
Beste DVV-ers,

Voor jullie ligt de tweede uitgave van de DVV 
Post seizoen 20021-2022. Best wel een beetje 
raar: na de coronatijd weer aan de slag maar 
op een totaal andere wijze. Twee uitgaven 
in het jaar en deels op papier, deels digitaal 
(zie website). De leden die niet aangegeven 
hebben het blad op papier te willen ontvan-
gen, hebben in plaats daarvan een flyer in de 

brievenbus gekregen met de boodschap waar 
de DVV Post te vinden is. We hopen hiermee 
een flink stuk papierverspilling tegen te gaan. 

Graag horen we van jullie wat jullie 
vinden van:
•  Twee uitgaven per jaar  

(winterstop en einde seizoen)
•  Op papier voor degenen die willen 

(+uiteraard kader, bestuur, 
  Club van 100 ereleden, vrijwilligers) 

en digitaal voor de anderen.

(via dvvpost@hotmail.com  
of clubblad@dvvduiven.nl)

In dit blad weer de nodige mededelingen en stuk-
ken over het afgelopen half jaar en vooruitblik op 

de zomer en het nieuwe seizoen. Onze dank hier-
voor. Ook was er de bijdrage van een aantal kam-
pioenen. Helaas heeft niet elk kampioensteam 
de moeite genomen kopij aan te leveren. 

Overigens een dik  compliment voor de 
mooie stukjes van de jeugdleiders. In deze 
tijd van ikke, ikke, ikke is het mooi om te zien 
met welk enthousiasme de leiders bezig zijn 
met en schrijven over hun teams. Persoonlij-
ke aandacht en waardering voor de jeugd is 
belangrijker dan menigeen denkt!
Het volgend clubblad verschijnt in het week-
end van 29-29 januari (in de winterstop) en 
de deadline hiervoor is 11 januari 2023.

Een prettige vakantie en uiteraard een goede 
start van het nieuwe seizoen toegewenst 
namens de redactie van de DVV Post.

Door: John van der Meer

Van de 
redactie

SEIZOEN 2021 / 2022 - NUMMER 2
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Control & Audit

Van Loon Finance

Hoofdsponsor dvv

Subsponsor dvv

DVV Post is een uitgave van voetbalvereniging 

DVV “Door Vriendschap Vooruit”. Galerij der kampioenen

Scheidsrechters

Nieuwe column

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
  Furkan TunÇ 06 36 54 41 37
E-mail  clubblad@dvvduiven.nl of dvvpost@hotmail.com
Druk Verzorgt door drukwerk MAX
Vormgeving Sven Meijer
Oplage  550 exemplaren

Van de voorzitter
Door: Frank Dellemann

De zomer(stop) van 2022 heeft zijn 
intrede gedaan en gelukkig kunnen we als 
vereniging terugkijken op een ‘volledige’ 
voetbalcompetitie en was het corona-
virus niet weer de spelbreker.. Het seizoen 
zit erop en we zijn verheugd met de 
kampioenschappen bij de senioren van 
zondag DVV 3, DVV 4 en DVV 9. Proficiat! 
Ook bij de jeugd (o.a. MO17 en O14) 
natuurlijk kampioenen, ook daar gaan de 
felicitaties naar uit! We sloten dit seizoen 
o.a. af met het ‘vriendentoernooi’ op 
Pinksterzondag 5 juni jl.: een bonte stoet 
van teams met eigen leden en aangevuld 
met vrienden streden om de prijzen en 
maakten er een gezellige dag en avond van! 
Dank aan de organisatie voor het opzetten 
van dit leuke toernooi! Grote klasse! (en 
natuurlijk beëindigden we het seizoen 
weer eens traditioneel met op 9 juni jl. de 
gezellige ‘laatste trainingsavond’) 

DVV 1 kwam afgelopen seizoen niet echt 
in aanmerking voor het kampioenschap 
of een periodetitel en heeft in de derde 
klasse B een zevende plaats op de ranglijst 
behaald. Er liggen uitdagingen voor Ron 
Olyslager en zijn staf om met de nodige 
mutaties in het verschiet ( o.a. Jordy 
Lammertink en Jordy de Kramer gaan het 
hogerop proberen en een nieuwe uitdaging 
aan) weer een sterke selectie samen te 
stellen op weg naar een nieuw seizoen. We 
zijn blij dat Ron ook volgend jaar bij DVV 
werkzaam blijft en zich ook weer bezig gaat 
houden met het technische beleid.

De algemene ledenvergadering is voor 
een vereniging statutair een belangrijke 
bijeenkomst en om de bekende redenen 
kon deze in 2020 en 2021 geen doorgang 
vinden en kwamen we uit in maart van 

dit jaar. Helaas was, misschien door 
onvoldoende bekendheid en de afwijkende 
maand in het jaar, de opkomst van de 
leden erg mager, zeg teleurstellend; 
daarentegen ziet het Bestuur dat ook maar 
als een bevestiging dat we de juiste routes 
bewandelen en heeft ook de communicatie 
rond de ALV kritisch geëvalueerd. Elders 
in deze DVV post vindt u een uitgebreid 
verslag en ook nu nog is iedere toelichting/
vraag op de agendapunten geen enkel 
probleem (even een mail naar bestuur@
dvvduiven.nl).

Het wordt bij DVV zeker geen rustige 
zomer.. nee vanaf 13 juni jl. is gestart met 
de aanleg van een nieuw kunstgrasveld op 
ons hoofdveld en op de keepershoek. De 
verlichting wordt aangepast naar LED en 
een nieuwe omheining geplaatst! Maar dat 
is zeker niet alles: DVV zelf sluit direct aan 
met eigen projecten. Zo wordt het terras 
voor het clubhuis met 60 x 60 tegels nieuw 
bestraat en, zoals ook in de ALV toegelicht 
en akkoord bevonden, wordt er een 
overkapping van 10 bij 7 meter neergezet! 
En samen met nieuw buitenmeubilair (met 
dank aan de Club van 100) werken we er 
allemaal hard aan om in september in een 
fraai nieuw jasje het seizoen 2022-2023 te 
beginnen. Het tekort aan trainingscapaciteit 
moet dan zo goed als weggenomen zijn!

Iedereen binnen (en buiten) DVV kan 
noteren ZONDAG 11 september 2022. Op 
die dag huldigen we de jubilarissen van 
de afgelopen 2 jaar maar openen we ook 
feestelijk het nieuwe hoofd-kunstgrasveld 
met de overkapping resp. de nieuwe 
keepershoek met een bezoek van FC De 
Rebellen. De oud-profs nemen het op tegen 
een speciaal samengesteld seniorenteam 
DVV (van ieder team een speler) onder 
coaching van Ron en zijn staf. Noteert 
alvast in de agenda; de uitnodiging voor alle 
oud-leden, sponsoren, leden Businessclub 

en Club van 100 , supporters, genodigden 
e.a. gaat op tijd de deur uit. En dat 
natuurlijk met de nodige omlijstingen en 
publiciteit! 

Zoals eerder al uitvoerig gemeld 
en besproken heeft DVV vanuit het 
kledingfonds een nieuw contract afgesloten 
voor de komende jaren met Intersport 
Luising in Zevenaar; Robey wordt ons 
kledingmerk en dus speelt heel DVV vanaf 
komend seizoen in een prachtig nieuw 
outfit. Dank aan de kledingcommissie voor 
alle voorbereidende inspanningen!

