zaterdag van de 
Herfstvakantie) trappen we af voor Fase 
twee: SC Westervoort JO11/1 thuis 1-4.
Zaterdag 6 November 2021 kunnen we 
met stip uitroepen tot hoogtepunt van 
onze najaars seizoenshelft: een geweldig 
gebaar van onze LaLT Gjalt (vader van 
Milan), die zichzelf promoveert tot 
absolute hoofdsponsor van DVV JO11/2 
. Al onze Mennekes worden blij gemaakt 
met een geweldig mooie sporttas van 
Doock BV. Ook het team van dochterlief 
Noa ( DVV JO9/2) wordt gesponsord. De 
LaLT’s worden in een heerlijk warme jas 
gestoken. Het team en het bedrijf delen 
hetzelfde motto: ‘’Geen zorgen, wel Vast-
Goed in ontwikkeling’’. Prachtige gift Gjalt! 
Natuurlijk moesten we ook nog voetballen 
en na een reeks mooie foto’s richting 
Eerbeek: Eerbeekse Boys JO11/1. Mede 
voor de jarige Jet Roline streden we voor 
de 1-2. 

Warnsveldse Boys JO11-1 thuis  12-1. Dit 
is tevens de laatste wedstrijd waarbij onze 
gewaardeerde trouwe fans op de tribune 
aanwezig mochten zijn: een zeer geslaagde 
uitzwaaiwedstrijd dus.
Rheden JO11/1 2-2 (grote onderschatiing 
van deze tot dan toe puntloze 
tegenstander).
Door regeringsmaatregelen wordt de 5 uur 
show geherintroduceerd en onze trainingen 
dan? Angerlo Vooruit JO11/1 thuis met 
wederom Klaas Jan langs de lijn. Met zijn 
complimenten over ons mooie spel op deze 
Siberische ochtend: 5-1. Onduidelijkheden 
over de training leidt tot plan B. Op 
maandag na schooltijd verzamelen in het 
Horsterpark ... aan de andere kant van de 
spoorlijn. Iedereen is enthousiast en zo 
geschiedt. Het is een beetje aanmodderen 
tussen het hoge gras en de molshopen 
door ... maar het plezier is er niet minder 
om. De strijd om de (voorlopig) eerste 
plaats tegen DCS JO11/1 ging helaas 
verloren met een 1-6 nederlaag. Gelukkig 
komt er een mooi zorgvuldig opgezet 
trainingsschema en kunnen we trainen op 
het Oranje kunstgrasveld. Op 11 december 
VVO JO11/1 uit helaas 8-2 klop. Van nr. 1 
naar nr. 5 van 8 op de eindbalans. Maar 1 
ding is zeker: we hebben als team mooie 
voetballende dingen laten zien en plezier 
beleefd! Met de doelcijfers 45-45 is de 
balans helemaal in evenwicht! Rondom 
de wedstrijden trainden we 25x ... (ik tel 
de 2 trainingen in de herfstvakantie en die 

ene in het Hpark niet mee). 14x van die 25 
trainingen zijn we compleet ... dus met 10 
Jungskes. Nathan Kick Tim en Teun zijn 
er 25x bij. De gemiddelde opkomst per 
training is 93.6 %, heel netjes natuurlijk 
(zeker met constant C op de loer): cijfers 
om trots op te zijn! 
Op moment van schrijven (tussen kerst en 
de jaarwisseling) zijn de geleerde mensen 
nog druk in de weer met het bepalen, 
beperken en indelen van onze dagelijkse 
vrijheden. Ook voor de Mennekes van DVV 
JO11/2 dus vooral onzekerheden. Kunnen 
we volgens kalender het gepubliceerde 
alternatieve trainings schema op 10 januari 
weer oppakken ? En wanneer kunnen 
de Jungskes die mooie sporttas weer 
inpakken en de 3 LaLTs die heerlijk warme 
jas van Doock BV weer aan ? En tegen wie 
starten we Fase 3 op zaterdag 22 januari 
... is dat tegen Omikron of toch ‘’gewoon’’ 
tegen (bv) SC Wvoort ?! Dank voor uw 
aandacht. En laten we er maar vanuit gaan 
dat alles ‘’Vast-Goed’’ komt. 
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Het “nieuwe” 
Jo11-3 in de eerste 
seizoenshelft.

Door: Ivo Bos en Jesper 
Roseboom (trainers Jo11-3) 

In juni 2021 werd er zichtbaar hoe de teams 
er in het seizoen 21-22 uit zou komen te 
zien, wie de trainers zouden worden en 
wanneer er getraind zou worden. 
Omdat de teams van 6 naar 8 veldspelers 
gingen, werd er met een aantal spelers 
geschoven. Jo11-3 zou 11 spelers krijgen. 
De spelers Clarence, Teun, Ties, Baris, 
Bram, Youk, Tim, Niels, Jayden, Devi en Dani 
zouden samen de JO11-3 gaan vormen. 
Een team dat bestaat uit jongens uit drie 
verschillende teams. De trainers gingen 
aan de slag en zagen al snel wie waar 
speelde en wie waar het beste tot zijn recht 
zijn kwam. De eerste competitiewedstrijd 
kwam er aan en deze speelden wij op 4 
september. Niet iedereen was aanwezig 
en na hooguit 2 keer samen trainen 
verwachten wij er niet veel van. De eerste 
wedstrijd tegen vv Montferland wonnen 
we met 3-0. We zagen dat er al goed over 
gespeeld werd, maar ook dat we de kansen 
niet afmaakten. De keeper stond  voor het 
eerst in de goal en hield gelijk de nul, wat 
een opsteker was dit voor het team.