Op zaterdag 2 juli jl. vond de “free-style-
dag” plaats voor de jeugd, een evenement 
dat ook nog is vastgehouden vanuit het 
75 jarig jubileum. Een mooie gezellige dag 
werd het! Zoals bekend ging de viering van 
het 75 jarig bestaan -helaas- de ijskast in en 
gaan we langzamerhand ons voorbereiden 
op het 80 jarig bestaan in 2025. Leden 
(vrijwilligers) die zich willen melden om 
mee te helpen dit jubileum vorm te geven: 
meld je aan bij het Bestuur. We hebben 
elkaar nodig!

Samen met vrijwilligersorganisatie 
Mikado hebben we een ‘wervingsfilmpje’ 
opgenomen voor o.a. social media om 
met name (alleenstaande) ouderen binnen 
Duiven te activeren om aan te sluiten bij 
de maandag- en donderdagmorgengroep 
om samen leuk contact te hebben en ook 
samen onderhoud (groen- en schilderwerk 
e.d.) te plegen in een gezellige sfeer. Meldt 
u aan!! Als voorzitter zit ik in de stuurgroep 
BOSS sportakkoord en help ik mee de 
vastgestelde doelen te verwezenlijken en 
waar mogelijk een verbinding te leggen 
naar DVV.

Op de vrijwilligersavond van 7 april 
jl. is de schilders ploeg gekozen tot 
vrijwilligersgroep van het jaar en Anja 
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VOOR ELKE KLUS NAAR MAASSEN DUS!

Maassen
doe het zelf

VOOR EEN PROFESSIONELE AANPAK

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

Elektra
IJzerwaren
Hout
Plaatmateriaal 
Vakverf
Handgereedschap

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

WIJ HEBBEN ALLES 
VOOR DOE-HET-ZELVER EN PROFESSIONAL

Dijkema tot vrijwilligster van het jaar! Super 
dank voor al jullie uren inzet voor de club! 
Chapeau! Oproep aan alle DVV ’ers om 
een keer in de paar weken een avondje 
of dagdeel achter de bar in ons clubhuis 
te helpen; meld je nu aan voor volgend 
seizoen: dat zou geweldig zijn! 

Ook zijn we de trotse bezitter van een 
nieuwe AED, beschikbaar gesteld door 
onze sponsor Autobedrijf Nijland i.s.m. de 
BOVAG. Dank daarvoor! (de oude hebben 
we inmiddels beschikbaar gesteld aan de 
Duivense gemeenschap)

Een grote club is mooi maar vraagt ook 
om een sterke organisatie om alles in 
goede banen te leiden. “Communicatie” 

en “samen zijn we de club” zijn daarin 
de sleutelwoorden; de huidige tijd 
kenmerkt zich door snelheid, social media, 
groepsapps, snapberichten, twitter enz. 
enz. Mondeling contact of het gedrukte 
woord.. kennen we dat nog..? Laten we in 
deze steeds sneller veranderende wereld 
elkaar de vraag blijven stellen of we wel 
altijd de goede weg bewandelen, mondeling 
verbinden is en blijft mijn sleutelwoord; 
spreek of bel elkaar, neem de tijd en neem 
niet altijd de makkelijkste weg met je 
mobiel als handvat… Binnen het Bestuur 
zoeken we naast de essentiële functie 
van SECRETARIS ook nog een bestuurslid 
Commercie & Communicatie waarbij het 
laatste aandachtsveld de grootste behoefte 
heeft! Zeker nu Gerwin Warris als manager 

sponsorzaken een welkome aanvulling 
is binnen onze club. Heb je interesse om 
het Bestuur of DVV te versterken ?? Neem 
gerust contact op: voorzitter@dvvduiven.nl

Het Bestuur van DVV wenst iedereen een 
heerlijke mooie ontspannende zomer 
(vakantie) toe en hopelijk zien we elkaar 
uitgerust en vol enthousiasme eind 
augustus of begin september weer terug op 
ons fraaie sportpark! (Heb je overigens tijd 
over deze zomer.. er is altijd wel een klusje 
te doen op het sportpark..) We houden 
corona weer buiten de deur en maken er 
een geweldig nieuw seizoen van! Samen 
sterk

Notulen algemene 
ledenvergadering 
van voetbal-
vereniging DVV 

Datum: 25 maart 2022

Aanwezig: Frank Dellemann (Voorzitter), 
Gerald Reuling (Penningmeester), Frank van 
Loon (Bestuurslid Voetbalzaken), Hans Slag 
(Bestuurslid Facilitair), Joep Rhebergen 
(Bestuurslid Algemene zaken) en Jon van 
Benthem (Notulist)

Overige leden: 17

Afwezig met kennisgeving: Hugo Boschker, 
Jos van Huet, Wim Nijsen, Jan Willemsen, 
Peter en Annelies van den Oord, Sylvia 
Janssen, Nicole Holdijk en Bertus Gibcus.

1.  Opening en mededeling voorzitter
  Frank Dellemann opent de vergadering 

en heet alle aanwezigen welkom. Deze 
ALV, op deze afwijkende datum, heeft 
betrekking op de boekjaren 2019/2020 
en 2020/2021. Dit als gevolg van de 
COVID-19 maatregelen de afgelopen 2 
jaar.. Er wordt een moment stil gestaan 
bij het overlijden van de leden Herman 
Budel, Toon Mattijssen (erelid), Cor van 
der Kaag en oud-lid Willem Hulshorst 
die ons in de afgelopen 2 seizoenen 
zijn ontvallen.

2.  Vaststelling notulen ledenvergadering 
22 november 2019

  Dit verslag is gepubliceerd in de DVV 

post nummer 3 seizoen 2018/2019. Er 
zijn geen op- of aanmerkingen en de 
notulen worden definitief vastgesteld. 

3. Jaarverslagen secretaris
  Frank neemt het verslag blad voor blad 

door. Er zijn geen op- of aanmerkingen.  
De verslaglegging over de seizoenen 
2019/2020 en 2020/2021 is hiermee 
vastgesteld.

4. Verslag Penningmeester
  De gecombineerde financiële 

verslaglegging over de seizoenen 
2019/2020 en 2020/2021 lag bij 
aanvang van de ALV ter beschikking.  
Gerald licht de cijfers toe. Over het 
seizoen 2019/2020 was er een tekort 
van € 9.521. Clubhuis inkomsten 
vielen uiteraard tegen en door de 
vergoedingen van gemeente/rijk viel 
het tekort mee. De leden bleven hun 

contributies betalen. Het seizoen 
2020/2021werd afgesloten met 
een positief resultaat van € 3.259. 
Inkomsten waren laag, maar door 
minder vrijwilligersvergoedingen 
en subsidies van gemeente/rijk 
wordt dit verklaard. De balanspost 
Coronacompensatie wordt bij 
agendapunt 12 toegelicht. Conclusie 
is dat DVV een financieel gezonde 
vereniging is.

5. Verslag kascontrolecommissie
  De kascommissie, bestaande uit Rob 

Bansberg en Bob Rutjes heeft op 4 
mei 2021 (seizoen 2019/2020) en 
op 8 november 2021 de financiële 
administratie van DVV besproken 
met de penningmeester en de cijfers/
verslaglegging over deze twee 
seizoenen beoordeelt. Rob Bansberg 
bespreekt beide controles.

Bestuur DVV
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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...

  Ondanks de coronaperikelen is 
vastgesteld dat DVV een financieel 
gezonde vereniging is met een goede 
liquiditeitspositie, zodat aan de 
verplichtingen kan worden voldaan. 
De penningmeester is een bekwaam 
en integer bestuurslid, die met de 
financiën van DVV omgaat zoals dat 
een goed huisvader betaamt.