Wedstrijd 2 was tegen Kilder en ook deze 
werd gewonnen met 8-1. De kansen vlogen 
er nu wel in en dat was ook te zien in de 
uitslag. Er werd nog beter gespeeld en 
je zag dat de spelers elkaar makkelijker 
konden vinden. Iedereen werkte hard om 
te winnen en goals te maken, maar ook 
om geen goals tegen te krijgen. Na deze 
wedstrijd waren we medekoploper samen 
met Rijnland. En natuurlijk was die de 
volgende tegenstander. 

Doordeweeks werd er weer lekker getraind 
en op zaterdag stond de wedstrijd tegen 
Rijnland voor de deur. Ook deze wedstrijd 
werd gewonnen en wel met 6-2. We stonden 
nu bovenaan, maar er was nog een team 
dat gelijk met ons liep en dat was Loo. Hier 

moesten we de laatste wedstijd tegen, maar 
eerst moesten we nog tegen Rheden. 

Met dank aan een gastspeelster Ise hadden 
we gelukkig een wissel. Helemaal mooi was, 
dat zij binnen een minuut de 1-0 maakte 
voor ons. Je merkte gelijk aan het team 
dat de spanning van de wedstrijd af was. 
Ook deze hebben werd gewonnen met 
7-4. We hadden nu 4 van de 4 wedstrijden 
gewonnen. 

De laatste en vijfde wedstrijd was een 
“kampioenswedstrijd”. Wij vertelden dat 
ook tegen het team. We zagen meteen 
dat er wat veranderde en er spanning op 
de laatste wedstrijd tegen Loo kwam.  Dit 
merkte we ook tijdens de wedstrijd en we 
kwamen verdiend met 2-0 achter. Wat een 
domper was dit en in de rust hebben we 
aangegeven dat ze lekker moesten gaan 
voetballen en dat winnen of verliezen niet 
uitmaakte. De jongens vochten zich terug 
in de wedstrijd en de eindstand werd 2-2, 
ondanks vele kansen die gemist werden 
door ons. Het was nu afwachten wat 
Rijnland zou doen: alleen zij zouden nog 
boven ons kunnen komen. Ze zouden de 
wedstrijd moeten winnen anders kwamen 
we in punten gelijk, maar hadden wij een 
wedstrijd minder gespeeld. Omdat wij 
ons toch al kampioenen vonden, hebben 
wij in de kleedkamer een feestje gevierd 
en daar de champagne opengetrokken. 
Later op de dag werd bekend dat Rijnland 
2-2 had gespeeld en dat wij daadwerkelijk 
“kampioen” waren.  

De eerste 5 wedstijden hebben wij dus 
niet verloren. De meeste goals voor en 
de minste goals tegen. Wat een weelde. 
De jongens waren blij, maar de trainers 

nog trotser. Omdat het jeugdvoetbal 
tegenwoordig uit 4 fasevoetbal bestaat, 
gingen wij de 2e fase in. We kregen 4 
nieuwe teams in de competitie, maar er 
bleven ook een aantal oude. Waaronder Loo 
en Rijnland. 

De eerste wedstrijd in de 2e fase was tegen 
RKPSC. Vanuit eerdere ervaringen, weten 
wij dat dit altijd een lastige tegenstander 
is. Dat bleek ook wel. Het was onze 
eerste verliespartij en we verloren de 
wedstrijd met 5-3. Dit lag niet aan ons spel, 
misschien een klein beetje, maar meer aan 
de kansen die niet afgemaakt werden. Het 
was jammer, maar voor de jongens was het 
even goed. Zo weten ze dat ze niet altijd 
kunnen winnen en dat verliezen er ook bij 
hoort. Dit begrepen ze en je merkte dat bij 
het terug rijden al weer vergeten waren. 
De wedstrijd hierna was tegen AVW. Deze 
kwamen uit de 6e klasse en speelden niet 
in de 3e klasse. De eerste wedstrijd hadden 
ze al verloren en wij wonnen deze wedstrijd 
wonnen we dan ook met 10- 0. Later in 
de week werd AVW uit onze competitie 
gehaald waardoor deze wedstrijd ook uit 
de stand werd gehaald. We gingen van 
de middenmoot weer terug naar onderen, 
maar gezien het spel, waren wij niet bang 
dat wij hier zouden blijven staan. 
We merkten op de trainingen dat er wat 
strubbelingen waren en de jongens niet 
altijd met elkaar door een deur konden. Dit 
hebben we met zijn allen uitgesproken en 
we merkten weer dat de neuzen dezelfde 
kant opstonden. De volgende wedstrijd 
stond inmiddels ook voor de deur. Dit was 
de wedstrijd tegen Westervoort. Vooral 
Baris was veel met deze wedstrijd bezig en 
gaf al weken aan dat wij deze week tegen 
Westervoort moesten. 