  
  De kascommissie stelt voor de 

penningmeester en daarmee het 
bestuur, decharge te verlenen voor het 
gevoerde financiële beleid over zowel 
seizoen 2019-2020 als seizoen 2020-
2021. Dit voorstel wordt door de ALV 
bekrachtigd.

6. Verkiezing kascontrolecommissie
  De voorzitter vraagt wie in de 

Kascommissie wil plaats nemen. Op dit 
moment zijn er geen kandidaten. Het 
bestuur zal de komende tijd de vraag bij 
overige leden uitzetten

7. Begroting 2021/2022
  De begroting voor seizoen 2021/2022 

is toegevoegd aan de financiële 
rapportage welke bij aanvang van de 
ALV ter beschikking lag. 

  De begroting voor seizoen 
2021/2022 wordt toegelicht door de 
penningmeester, gebaseerd op de 
werkelijk cijfers t/m februari 2022 
en de verwachting tot einde van dit 
seizoen. De TASO (tegemoetkoming 
amateursportorganisaties COVID-19) 
over het 1e kwartaal 2022 moet 
nog worden aangevraagd. Hiervoor 
is een verwachte vergoeding van € 
9.000 opgenomen. De energieprijzen 
en wedstrijdkosten zullen naar 
verwachting wat hoger uitvallen dan 
verwacht. De materiaalkosten zullen in 
de toekomst apart begroot worden.

8.  Beleidsplan 2021-2025 
  De uitgangspunten voor het beleidsplan 

2021-2025 zijn in de basis dezelfde 
als het eerder gepresenteerde 
plan 2015-2020. Er zijn een aantal 
updates doorgevoerd. Het vernieuwde 
beleidsplan is voor eenieder ter inzage 
opvraagbaar bij het bestuur.

9.  WBTR (Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen). 

  Deze wet is per 1 juli 2021 in werking 
getreden voor verenigingen (en 
stichtingen). Het doel van deze 
wet is om er voor te zorgen dat 
bestuur en toezicht van onder meer 
verenigingen wordt verbeterd. Zijn de 
statuten van voor 1992 dan dienen 
deze gewijzigd te worden : belet en 
ontstentenis opnemen, stemverdeling 
en tegenstrijdig belang en maatregelen 
“beperking risico aansprakelijkheid 
bestuurders ”moeten dan in statuten 
worden opgenomen. Bij DVV zullen 
deze dan ook worden aangepast 
(streven is uiterlijk 2023), aangezien 
deze zijn verouderd. (ALV goedkeuring 
in november 2022). Het bestuur zal in 
deze het door de KNVB aanbevolen 
WBTR stappenplan volgen om aan de 
wettelijke verplichtingen te voldoen.

10. Kledingfonds
  Bestuurslid Algemene zaken geeft 

een toelichting op hoe de keuze 
(tenderproces) voor het nieuwe kleding 
merk Robey Sportwear tot stand is 
gekomen. De kleding zal worden 
geleverd door Intersport Luising 
(Zevenaar). Het inkoopproces en de 
uiteindelijke keuze voor Robey is al met 
de spelende leden gecommuniceerd 
middels een schrijven d.d. 10-12-
2021. Dit aangezien er ruim 2 jaar 
lang geen ALV kon worden gehouden 
vanwege de  Covid-19 maatregelen. 
(Het contract met Errea liep tot 30 
september 2020.) Vanuit de ALV zijn 
er verder geen op- of aanmerkingen!  
Er komt ook een Webshop, alwaar 
kleding (trainingskleding/jassen/
handschoenen etc.) met korting kan 
worden aangeschaft.

 
11.  Vrijwilligersbeleid komende jaren  

bij DVV
  De voorzitter benadrukt dat het nog 

steeds een uitdaging is voldoende 
vrijwilligers te vinden. Eerder is er 
een notitie opgesteld hoeveel tijd elk 
lid (of ouder) jaarlijks zou moeten 
besteden aan vrijwilligerswerk bij 
DVV. Het bestuur heeft hierover ook 

bijeenkomsten bijgewoond met ‘1000+ 
verenigingen’; dezelfde uitdaging doet 
zich bij alle (grote-) verenigingen voor. 
Om toch de benodigde bezetting te 
realiseren zijn er bijv. senioren teams 
die een kleine vergoeding krijgen voor 
hun kantine/keukendienst, welke zij 
voor hun team kunnen besteden. De 
afweging hierbij is de kleine vergoeding 
af te zetten tegen clubhuis omzet, 
welke anders wordt gemist. Ook 
wordt bijv. schoonmaak uitbesteed; 
daar zijn geen vrijwilligers meer voor 
te vinden. Mocht de voortgang van 
de club m.b.t. genoemde uitgaven in 
gevaar komen, dan moeten contributies 
worden verhoogd om de inhuur van 
professionele krachten te bekostigen!

12.  Voorstel besteding positief saldo 
2020-2021

  Voorstel van het bestuur is het 
positieve saldo, m.n. te danken aan de 
Coronacompensatie (€ 19.000), over 
dit seizoen als volgt te besteden: alle 
senioren teams krijgen € 250 op hun 
teamkaart. Dit met name omdat zij 
de  club trouw zijn gebleven tijdens de 
Covid periode; € 10.000 besteden aan 
het upgraden/overkappen/bestraten 
van het terras; € 4.000 ter beschikking 
stellen aan de Freestyle jeugd dag (juli 
2022).

  Het bestuur vraagt of de ALV akkoord 
gaat met deze invulling. De ALV 
beantwoordt deze vraag positief.  

13.  Terugblik en vooruitblik: Algemeen/
Voetbalzaken/Commercieel/Facilitair

 Algemeen
  Frank Dellemann geeft een opsomming 

van de belangrijkste aandachtspunten 
over de afgelopen 2 seizoenen en kijkt 
vooruit:

Jon van Benthem stelt de notulen op.

Rob Bandsbergen leest het verslag van 
de kascommissie voor.
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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

      •  Covid 19 heeft grote invloed gehad 
op het wel en wee van DVV;

 •  Van de gemeente (overheid) 
financiële compensaties ontvangen;

 •  Ron Olyslager is en blijft ook komend 
seizoen de trainer van DVV 1en 
tevens vervult hij de rol van technisch 
adviseur;

 •  Samen met de gemeente is 
besloten het hoofdveld in de zomer 
van 2022 te voorzien van een 
kunstgrasveld. Dit geld ook voor de 
huidige keepershoek, alwaar een 
kunstgrasveld wordt aangelegd 
voor de pupillen (KNVB eisen) en 
een deel wordt gereserveerd als 
nieuwe keepershoek. E.e.a. zal 
de trainingscapaciteit aanzienlijk 
verbeteren (groot tekort). De opening 
van de nieuwe kunstgrasvelden en de 
verbeteringen aan het terras worden 
op zondag 11 september 2022 
feestelijk omlijst met een wedstrijd 
tegen FC De Rebellen. Diezelfde dag 
zullen de DVV jubilarissen 2020 en 
2021 worden gehuldigd; 

 •  Het 75-jarig jubileum kon niet worden 
gevierd. Dit wordt nu uitgesteld naar 
de viering van het 80-jarig bestaan 
in 2025. Een nieuwe werkgroep 
om e.e.a. te organiseren, wordt 
geformeerd;

 •  De Club van 100 steunde alle 
DVV teams met maar liefst 350 
trainingsballen;

 •  de Businessclub ondersteunt DVV 
bij duurzaamheid projecten. In 2019 
werden 220 zonnepanelen geplaatst 
op het dak van de kleedkamers;

 •  DVV is maatschappelijk betrokken 
conform beleidsuitgangspunten: 
schoolsportarrangement, 
stuurgroep BOSS akkoord, Walking 
football, gastheer Koningsspelen, 
schoolspelen etc.;

 •  Communicatie zal worden aangepast 
aan de huidige tijd. De DVV post 
verschijnt voorlopig 2x per seizoen 
op papier (op verzoek) en komt 
digitaal ter beschikking (wordt via 
een flyer aan huis aangekondigd);

 •  DVV Bestuur denkt na over het 
communicatieproces binnen de 
vereniging. De digitale wereld is in 
opmars en steeds meer maatgevend.