De wedstrijd tegen Westervoort begonnen 
we niet goed, maar de tegenstander 
scoorde gelukkig ook niet. Tot de rust 
bleef het 0-0. In de tweede helft scoorde 
Westervoort de 1-0. Het leek toen wel 
of onze jongens wakker werden en ze 
begonnen met goed voetballen. We trokken 
deze wedstrijd naar ons toe met 3-1. De 2e 
helft werd er goed gevoetbald en dat wilden 
we natuurlijk de volgende wedstrijden 
doortrekken. 

De vierde wedstrijd was tegen Loo. 
Dezelfde ploeg waar we 2-2 tegen hadden 
gevoetbald. Ook de opening van deze 
wedstrijd was niet de beste. We kwamen 
met 1-0 voor maar al snel daarna werd 
het al 1-1. Na de rust liepen we gelukkig 
snel uit naar 3-1 en was het verzet van Loo 
gebroken. We wonnen deze wedstrijd met 
5-1. Wederom met goed samenspel en 
gunnen van de bal aan elkaar.

Wedstrijd 5 was tegen RKHVV: een nieuwe 
tegenstander. We wisten dus niet wat we 
moesten verwachten. De weersvoorspelling 
gaf aan dat het droog zou blijven, echter 
dit bleek in het echt toch anders. Het 
sneeuwde onderweg en dit bleef ook op het 
veld liggen. De warming-up was vooral in 
de kleedkamer en heel even buiten op een 
besneeuwd veld. Iedereen had het koud, 
zelfs de trainer. Door wat foutjes achter in 
en slap spel kwamen we 2 keer achter deze 
wedstrijd. Toen werden we weer wakker 
en liepen we het 2e kwart uit naar 5-2. In 
de rust kwam de tegenstander bij ons en 
die gaven aan dat bij hen meer dan de helft 
niet verder wilde voetballen.  Bij ons wilden 
10 van de 11 niet voetballen. We zijn snel 
richting de kleedkamer gelopen en hebben 
na het douchen lekker een beker warme 
chocolademelk gedronken. De wedstrijd 

was officieel “gestaakt” bij een stand van 
5-2. Deze werd dus niet meegenomen in 
de stand. Wedstrijd 6 was tegen Rijnland, 
wederom was dat in deze competitie onze 
voornaamste tegenstander. Zij hadden nog 
helemaal niet verloren in de competitie, 
maar wel een keer gelijk gespeeld. De 
wedstrijd begonnen we nu wel scherp 
en stonden 2-0 voor. De wedstrijd verliep 
volgens plan en werd uiteindelijk met 7-2 
gewonnen. We stonden nu weer boven en 
hadden nog 1 wedstrijd te gaan tegen sc 
Bemmel. 

11 december de laatste wedstrijd van de 
2e fase. We hebben de jongens bewust 
niet verteld dat we wederom “kampioen” 
konden worden. De vorige keer gaven ze 

aan dat ze het heel spannend vonden. Het 
was een spannende wedstrijd waarbij er in 
de 1e helft geen kans te bespeuren was. In 
het laatste kwart scoorden wij de 1-0. Het 
was de enige echte kans die een van de 
teams had en deze vloog er gelijk in.  
Wij hebben de meeste punten en zijn nu 
officieel winterkampioen. Helaas hebben 
wij dit nog niet met het team kunnen vieren 
in verband met de coronamaatregelen. 
Wanneer het weer en de maatregelen dit 
weer toelaten, gaan we dit zeker vieren!
Al met al was het een bewogen eerste half 
jaar met ups en downs, goede en slechte 
wedstrijden, wel of niet trainen.  De trainers 
zijn echter supertrots op de jongens en hoe 
ze voetballen. 

Hierbij een half 
jaar DVV 015-2
Door: Huib Evers, trainer 

Een verslag van een half jaar, samengevat 
in “wist u dat…”!

Een jaar waarin de 015-2 keurig in de 
middenmoot eindigde en een ware 
cupfighter bleek. De 015-2 zit dus nog 
steeds in de beker. De cijfers in officiële 
wedstrijden: 15 gespeeld, 8 gewonnen, 1 
gelijk en 6 verloren. Na het gelijke spel in de 
beker werden de strafschoppen gewonnen.

Ik wil al mijn mede kaderleden (Dennis, Roy 
en Bas) bedanken voor de samenwerking. 
We doen het toch maar. Allemaal hebben 
we ook andere teams die we begeleiden. 
Het was lastig soms maar we zijn er weer 
doorheen gekomen. Onze jongens hebben 
lekker kunnen voetballen. Ook John, 
onze vaste grensrechter en soms ook 
scheidsrechter, verdient een pluim. Dat zijn 
de vrijwilligers waar je wat aan hebt als 
club!