  Facilitaire zaken (Hans Slag)
  Terugblik:
 •  De schilders ploeg heeft weer een 

fantastische job gedaan;
 •  Onderhoud aan de groenvoorziening 

en de accommodatie is ook gewoon 
door gegaan en uitgevoerd;

 •  Nieuw kassa systeem met clubcard 
geïntroduceerd;

 •   Nieuw kernteam voor clubhuis 
gerealiseerd.  

 Extra aandacht:
 •  Technische installaties bereiken 

het einde van hun leven. Douches, 
thermostaten, warm water 
voorziening, alarm etc. zijn 
binnenkort aan vervanging toe;

 •  Dubbel glas in het clubhuis is 
bijna allemaal stuk/lek. Daardoor 
is de isolatie nog minimaal. Dit is, 
gezien de grote hoeveelheid glas 
in het clubhuis, een belangrijk punt 
waarvoor voorzieningen moeten 
worden getroffen.

 Vooruitblik:
 •  Grote duurzame energie besparende 

projecten zijn niet meer mogelijk c.q. 
niet zo voor de hand liggend;

 •  Verfraaiing van ons complex, zoals 
een groter terras, overkapping met 
bij voorkeur led verlichting, nieuwe 
tegels, aanvullend hekwerk en groen 
voorzieningen;

 •  Het Toon Mathijsen plein wordt 
opgeknapt met nieuw straatwerk en 
wat meubilair.

 Algemeen (Joep Rhebergen)
 •  Er zijn 20 jassen aan de groenploeg 

geschonken door een sponsor die 20 
jaar bestaat;

 •  De bezetting van het 
wedstrijdsecretariaat is behoorlijk 
op orde, maar is nog wel wat 
aanvulling welkom. Lieke Willemsen 
heeft het wedstrijdsecretariaat 
senioren tot haar genomen. We 
zijn nog wel zoekende naar een 
wedstrijdsecretaris pupillen;

 •  M.b.t. de scheidsrechters tak is er een 
spaarsysteem ontwikkeld waarbij € 3 

per wedstrijd kan worden gespaard. 
Er zullen nog activiteiten worden 
ontwikkeld om het corps uit te breiden;

 •  De fair play commissie kreeg slechts 
8 zaken in behandeling i.v.m. het 
beperkte aantal wedstrijden. Er is 
een ‘Meldpunt wanordelijkheden’ 
in het leven geroepen, waarbij de 
Liemerse verenigingen de meldingen 
bespreken;

 Voetbalzaken (Frank van Loon)
 •   De afgelopen 2 seizoenen waren er 

geen degradaties/promoties i.v.m. 
stopzetten competities;

 •  Ondanks Corona is VTZ zeer druk 
geweest om e.e.a. te organiseren op 
basis van door Overheid gestelde 
regels. 

Commerciële zaken (Frank Dellemann)
 •  In totaal heeft DVV zo’n 90 sponsoren, 

die de club ook tijdens de moeilijke 
Corona periode trouw bleven;

 •  Gerben Warris is gestart als 
manager sponsorzaken in de 
sponsorcommissie;

 •  De belangrijke en trouwe sponsoren 
van de ‘Club van 100’ en de ‘Business 
club’ zullen worden uitgenodigd op 
11 september a.s., als de opening 
van de vernieuwde accommodatie 
plaats heeft met de eerder 
genoemde wedstrijd tegen FC de 
Rebellen.

14.  Verkiezing en aftredende 
bestuursleden*

 •  De bestuursfunctie secretaris is 
vacant sinds 2020;

 •  Bestuurslid commerciële zaken is 
vacant (Jacques le Comte is per 1-1-
2022 gestopt). Jacques wordt door 
de voorzitter bedankt voor zijn inzet 
de afgelopen 7 jaar in deze rol;

 •  De penningmeester (Gerald Reuling) 
en het bestuurslid voetbalzaken 
(Frank van Loon) zijn herkiesbaar en 
worden onder applaus door de ALV 
herkozen. 

15. Rondvraag
 •   Geert Roelofs vraagt wat de club 

gaat doen met de oude kleding?
 •  De wedstrijdkleding wordt 

ingenomen en er wordt nog een doel 
voor gezocht. De presentatiepakken 
zijn en blijven eigendom van de 
leden;

 •  Geert Roelofs merkt nog op dat het 
clubblad alleen nog op papier wordt 
verstrekt aan de leden die daar 
om vragen. Wel wordt er aan alle 

Gerwin Warris presenteert  het 
sponsorprogramma en  de nieuwe 

kledinglijn
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leden op hun thuisadres een flyer 
afgeleverd met een QR om het blad 
digitaal te lezen.

 •  Marc Schäfers vraagt hoe het staat 
met het MIT en of dit team meer in 
de communicatie binnen de club kan 
betekenen met veel meer aandacht 
voor sociale media?

 •  Ook een MIT-manager ontbreekt 
nog. Dit is één van de grootste 

uitdagingen op dit moment. Het 
bestuur realiseert zich dit een 
belangrijke rol is, ook m.b.t. de IT-
infrastructurele voorzieningen;

 •  Peter Steens vraagt aandacht voor de 
competitiewedstrijden doordeweeks 
d.w.z. wedstrijdsecretariaat, EHBO 
etc.

16. Sluiting
Frank dankt eenieder voor hun komst 
en belangstelling en geeft aan het wel 
jammer te vinden dat er zo weinig leden zijn 
vanavond. Een drankje wordt de aanwezige 
leden aangeboden!

7-4-2022
Notulist: Jon van Benthem

Vrijwilligers avond 
8 april 2022 
Door: voorzitter Frank 
Dellemann 

Na 2 jaar eindelijk weer een 
vrijwilligersavond bij DVV. Een traditionele 
avond om alle vrijwilligers in het zonnetje 
te zetten voor hun inzet bij de club! Het 
thema was “cowboys en indianen” en het 
buffet werd dit jaar verzorgd door slagerij 
Putman. Voorzitter Frank Dellemann 
opende de avond en hield na het geslaagde 
buffet een korte inleiding op weg naar de 
bekendmaking van de vrijwilligersgroep 
en vrijwilliger van het jaar. Hij benadrukte 
dat al bijna 77 jaar DVV door vrijwilligers 
wordt gerund en dat er ieder weekend 
rond de 70 elftallen daardoor kunnen 
spelen! De motoren van onze vereniging 

om samen de mooie volkssport voetbal 
te bedrijven! Traditiegetrouw worden dus 
alle vrijwilligers in het zonnetje gezet.. 

maar er is altijd behoefte aan nieuwe 
mensen : belangrijke posities zijn nog 
onderbezet in een wereld die steeds verder 

Anja Dijkema vrijwilligster van het jaar
Indian Bert is het grote opperhoofd op 

deze avond

Vrijwilligersgroep Schilders, vrijwilligersploeg van het jaar
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Loten kopen...

Ontvangst door Martha en AngelaEen loterij hoort er bij...

Dank jullie wel, kanjers van DVV 3! Een welverdiend buffet voor onze vrijwilligers

individualiseert en andere tijdverdrijven een 
plaatsje vinden in onze maatschappij. Het 
uitgangspunt bij DVV is dat iedere ouder/
begeleider van leden tot 16 jaar tenminste 
2 handenvol vrijwilligerswerk doet per 
seizoen en ieder lid ouder dan 16 jaar ook 
tenminste 2 dagdelen.

De activiteitencommissie, in het bijzonder 
Martha en Bert, werden bedankt voor de 
organisatie van de avond en alle leden 
(o.a. DVV 3 achter de bar) die een bijdrage 
hebben geleverd.

Tot de vrijwilligersgroep van het jaar werd 
uitgeroepen de ‘schilders ploeg’ van DVV te 
weten :  Henk Derksen, Henk Stemerding, 
Wim Frits, Peter Staring, Ruud Megens en 
John van Gerwen. Deze groep gaf DVV de 
afgelopen ‘corona jaren’ kleur : clubhuis, 
kleedkamers, kassahok etc., alles werd 
voorzien van een nieuw likje (oranje) verf.. 
De aanwezigen van de groep ontvingen een 
draai boeket bloemen en werden op de foto 
gezet onder luid applaus! 
Tot vrijwilligers van het jaar werd benoemd 
de ‘duizendpoot’ van DVV, je komt haar 

altijd tegen als het gaat om o.a. veldkeuzes, 
indelingen, scheidsrechters, afgelastingen 
of achter de bar : Anja Dijkema. Ook zij 
nam een welverdiende bos bloemen in 
ontvangst en kreeg een luid applaus van de 
aanwezigen!

De avond werd uiteraard omlijst door de 
inmiddels traditionele loterij met mooie 
prijzen en de muziek van een DJ. De beentjes 
gingen van de vloer en het bleef nog lang 
gezellig in het fraaie clubhuis van DVV!

FC DE REBELLEN 
OP BEZOEK BIJ 
DVV OP ZONDAG 
11 SEPTEMBER 
2022 !!!
Zondag 11 september a.s. wordt een 
feestelijke en gezellige dag voor DVV en 
haar leden want naast het feit dat we in 
de ochtend de jubilarissen van 2021 en 
2022 huldigen komen in de middag de FC 
Rebellen naar Duiven!
En.. dit ook om de nieuwe kunstgrasvelden 

en overkapping terras van het hoofdveld 
‘feestelijk te openen’ ! Een speciaal 
geselecteerd DVV senioren elftal speelt 
die middag om 14.30 uur een wedstrijd 
11 tegen 11 op het nieuwe kunstgras 
van het hoofdveld tegen een selectie van 
oud-profs van weleer! De wedstrijd staat 
onder leiding van oud KNVB-scheidsrechter 
Roelof Luinge en wordt van commentaar 
voorzien door Ronald van der Geer! Na 
afloop is er natuurlijk tijd voor een hapje en 
een drankje samen met o.a. de oud-profs.

Een gezellige dag voor iedereen die DVV 

een warm hart toedraagt binnen en buiten 
DVV maar in het bijzonder van alle (oud) 
leden, supporters, vrijwilligers en natuurlijk 
sponsoren, en leden van de Businessclub 
en Club van 100.

Noteert U vast deze datum in Uw agenda 
om zeker naar het fraaie Horterpark te 
komen die dag!

Nadere informatie en een uitnodiging volgt!

BESTUUR DVV

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

Autobedrijf Nijland 
schenkt AED aan 
voetbalvereniging DVV

In samenwerking met brancheorganisatie 
BOVAG hebben de gebroeders John en Rob 
Nijland van Autobedrijf Nijland in Duiven een 
defibrillator -oftewel AED- geschonken aan 
voetbalvereniging DVV. Op 24 maart vond de 
overdracht plaats op de accommodatie van 
DVV. Een Automatische Externe Defibrillator 
(AED) is een draagbaar apparaat dat met 
een elektrische schok het hartritme weer kan 
herstellen bij een hartstilstand. Het is voor 
de overlevingskans cruciaal dat een AED op 
zoveel mogelijk plekken binnen handbereik 
is. BOVAG heeft daarom het initiatief 
genomen om in samenwerking met de 
aangesloten autobedrijven op 100 plekken in 
het land een AED te installeren ten behoeve 
van de lokale gemeenschap. Autobedrijf 
Nijland en BOVAG delen de kosten voor 
aanschaf en montage van het apparaat op 
de buitenmuur van de kleedkamers van DVV.

Zorgeloos genieten
John en Rob Nijland van Autobedrijf Nijland 

in Duiven waren de eerste BOVAG-leden die 
zich meldden bij hun brancheorganisatie 
en opperden om de AED te schenken aan 
DVV. “Wij zijn al jarenlang trouwe sponsor 
van deze grote club met rond de 1000 
voetballende leden. Het is belangrijk dat 
zowel de toeschouwers als de voetballers en 
hun begeleiders zorgeloos kunnen genieten 
van de sport. We twijfelden dan ook geen 
moment en hebben DVV aangedragen bij 
BOVAG voor de installatie van de AED. Het is 
mooi dat we zo een bijdrage kunnen leveren, 
maar tegelijkertijd hopen we dat dit apparaat 

nooit nodig gaat zijn”, aldus John Nijland.
Veilige sportomgeving
Frank Dellemann, voorzitter van DVV: “Onze 
club is heel erg blij met trouwe partners 
als Autobedrijf Nijland en al helemaal als 
die ook net een stapje extra zetten. De AED 
hangt nu op een prominente plek, zodat 
deze in noodgevallen goed bereikbaar 
is en snel gebruikt kan worden. We zijn 
de gebroeders Nijland en BOVAG zeer 
dankbaar voor hun bijdrage aan een veilige 
sportomgeving.”

AED bij DVV door Nijland BV
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Blokker Mattijssen

Liemers Fietsen Van Loon Finance & Control

Fluitjesgroep DVV

Ree-Zo

Garage Vos Jumbo Gradussen

Balsponsors 2021-2022 BEDANKT!STEUN ONZE 
CLUB DVV EN 

SPONSOR MEE!

In het nieuwe seizoen realiseert 
DVV een nieuw hoofdveld met 
kunstgras, nieuwe omheining, 
LED-veldverlichting en een 
vernieuwd terras. Maak jouw 
bedrijf zichtbaar met een mooi 
reclamebord voor slechts € 195 
per jaar (exclusief de eenmalige 
productiekosten van het bord). 

Weet jij iemand die jouw team wil 
sponsoren? Voor € 195 per jaar is 
dit mogelijk!

SHIRTSPONSOR 
VOOR JOUW ELFTAL!?

RECLAMEBORD 
LANGS HET NIEUWE 
KUNSTGRASVELD!?