Ik wil mij nog even richten tot de boys van 
de 015-2. Hier spreekt jullie strenge trainer: 
Ik ben ontzettend trots op jullie en ik vind 
het super om met jullie te werken. Het is 

niet altijd leuk want het luisteren en gedrag 
blijft een aandachtspunt. Als jullie als team 
blijven werken komt dat de 2e seizoenshelft 
helemaal goed. Ik vind het prachtig dat jullie 
voor de training enthousiast aankomen 
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om te trainen. Ik waardeer jullie humor. 
Jullie zijn allemaal vooruitgegaan ieder op 
zijn eigen niveau. Bedankt Brian, Nobin, 
Brayden, Luca, Matisse, Rick, Jasper, Jay, 
Keyan, Sam, Djem, Osama, Daan, Yadon en 
Djevlin voor de 1e seizoenshelft. We zijn 
een team: niemand is belangrijker dan een 
ander en we zijn gelijk. Hopelijk kunnen we 
weer snel starten met de trainingen in dit 
wederom gekke seizoen.

Wist u dat:
Op maandag Bas en ik training geven en 
Dennis en Roy op de woensdag.
Dennis en Roy heel goed kunnen vissen.
Brian trouwens ook.
Brian onze held was in de 
strafschoppenserie in de beker door 3 
strafschoppen achter elkaar te stoppen.
Corona ons team ook trof.
Iedereen vaak tot 16.00 op school zit.
Er daarom hardgelopen werd in december 
op woensdag om 16.30 i.p.v. de middag 
training.
Osama altijd zijn voetballende familie en 
nog 6 andere naar de training brengt.
Ik altijd op het complex hartelijk begroet 
wordt door deze jeugdige enclave.
Edwin van de Beeten naast ons training 
geeft.

Dit altijd duidelijk te horen is.
Onze ballen gruwelijk slecht zijn.
Wij 2x per week op veld 6 trainen en nooit 
op het kunstgras.
Veld 6 verschrikkelijk is.
Onze tegenstanders soms wel 2 jaar ouder 
zijn.
Nobin een liesblessure opliep.
Jasper heel veel lekkere assists en passjes 
gaf.
Matisse en ik vaak samen in de partij lopen 
om zijn looplijnen uit te leggen.
Hij hier helemaal gek van wordt maar het 
wel doet.
Dynamische warming-up nieuw is voor de 
meeste.
Wij altijd op maandag de boys laten 
vertellen over de wedstrijd.
Dit steeds beter gaat.
Jay met de achternaam Jansen heet en ik 
dat heel grappig vind.
Dat wij 442 spelen met een links en 
rechtsbuiten voorin. Echt uniek.
Brayden dit seizoen uit een vrije trap de 
kruising kuste.
Diverse malen iets op of aan een fiets stuk is.
Daarom mensen te laat komen.
Lars Evers van de 012-1 Rick helemaal 
scheel kapte bij een oefening.
Sorry Rick.
Lars te gast was tijdens de training omdat 
er geen oppas was.
Er bij vlagen gewoon zeer goed gevoetbald 
werd.
Ons corners altijd te ver 2e paal gaan 
(Kyan!!)
Yadon en ikzelf dit niet leuk vinden.
Er namelijk een weddenschap staat dat 
Yadon scoort uit een corner.
Ik goede trainingsoefeningen kreeg van 
Herr Geutjes.

En zelfs van hem de MO-017-1 als zijn 
vervanger mocht trainen.
Jay relaxed snel is.
Jay relaxed afwerkt en zeer relaxed menig 
goaltje meepikt.
Jay relaxed de aanwijzingen opvolgt van de 
trainers.
Matisse en Jasper de aanvoerders waren.
Wij in uniforme zwarte KW kleding trainen.
Dennis dit natuurlijk super geregeld heeft.
Djem een wereldgoal maakte. Maar dan 
ook echt een wereldgoal.
Hijzelf daar zeer relaxed onder was.
Nobin met de Zidane beweging 
uitverdedigt.
Osama een super verdediger is.
Brian geweldig keept dit seizoen.
In de tas van Dennis echt heel veel zit.
Deken, kaarten, fluit, vlaggen, 
opschrijfboekje, ballen, net, pennen etc.
Wij allemaal een eigen bidon hebben met 
onze eigen naam.
Brayden altijd een heuptasje bij zich heeft.
Iedereen zich afvraagt wat daarin zit.
Bas met bijnamen werkt zoals: Pino, slome, 
Kip, Japie, Rickert, schaap, kabouter etc..
Hij altijd humoristisch coacht: ‘’je weet dat 
je naar Oranje moet spelen??”
Djevlin een heuse juichcape regelde voor 
het hele team.
Ikzelf Rick Man of the match vond tegen 
Fortissimo.
Hijzelf hoogst verbaast was hierover.
Ondergetekende stikte als grensrechter bij 
de wedstrijd tegen DTS’35.
Dankzij snel handelen van Roy en Jeffrey ik 
er nog ben.
Kyan veel goals maakt.
Dat in tegenstelling tot zijn vader bij de 35+ 
die meestal over schiet.
Op tijd afmelden voor de training toch lastig 
is.
Bas een heuse looptraining gaf. 
Matisse die oefening toevallig geblesseerd 
was.
Bas en ik bij een afwerkoefening met 
verbazing zaten te kijken.
Alles vloog er namelijk snoeihard 
fantastisch in.
Roy level 42 dit jaar ontdekte.
Belinda regelmatig onze goals filmt.
Daan tegen DTS’35 een wereld pot speelde.
Dennis soms de troepen toespreekt als een 
echte sergeant.
Hij ook wel de Mourinho van het Oosten 
wordt genoemd.
Hij vrijwilliger van het jaar moet worden of 
voorzitter van DVV.
Danielle, John en Jos altijd er zijn bij 
uitwedstrijden. Top!
Luca zijn sleutelbeen brak tegen VVO.
Rick zijn sleutelbeen brak tegen 
Veluwezoom.

Bas (gastspeler) zijn sleutelbeen brak tegen 
Kesteren.
Dit echt waar is.
De penaltyreeks het hoogtepunt van het 
seizoen was.
Djevlin zijn pa beterschap wenste in de 
groepsapp.
Er weinig ouders bij ons komen kijken.
Er vanuit DVV er ook nooit iemand is.
Dat wij dat allemaal heel jammer vinden.

Bij Dennis er knakworst en broodjes was 
voor het hele team.
Hij een super lunch voor het team had 
geregeld.
Levi Godschalk bij VVO om de twee 
minuten vroeg hoeveel het stond.
Yadon zich versliep op een zaterdag. 
Yadon de groeten moet hebben van meneer 
Klok.
Yadon (Frenk) weer herenigd is met zijn 
oude trainer.
Sam echt heel hard kan lopen tijdens de 
training als het echt moet.
Een bal zoeken met pubers na de training 
best grappig is.
Dit artikel nu af is.

Bedankt voor het lezen!

EHBO-team DVV 
zoekt versterking 
Bron: Facebook

Wie van jullie is toevallig al in het bezit van 
een geldig EHBO/BHV diploma, en wil ons 
team komen versterken om de EHBO-
diensten te verzorgen op de wedstrijddagen 
en of toernooien? We zijn er trots op dat 
wij er dan zijn, iets waar menig vereniging 
jaloers op is. Je moet er toch niet aan 
denken dat er iets met je zoon/dochter/

partner gebeurt en er dan geen adequate 
hulp kan worden geboden!?
Mocht je GEEN DIPLOMA hebben, maar wel 
interesse hebben om de opleidingen EHBO 
en reanimatie AED te volgen, dan ben je bij 
DVV aan het goede adres. DVV heeft een 
eigen docent die gecertificeerd is om deze 
opleidingen te geven op het DVV complex.
Wat hebben we te bieden?
•  Een leuk team om in te werken.
•  Opleidingen en bijscholingen die bij DVV 

aangeboden worden en kosteloos zijn.
•  Tijdens de diensten wordt ook aan de 

inwendige mens gedacht.
•  Een up to date behandelruimte, die van 

alle faciliteiten is voorzien.

Het spreekt voor zich, dat we de EHBO-
diensten in overleg indelen, waarbij er 
rekening wordt gehouden met jouw 
wensen.

Hebben we je interesse gewekt of heb je 
nog aanvullende vragen? Dan kun je terecht 
bij Margriet Sterkenburg, tel. 0644044066.

I N G E Z O N D E N  S T U K K E N
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Bjorn Kuijpers is 
gestopt. Wie gaat 
hem opvolgen?

Misschien wel 1 van deze toppers.

(Onderstaand bericht ontvingen wij aan het 
eind van vorig voetbalseizoen. Red.)
Zaterdag 19 Juni zijn 6 jeugdspelers 
begonnen aan een nieuw avontuur. 
Ze hadden zich aangemeld voor de 
informatiedag PUPILLENSCHEIDSRECHTER. 
In de Theet werden zij geïnformeerd 
over het zijn van scheidsrechter en de 
spelregels van het pupillen voetbal  ( 6 
X 6 en 8 X 8 ). Onder begeleiding van de 
scheidsrechters commissie hebben ze bij 
een pupillenwedstrijd gekeken, waarbij het 
functioneren van de scheidsrechter werd 
toegelicht. Zaterdag 26 juni hebben deze 5 
jongens en 1 meisje zelf allemaal een helft 
van een wedstrijd gefloten. Tevens waren 
er nog 4 jeugdspelers die deze ochtend een 
informatiedag PUPILLENSCHEIDSRECHTER 
hebben gevolgd, helaas door het einde van 
het speelseizoen hebben ze nog niet zelf de 
ervaring van het fluiten gehad. We hopen dat 
deze jeugdspelers veel plezier aan het fluiten 
gaan beleven en doorgroeien, wie weet op 
het EK in 2036 fluit 1 van hen wel de finale.

Aanmelden als scheidsrechter 
kan altijd, vanaf het moment 
dat je zelf op het grote 
veld speelt. Maar ook na 
een glansrijke carrière als 

voetballer, waarbij je het 
toen toch ook al beter wist 
dan de scheidsrechter, ben 
je van harte welkom bij het 

scheidsrechterskorps.

Voor vragen en informatie:
scheidsrechter@dvvduiven.nl

En hoe staat het 
er nu voor met het 
jubileumboek….

Voordat de Coronapandemie 
uitbrak was een gemotiveerd 
groepje van 5 (Werner, Geert, 
Mirjam, Sven, Leonie),  met 
ondersteuning van Jordy, aan 
het werk om een jubileumboek 
te maken in het kader van 
DVV 75 jaar. Oude clubbladen 
werden doorgeworsteld, 
interviews afgenomen, 
krantenknipsels doorgelezen, 
ideeën uitgewerkt enzovoort.