Neem contact op met de sponsorcommissie via 
sales@dvvduiven.nl of 06-82058704 (Gerwin Warris)

MEER INFORMATIE?
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Portret van 
een DVV-
scheidsrechter

Mijn naam is Martijn van Damme, ik 
ben 22 jaar en sinds de zomer van 2020 
scheidsrechter bij DVV. 
Bijzonder aan mij is dat ik een lichamelijke 
beperking hebt, namelijk CP. Bij mijn 
geboorte heb ik zuurstoftekort gehad en 
daardoor is het stuk hersenen dat mijn 
lichaam aanstuurt beschadigd. Hierdoor 
praat ik wat onduidelijker, loop ik met een 
been naar binnen toe en is de motoriek 
in mijn handen minder goed. Echter, dit 
heeft een minimale invloed op mij als 
scheidsrechter. 
Ik ben scheidsrechter geworden omdat ik 
iets wilde doen in het voetbal en dit kwam 
eigenlijk toevallig op mijn pad. Daarnaast 
is het ook zo dat ik al sinds mijn 5e 
rondloop in het amateurvoetbal. Voordat ik 
scheidsrechters werd, was ik grensrechter 
bij een meisjesteam en ik merkte dat ik het 
vaak oneens was met de scheidsrechter 
en dacht van “dan ga ik zelf fluiten”. Ik 

zag een bericht op Facebook dat er bij 
DVV scheidsrechters werden gevraagd 
en besloot te reageren. Inmiddels ben ik 
naast DVV ook actief als scheidsrechter 
bij VDZ Arnhem, een leuke constructie die 
door DVV is bedacht. Zo heb ik een leuke 
afwisseling tussen twee mooie clubs. Ik 

vind het erg fijn dat DVV mij een eerlijke 
kans heeft gegeven als scheidsrechter, uit 
ervaring weet ik dat niet elke club dat doet 
en  ik ben hiervoor dan ook dankbaar.
Er zijn eigenlijk drie wedstrijden geweest 
bij DVV die mij echt zijn bijgebleven: 1 
is de eerste keer jo14-1 fluiten een paar 
weken terug. Een mooie wedstrijd met 
lekker felle duels en een lekker tempo. 2 
is vrouwen zaterdag 1 tegen Union. Hierbij 
vond ik vooral de gemoedelijke sfeer erg 
prettig. De 2 ploegen maakten er een mooie 
wedstrijd van zonder veel gezeik. En 3 is 
een wedstrijd van de mo17-1 die een beetje 
uit de hand liep en een trainer die het nodig 
vond om mij met mijn beperking ongeschikt 
te noemen. Het was een vervelende 
ervaring, maar ik heb het omgebogen naar 
iets positiefs. Ik werd namelijk ontroerd 
door de mensen binnen DVV die het erg 
voor mij opnamen. En vooral dat is bij mij 
bijgebleven, die steun. 

Ik kijk al weer uit naar aankomend seizoen 
en hoop nog veel mooie wedstrijden te 
fluiten. Maar nu eerst lekker vakantie 
houden!

Martijn van Damme

V A N  D E  S C H E I D S R E C H T E R S  P A G I N A  1 6

Onze  
scheidsrechters in 
2021-2022
Door: Ed Elsing

Ook voor de scheidsrechters van DVV 
is het seizoen bijna afgelopen, met nog 
enkele beperkingen door COVID in het 
begin uiteindelijk toch een mooi seizoen 
geworden.

10 nieuwe pupillenscheidsrechters opgeleid 
en begeleid, die tezamen een heleboel 
pupillenwedstrijden hebben geleid.

Naast Martijn van Damme (zie artikel 
elders in dit nummer) zijn er nog drie 
nieuwe scheidsrechters bezig of net klaar 
met de cursus “verenigingsscheidsrechter 
Veldvoetbal” bij ESA. Deze zullen komend 
seizoen wedstrijden leiden op het grote veld, 
dus vanaf de J/MO13-4 t/m het 2e elftal. 

Een mooi succes verhaal is dat van 
Julia Vermeer die, begonnen als 
pupillenscheidsrechter bij DVV, inmiddels 
al internationale ervaring heeft opgedaan 
als 4e official bij het Nederlandse elftal 
O17 (vrouwen) en als scheidsrechter bij het 
Nederlandse elftal O15 vrouwen tegen België!

De samenwerking met andere verenigingen 
in de buurt gaat zo langzamerhand ook 
weer gestalte krijgen. Door COVID was 
dit op een lager pitje geraakt. Door deze 
samenwerking konden drie 
cursisten bij ESA aanhaken, 
voor september zijn de 
plannen voor een cursus 
“Verenigingsscheidsrechter 
Veldvoetbal” bij RKHVV 
Huissen, waarvoor we nog 
graag aanmeldingen voor 
ontvangen.

Want wat is er nu mooier 
dan na een mooie lange 
voetbalcarrière, waar je altijd 
scheidsrechters tegen kwam 
die “er niets van snapten”, 
om zelf de fluit ter hand 
te nemen en te laten zien 
hoe het wel moet. Of, voor 
de jeugd, een keer in het 
Gelredome te schitteren, en 
als dat voetballend toch niet 
meer gaat lukken, dan wel als 
scheidsrechter. 
Wij, scheidsrechters van 
DVV, willen jullie danken 
voor dit mooie seizoen en 
dat wij onze hobby bij jullie 

wedstrijden hebben mogen uitoefenen. 

Mocht je interesse of vragen hebben graag 
op: scheidsrechter@dvvduiven.nl

Julia Vermeer internationaal in actiea

V A N  D E  S C H E I D S R E C H T E R S  P A G I N A  1 7
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Dennis Kooij en 
Pim Willemsen 
gediplomeerd 
verenigings-
scheidsrechter 
Door Pim Willemsen

Dennis en Pim hebben hun diploma gehaald (zie 
bijgevoegde foto’s. Gefeliciteerd, heren!

Van Pim nog onderstaand stukje:
Na dat ik een aantal jaar als trainer/coach bij 
DVV en andere verenigingen heb geacteerd, heb 
ik (gedwongen) besloten het wat rustiger aan te 
doen. 

Ik wilde natuurlijk wel wat blijven doen bij DVV en 
stond nog ingeschreven bij het huidige 7e. 

Weliswaar als ultra reserve en penaltynemer, maar 
meest van de tijd als toeschouwer om te lachen. 

Vaak als je op de club komt, zijn er echter 
problemen dat er geen scheidsrechters voor 
handen zijn. 

Mijn gedachte was dan ook: als voetballer en 
coach wist ik het vaak beter dan de scheids. Laat 
ik de club en de jongens helpen om eens een 
wedstrijd te fluiten. 

Dat wordt natuurlijk gelijk opgepikt en krijg je een 
mooi tenue en mag je een cursus doen. Je denkt, 
ik weet het toch wel, maar als je daar bent, krijg 
je toch heel andere inzichten. Ik kan het iedereen 
aanraden, je krijgt zoveel meer inzicht en kennis 
om een wedstrijd in goede banen te leiden. 

Ik ga nu lekker op zondag een wedstrijd fluiten 
en daarna gezellig de kantine in. Dat is toch het 
mooiste van de zondag, lekker met voetbal bezig 
en daarna socializen. 

Ik wil graag mijn begeleiders en medekandidaat 
bedanken voor hun input en feedback. 

Dennis proficiat

En een handtekening op het diploma

Een krabbel voor de rechtsgeldigheid

Goed gedaan, heren! Een welgemeende felicitatie voor Pim

DVV vrouwen 1 zondag in 
seizoen 2021-2022
Door: Aniek van Leur

19 augustus 2021 was het weer tijd voor de eerste training van het 
nieuwe seizoen. En wat hadden we er zin in! Dit seizoen startten 
we met een aantal nieuwe speelsters, maar we moesten er ook een 
aantal missen. 