Maar toen kwamen de lockdowns en 
konden we niet meer bijeen komen, 
alsmede geen interviews meer afnemen. 
En…de jubileumfestiviteiten werden 
uitgesteld in 2020 en uiteindelijk afgelast in 
2021. En het jubileumboek dan? We vinden 
het zonde om al het werk dat verricht 
is, voor niets te laten zijn geweest. In 
samenspraak met het bestuur is besloten 
om verder te gaan met het samenstellen 
van het boek en te mikken op een uitgave in 
2025 bij het 80-jarig jubileum van DVV.

Dus…we gaan gewoon verder en stellen het 
nog steeds op prijs bijdragen te ontvangen. 
En heb je zin om je aan te sluiten? 

Contact ons: 
jubileumboekDVV75@hotmail.com

Persoonlijke 
overweging
Van Dennis Kooij ontvingen 
we onderstaande persoonlijke 
boodschap.
 
Helaas is Wim Hulshorst 
zondagavond 7 november 
overleden. Wim was al een tijdje 
ziek, maar helaas de strijd op 85 
jarige leeftijd verloren. Ik herinner 
me hem als  een “top coach” van 
vroeger. We speelden toen nog 
op sportpark De Nieuweling. Wim 
deed van alles binnen DVV. Wim, 
bedankt voor alle mooie jaren die 
je DVV hebt gegeven. 

Rust zacht......
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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.

Adv Gebr van Huet 1_3 L.indd   1Adv Gebr van Huet 1_3 L.indd   1 10/9/2005   10:44:21 PM10/9/2005   10:44:21 PM

Vrouwen 
Zaterdag 1
Door: Eva de Kler & Julia 
Vermeer 

Na een lange periode van alleen kunnen 
trainen begon voor ons ook half augustus 
het seizoen weer. Eindelijk mochten we 
weer het veld op. Vorig seizoen hebben wij 
onze conditie een beetje op peil kunnen 
houden door onze fanatieke trainer in de 
hoop dat dit zijn vruchten zou afwerpen aan 
het begin van het nieuwe seizoen. 

We begonnen met de bekerwedstrijden. 
De eerste wedstrijd speelden we tegen 
Dieren. Gespannen begonnen we aan 
deze wedstrijd. Tijdens de eerste minuten 
was iedereen nog zoekende, ook de 
tegenstander. Na helaas verloren te 
hebben konden we positief terug kijken 
op de wedstrijd. Na zolang geen wedstrijd 
gespeeld te hebben, ging alles eigenlijk 
best oké. Vanuit deze beginsituatie konden 
we alleen maar beter worden door te 
trainen. Dus, uitvoeren die handel!

Na helaas niet door te zijn in de beker 
begon onze competitie: ingedeeld in een 
gevarieerde competitie die wel eens pittig 
zou kunnen worden voor ons. 

De eerste wedstrijd van de competitie 

speelden wij wederom tegen Dieren. We 
wisten wat zij konden en zij ook wat wij 
konden. Uiteindelijk zorgde dit voor een 
gelijkspel, jammer maar verdiend. 

Tijdens het verloop van de competitie ging 
het steeds beter, maar helaas zijn er ook 
minder leuke dingen gebeurd. We zijn een 
aantal meiden kwijt geraakt door blessures 
en een aantal meiden zijn gestopt. Gelukkig 
hebben wij altijd kunnen rekenen op de 
hulp van de MO17-1, waardoor wij nog 
veel mooie wedstrijden op de mat hebben 
kunnen leggen. Daar zijn wij hun erg 
dankbaar voor.
Tevens hebben wij ook leuke activiteiten 
ondernomen met z’n allen. Allereerst waren 
de kantine avonden zoals vanouds weer 
succesvol. Ook zijn wij wezen bowlen en 
zijn wij, net voordat alles dicht ging, met 
het team een sport gaan uitproberen waar 
wij misschien wel iets beter in zijn dan in 
voetballen, namelijk glowgolf. De conclusie: 
‘We houden het maar bij voetbal’.  
In totaal hebben wij zeven competitie 
wedstrijden kunnen spelen waarvan wij er 
twee hebben gewonnen, twee gelijk hebben 
gespeeld en helaas drie hebben verloren. 
We hadden er meer uit kunnen halen maar 
na de tegenslagen denken wij dat we op de 
juiste plek staan: 8e.  
Hopelijk kunnen we onze competitie snel 
weer voortzetten en lekker voetballen met 
elkaar. Op naar het linker rijtje!

Veld lijnen 
d.m.v. GPS 
Door: Wim Frits

Op 11 augustus is door tussenkomst van 
Wencop Hoveniers uit Barneveld ( het 
bedrijf dat wekelijks onze velden verzorgt), 
veld 4 d.m.v. GPS van lijnen voorzien. 
Lijnvast B.V. uit Twello was hiervoor door 
hen ingehuurd. Een foto-impressie hiervan 
treffen jullie hierbij aan. 

Door gebruik te maken van GPS is het niet 

meer nodig om vooraf de beoogde lijnen 
met touwen uit te zetten alvorens deze 
te belijnen. Dat scheelt heel veel tijd. Een 
belijning dmv GPS duurt ongeveer 20 á 25 
minuten. 

Door de belijner worden coördinaten 
en veldafmetingen in het systeem 
aangebracht, waarna hij via de lijnen die op 
zijn beeldscherm worden weergegeven, de 

lijnen uitzet. De lijnmachine stuurt hierbij 
a.h.w. bijna zichzelf, waardoor er mooie 
rechte lijnen verschijnen. 

Jan Willemsen was-naast ikzelf en Johan 
van Gerwen- ook aanwezig. Uiteraard hangt 

Op de team foto v.l.n.r.: Sanne, Noa, Britte, 
Isa, Amanda, Eva, Lotte, Lola, Amy en Fleur.
Liggend: Roxy en Diede.
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hier natuurlijk -per veld- een prijskaartje aan. Het bedrag per veld neemt af naarmate er meer 
velden op deze manier worden gelijnd. Bekeken zal worden of deze methode toegepast zou 
kunnen worden bij aanvang van het voetbalseizoen en evt. na de winterperiode zodat in de 
tussenliggende vakantieperiode de velden niet meer blijvend gelijnd behoeven te worden. 

Dit scheelt heel veel tijd en werk, alsmede kosten voor kalk. De kosten wegen ongeveer 
tegen elkaar op.
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Verslag algemene 
ledenvergadering 
club van 100 DVV
Datum: 5 november 2021

Aanwezige leden:
T. Jansen (voorzitter), W. Vierwind 
(penningmeester), T. van Sprundel 
(secretaris), A. Lensen, J.W. Verhaaf, B. vd. 
Veen, H. vd. Bemt, A. Boland, B. Gerritsen, 
A. vd. Bemt, E. Span, J. Willemen, H. 
Slag, G. Peters, B. Jansen, H. vd. Have, F. 
Dellemann, P. Steens, B. Buevink, B. Hofs, 
L. Nijsen.

1. Opening en mededelingen:
•  Bericht van verhindering ontvangen 

van: H. Gort, H. Boschker, H. Wieleman, 
M. van Diek, J. Houwers, R. Bansberg, 
B. Nijhuis.

•  Agenda en verslag vorige vergadering 
van 29 november 2019 liggen in kopie 
op de tafels. In 2020 heeft er geen 
vergadering plaatsgevonden i.v.m. 
Covid.

•  De wedstrijd tegen FC de Rebellen 
(oud-profs), in het kader van 75 jaar 
DVV. Is verplaatst naar zondag 8 mei 
2022.

Alle leden van de club van 100 worden 
uitgenodigd en zijn die middag welkom 
om de wedstrijd te bekijken en een drankje 
aangeboden te krijgen.
  
2.  Vaststellen verslag ledenvergadering 

29 november 2019: 
•  Geen opmerkingen

3.  Verslag seizoen 2019/2020 en 
2020/2021:

•  Uitstapjes hebben niet plaatsgevonden.
•  In het seizoen 2019-2020 heeft de club 

van 100 bijgedragen aan de volgende 
projecten binnen DVV:

 - inrichting kantine
 - fysioruimte
 - ballen
 - scheidsrechters kleding
•  In het seizoen 2020-2021 heeft de club 

van 100 bijgedragen aan de aanschaf 
van ballen voor seniorenteams.

•   Ledenbestand 2019-2020:
  Op 30 juni 2019 bedroeg het aantal 

leden: 138. Aan het eind van het 
seizoen bedroeg het aantal leden: 142

•   Ledenbestand 2020-2021: 
  Op 30 juni 2020 bedroeg het aantal 

leden: 142. Aan het eind van het 
seizoen bedroeg het aantal leden: 136

  Twee leden zijn overleden: Geert 
Salemink, Toon Mattijssen. Ook is er 
een oud-lid overleden: Peter Polman.

Voor deze (oud-) leden wordt een moment 
van stilte in acht genomen.

De volgende leden worden begroet: René 
Frieling, Harold van Outvorst, Marika 
Biacsics, Bennie Jansen, Esther Stoker-
Kanbier, Frans Reynier, Joep Rhebergen, 
Jeroen Geutjes, Mart van Diek.

4. Financieel verslag:
•  Overzicht financiële stand van zaken 

per 30 juni 2021:
  Verenigingsjaar per 01-07-2019 gestart 

met: € 7.283,--. Op 30-6-2021 geëindigd 
12.757,-- 

•  Verslag kascontrolecommissie:
  De kascontrolecommissie bestaande 

uit Hennie Willemsen en Alfred 
Lensen heeft van zijn bevindingen 
op 12-10-2021 een verslag gemaakt. 
Hennie Willemsen leest dit verslag 
aan de vergadering voor (opgemaakt 
12-10-2021). Na uitbrengen van het 
verslag stelt de kascontrolecommissie 
de vergadering voor het bestuur 
decharge te verlenen voor het gevoerde 
financiële beleid. De vergadering gaat 
hiermee akkoord. De voorzitter dankt 
Hennie en Alfred voor het verrichte 
controlewerk.

•  Benoeming nieuwe leden 
kascontrolecommissie:

  De vergadering benoemt vervolgens de 
leden Alfred Lensen en Ben Gerritsen 
tot de kascontrolecommissie voor het 
seizoen 2021-2022.