Na een aantal weken trainen was het tijd voor de eerste wedstrijd. 
Natuurlijk moesten we weer even wennen, maar na drie ‘oefen’ 
wedstrijden waren we vrij tevreden met de resultaten. 

Zondag 26 september was het dan eindelijk tijd voor onze eerste 
competitiewedstrijd. Deze vroege ochtend, want wat moesten we 
vroeg verzamelen, mochten we tegen DCS/OBW. Na een moeizame 
wedstrijd namen we toch de drie punten mee naar Duiven. We 
startten het seizoen goed! Na een aantal mooie overwinningen, 
moeizame overwinningen, één gelijkspel en ook helaas drie verloren 
wedstrijden was het tijd voor de winterstop. En wat niemand had 
verwacht, gebeurde toch. We waren WINTERKAMPIOEN! We hadden 
dan wel een aantal wedstrijden meer gespeeld dan sommige anderen, 
maar toch, we waren winterkampioen! Samen met alle speelsters en 
onze toptrainers hadden we dit toch mooi voor elkaar gekregen.  

De tweede helft van het seizoen liep niet zoals 
we het graag wilden. De wedstrijden verliepen 
niet zo goed meer en we ontwikkelden een vast 
patroon: de eerste helft van de wedstrijden liep 
niet heel lekker, maar de tweede helft gingen 
we weer met opgeheven hoofden het veld op 
en trapten we een aardig balletje. 

Voor het kampioenschap hoefden we niet 
meer mee te doen, maar toch hebben we 
gestreden om zo hoog mogelijk in onze 
competitie te eindigen. Dit is ons gelukt. 
We hebben een mooie 4e plek mogen 
bemachtigen tussen alle topteams uit 
onze poule. Op naar seizoen ‘22/’23 en ons 
kampioenschap! 

Liefs, DVV vr1 zondag
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Achterste rij v.l.n.r.: Fleur Centen, Esther Mons, Dayna Degen, Lieke van Norel, Marco van Schaik, Naomi Janssen, Emmy Coppens, Tessa 
Leijte  Karlijn Gerichhausen. Voorste rij v.l.n.r.: Floor Pelgrim, Iris Folman, Aniek van Leur, Lianne van Schaik, Indy Simon, Gina Koense, Isis 
Kroon ,Samira van Verseveld.

Dames DVV 1 2021-2022
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JO11-4
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KAM
PIOE
NEN!

JO11-4 
kampioenen!
Door: Lisette Swenne

Na een wat moeizame start van de jongens 
en meisjes van jo11-4 omdat ze nog erg 
aan elkaar moesten wennen qua spel en 
samenspel, hebben ze zich gaandeweg de 
competitie erg goed ontwikkeld. We gingen 
een beetje schommelend de competitie 
door van 6de klasse naar 4de klasse, maar 
uiteindelijk in het laatste seizoen de 5de 
klasse gespeeld. Het laatste seizoen waren 
ze zo goed op elkaar ingespeeld dat we 
bijna alle wedstrijden hebben gewonnen. 
De laatste wedstrijd werd gespeeld op 
zaterdag 28 mei uit tegen de nummer 3 van 
de competitie en dat was voor DVV jo11-4 
de beslissende wedstrijd om kampioen te 
worden, al waren ze voor ons als trainers en 
leider eigenlijk al kampioen. De wedstrijd 
was spannender dan ooit en zelfs de ouders, 
opa’s en oma’s langs de kant konden de 
spanning niet meer aan. Na een mooie 
voorsprong van 1-3 werd het nog spannend 
toen het 3-3 werd. Uiteindelijk wist DVV de 
draad weer op te pakken en hebben we met 
een mooie uitslag van 3-8 gewonnen en kon 
het kampioenschap gevierd worden met 
(kinder)champagne en chips en uiteraard 
hebben alle jongens en meisjes hun eigen 

persoonlijke trofee gekregen als aandenken 
aan een mooi seizoen.
Wat zijn wij trots op dit team dat veel inzet 
heeft getoond en dat uiteindelijk ook nog 
beloond werd door kampioen te worden.

Ook willen wij de ouders en opa’s en oma’s 
bedanken als trouwe supporters.

Wouter, Wilfred en Lisette van JO11-4

DVV Meiden onder 
de 17 kampioen!
Door: Floor Helmers

Aan het begin van het seizoen gestart met 
de meiden tussen de 14 en 16 jaar. Mensen 
keken het kader van de meiden raar aan. 
“Waarom zou je dat doen met deze leeftijd? 
Dat lukt toch nooit tegen meiden van 17?” 
De trainers hadden alle vertrouwen in de 
meiden en zijn de uitdaging aan gegaan! 
Nu, het einde van het seizoen en we 
zijn kampioen! Wat hebben we er hard 
voor gewerkt en het heeft ons beloond! 
Kampioen in de 1e klasse! Trots kader, 

trotse ouders en ongelofelijk blije meiden! 
Op naar volgend seizoen! 

Een trots stelletje meiden!Gehaald!

Klaar voor de buikschuiver...Met de zegesjerpen! Feesten...
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DVV 4, dit is een 
goed stel hoor!
Door: Ronnie Holtrop

Na twee seizoenen die afgebroken waren 
door Covid 19, eindelijk weer een volledig 
seizoen op de bekercompetitie na. Dennis 
Kooij en Ronnie Holtrop hebben het stokje 
overgenomen van Ruud en Sander. Dennis 
en Ronnie zijn met het budget voor het 
seizoen 2021-2022 aan de slag gegaan. 
Teamcoördinator Erik Jansen had zijn 
aandeel in het omkopen (friet en frikandel).

Rick Beek en Pascal Janssen kwamen 
transfervrij over. Het hele budget ging op 

aan Mark Comans die de overstap maakte 
van zondag 1 naar zondag 4. Met deze 
3 spelers er bij kwam er veel ervaring bij 
in het team. In combinatie met de zeer 
getalenteerde jonge groep waren de 
verwachtingen hoog dit seizoen. In de 
voorbereiding zagen we dit al terug in de 
wedstrijden tegen zondag 2, zaterdag 2, 
zondag 3 en Elistha.

Alle wedstrijden in de groepsfase van de 
beker hebben wij gewonnen. Helaas werd 
de beker door de KNVB afgelast, waardoor 
onze kwartfinale tegen Veluwezoom 2 niet 
doorging. Bij het schrijven van dit stukje 
hadden we alle 21 competitiewedstrijden 
gewonnen. Het ging niet altijd even 
makkelijk: OBW, VVO thuis 2-1 winst in de 
laatste minuten. Wat wel erg makkelijk 
voetbalt is een spits die meer dan 50 
doelpunten maakt: Mauro Wiggers. Dit 
leverde hem een transfer op naar Zondag 
1 waar hij bij zijn debuut gewoon doorging 
met scoren. Met snelle buitenspelers Johan 
en Jordy voorin was er continue dreiging.

IJzervreters Pascal en Mark Comans op 
het middenveld, aangevuld met goede 
voetballers met longen van een gezond 

paard zoals Maarten, Nikkers 
en Twan hebben wij een 
sterk middenveld.

Rick Beek kun je overal 
neerzetten en pakt zijn goals 
mee. Onze verdediging met 
Dennis, Sam, Jeroen, Koen, 
Mark en aanvoerder Ronnie 
stond als een huis.