5.  Voorstel bijdragen aan projecten van 
DVV:

•   Voorstel voor 2021-2022:
  Meerjaren investering in realisering 

overdekt terras, en dan m.n. inrichting 
(meubilair).

6. Verkiezing bestuursleden:
  Theo Jansen en Wim Vierwind zijn 

aftredend en herkiesbaar.

7. Activiteiten 2021-2022:
•    Den Haag: bezoek Louwman Museum 

Rondvaart evt. bezoek jeneverstokerij 
derde helft: op het Plein e.o.

•  Geplande datum: 20 mei.
  Dit alles onder voorbehoud van  

Covid-maatregelen in 2022

8. Rondvraag: 

•  Ton van Sprundel dankt de leden 
van de “contributie-brieven” voor het 
rondbrengen daarvan, zijnde Ben 
Gerritsen, Alfred Lensen, Jan van 
Brandenburg en Wim Vierwind. Ook een 
bedankje aan Helma en Antoine van 
den Bemt voor de gastvrijheid in het 
clubhuis.

•  Frank Dellemann dankt namens DVV 
de club van 100 voor de financiële 
bijdragen.

9. Sluiting:
  De voorzitter dankt alle aanwezige 

leden voor de komst en bijdrage en 
nodigt iedereen uit voor een hapje en 
een drankje.

Archieffoto ALV Club van 100
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Meer info: 0316-524351 of duurzaam@pola.nl

10 zonnepanelen 325Wp
Verwachte jaaropwekking 2.925 kWh op zuid

- 10x JA-Solar 325Wp mono full black
- 1x Goodwe GW3000D-NS
- Inclusief elektrawerk
- Inclusief montagewerk schuindak
- Inclusief BTW teruggave 

All-in prijs        € 3.800,-
BTW voordeel  €    580,-
Restantbedrag  € 3.220,-

Actiecode: #DVV 2020-2021

Het bestuur van de Club van 100 en Zondag 4

Over de 
Club van 100

Oprichting en doelstelling:
De Club van 100 is in 1986 opgezet door 
enkele enthousiaste supporters van DVV. 
Ondertussen is de club van 100 uitgegroeid 
tot een ledenaantal van ongeveer 150 
particulieren. Velen van hen zijn (oud) 
spelers, (oud) vrijwilligers, ouders en soms 
gaat het om mensen die zelfs helemaal 
niets met DVV hebben. Wat hen gelijkstemt 
is, dat zij vinden dat een in Duiven en de 
Liemers maatschappelijk zo belangrijke 
vereniging een extra steuntje in de rug 
nodig heeft, om de sportfaciliteiten op een 
zo goed mogelijk niveau aan de mensen in 
haar samenleving te kunnen blijven bieden. 

De doelstelling van de Club van 100 is: het 
(mede) financieren van projecten die ten 
gunste komen van de DVV leden. 

Voorbeeldprojecten:
•   Overdekte tribune, inclusief recent 

stoeltjes;
•   Uitbreiding van de groenvoorziening op 

het sportpark;
•   Kassagebouw;

•   Realisering van spreekkamer annex 
opleidingslokaal;

•   Inrichting wedstrijdsecretariaat 
computers en balie;

•   Omroep gebouw op de tribune;     
•   Modernisering van de 

keukenfaciliteiten;
•   Aanschaf ballen voor de 

seniorenteams.

Nieuwe projecten voor elk nieuw seizoen:
In samenspraak met het bestuur van 
DVV wordt jaarlijks een aantal projecten 
voorgedragen aan de algemene 
ledenvergadering van de Club van 100. 
U kunt als Club van 100 lid dus 
meestemmen over welk(e) project(en) de 
Club van 100, DVV gaat ondersteunen. 

Nieuwe leden:
Wanneer u lid wordt van de Club van 
100 van DVV, neemt u actief deel aan 
de vereniging. Zo beslist u mee over 
nuttige bestemmingen die d.m.v. van het 
lidmaatschap bij elkaar gespaard zijn. 
De kosten bedragen € 50,00 per jaar en 
daarvoor krijgt u een eervolle vermelding 
op het “club van 100 bord” in het clubhuis, 
ontvangt u de DVV-Post thuis en heeft u vrij 
entree tijdens de wedstrijden. Bovendien 

organiseert de Club van 100 jaarlijks een 
activiteit, bijv. een bezoek aan een bedrijf 
of een gerenommeerde voetbalclub. Voor 
2022 is dit voorlopig vastgesteld op 20 mei, 
met een bezoek aan Den Haag (uiteraard 
onder voorbehoud 

Meer informatie over de Club van 100 is te 
verkrijgen bij Ton van Sprundel - secretaris 
(0316-261868). Mail: clubvan100@
dvvduiven.nl of tevansprundel@ziggo.nl

Club van 100 schenkt 250 ballen aan seniorenteams DVV
Voor aanvang van het nieuwe seizoen schonk de Club van 100 250 nieuwe ballen aan alle seniorenteams van DVV. De officiële overhandiging 
vond zondag 3 oktober, plaats. DVV zondag heren 4 vertegenwoordigde alle 23 senioren teams en bedankte namens allen het bestuur van de 
Club van 100 voor het genereuze gebaar.
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