Keeper Dani kreeg dit 

DVV JO14-1 
KAMPIOEN 2022 
Hoofdklasse
Door: Robert de Weijer

In het begin van het voetbal seizoen was 
het nog even zoeken, maar door teamwork, 
hard werken, niet het eigen belang voorop 
stellen, 100% toewijding en vertrouwen in 
elkaar heeft JO14-1 het kampioenschap 
seizoen 2022 binnengesleept. 

Tot op de slotdag van de competitie was 
het spannend. Winst was nodig om de titel 
veilig te stellen.

Bij de laatste uitwedstrijd tegen 
Brummen was dan ook duidelijk spanning 
waarneembaar toen J014-1 onder 
aanvoering van trainer Brian, assistent-
trainer Mischa en leider Robert het veld 
betraden.  

Met 25 punten, en slechts een voorsprong 
van 2 punten op DVOV J014-1 werd de 

laatste wedstrijd bij Brummen afgetrapt.   
Het was duidelijk dat J014-1 van sportclub 
Brummen de wedstrijd niet uit handen wilde 
geven. Er waren momenten dat DVV  het 
niet makkelijk had en de keeper schoten op 
doel fantastisch wist te keren.  

Mede door uitstekend voetbal, 
aanmoediging en enthousiasme knokte het 
team zich terug en eindigde de wedstrijd 
uiteindelijk in een mooie eindstand van 0-2. 
Kampioenschap binnen. 
Na afloop werd er dan ook groots uitgepakt 

seizoen 6 penalty’s tegen en stopte ze 
letterlijk alle 6. Is dat lekker voetballen 
als verdediger? Ik wil graag Ide te Winkel, 
Dennis van der Horst, Jeffrey Hoonakker en 
Dennis Kooij in het bijzonder bedanken voor 
hun inzet en flexibiliteit.

Ik wil voor de rest iedereen bedanken 
die zijn aandeel heeft gehad in DVV 4, 
supporters, vriendinnen, vrouwen, bestuur, 
kantine enz……..

DVV Heren 4 zondag 2021-2022. Sponsor meneer Wiggers bedankt! Heren 4
zondag

Goed stel, hoor!

Mooi voor elkaar gekregen!

Trots en een prachtige dag!

Van Zondag 4 naar Zondag 1!

DVV JO14-1 2021-2022 kampioen. Een mooi stel toch...

JO14-1

KAM
PIOE
NEN!

G A L E R I J  D E R  K A M P I O E N E N  P A G I N A  2 4 G A L E R I J  D E R  K A M P I O E N E N  P A G I N A  2 5
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KAM
PIOE
NEN!

en feest gevierd op het veld waar de 
jongens werden gehuldigd door DVV 
bestuurder Frank van Loon. Bij thuiskomst 
in de kantine bij DVV ging het feest nog 
even door. 

Jongens, ouders en supporters van DVV 
JO14-1 dank voor het sportieve en mooie 
voetbal seizoen. Het kampioenschap 
hebben jullie dik verdiend:
Thiago (kpr), Nees ,Jesper, Bas, Levi, Aron, 
Tim, Dion, Sietse, Jule, Björn, Fedde, Lars, 
Luca en Xander. 

De toekomst van DVV

Een mooi spandoek voor JO14-1.

U I T  D E  M E D I S C H E  H O E K U I T  D E  J E U G D C O R N E R

Sportmedische 
verzorging dvv 
seizoen 2022/2023
Door: Hans Huuskes, 
coördinator medische zaken 
DVV
 
De sportmedische verzorging heeft binnen 
voetbalvereniging DVV een behoorlijke 
doorstart gemaakt en draait al enige 
jaren op volle toeren. Naast dat er twee 
fantastisch opgeknapte medische 
ruimtes zijn op ons sportcomplex, kan 
een geblesseerde speler/ster terecht bij 
een team sportmasseurs [zie hierna]. 
Voor 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 en korte 
communicatielijnen zijn. Deze praktijken 
bieden naast een goede samenwerking 
met de DVV sportmasseurs meerdere 
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 nodig, in de sportscholen 
waar de praktijken zijn ondergebracht, 
begonnen worden met de uitleg en 
eerste opstart van de revalidatie, een 
begeleidingstraject, dat enorm belangrijk 
kan zijn voor het vervolg. Dit duurt net 
zo lang tot het veldwerk weer een optie 
is, waar de sportmasseurs ook weer een 
goede begeleidende rol in kunnen spelen 

m.b.t het sportspecifiek (op)trainen. 
Voor speciale doelgroepen is 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 voor alle doelgroepen 
blessurebehandelingen van te voren 
aangevraagd te worden bij :

HANS HUUSKES  (coördinator medische 
zaken), heeft zitting op de donderdagavond 
en............. ; tel/whattsapp 0618667387.
Voor aanmelding via e-mail:  
medischezaken@dvvduiven.nl of  
h.huuskes@hotmail.com.
 
SAM BIEMANS heeft zitting op de 
maandagavond voor de jeugd, ook voor 

hersteltrainingsmogelijkheden.
 
NIKKI DRIESSEN heeft zitting op de 
dinsdagavond voor selectie DVV heren en 
voor de meiden/vrouwen afdeling.
 

ROB WAANDERS heeft zitting op de 
woensdagavond voor jeugd en overige 
senioren..
 
Uiteraard is het wel de bedoeling dat 
spelers, trainers en ouders zich aan der 
adviezen van onze staf houden, anders kan 

een terugval of een nog ernstiger blessure 
het gevolg zijn, waar niemand op zit te 
wachten.

Ook hier geldt:  EEN GOEDE 
SAMENWERKING levert het beste en 
snelste resultaat op.

Gratis EHBO-
diploma?!

EHBO-ers gezocht 

DVV is op zoek naar enthousiaste EHBO-
ers om te zorgen voor de veiligheid en 
het welzijn van onze leden. DVV verzorgt 
GRATIS jullie opleiding incl. diploma. Dit 
wordt verzorgd door een erkend docent, 
daarnaast wordt ook de REANIMATIE/ 
AED meegenomen in de opleiding. Als 
tegenprestaties wordt er wel verlangd dat je 
af en toe diensten draait bij wedstrijden op 
zaterdag / zondag en/of toernooien.

De laatste tijd is het EHBO team behoorlijk 
uitgedund en is er geen garantie dat de 
post altijd bezet is. Dit is erg jammer 
natuurlijk omdat het hier de veiligheid en 
welzijn van iedereen binnen DVV betreft. 
We doen daarom een beroep op jullie! 
Meld je aan voor het gratis EHBO diploma 

en kom ons helpen om het team weer te 
versterken zodat er altijd iemand aanwezig 
kan zijn om op de belangrijkste momenten 
van een ongeval adequate hulp te bieden.

Deze opleidingen komen in jullie privéleven 
natuurlijk ook prima van pas!
VOOR DEELNAME EN INFORMATIE kun je 
terecht bij Magriet; e-mailadres: 
mabe.39@kpnmail.nl

Trainer neemt 
afscheid! 
Door: Jorg de Goey

Beste lezers van de DVV Post, het 
afgelopen seizoen was ik hoofdtrainer van 
de zeer talentvolle JO11-1. Na 6 seizoenen 
deze jongens met veel bezieling getraind te 
hebben, doe ik een stapje terug en geef ik 
het stokje over aan de nieuwe trainer. 

Ik had in de jaren na mijn actieve 
voetbalcarrière al wat ervaring opgedaan 
door verschillende leeftijdsgroepen te 
trainen bij een andere club en ook de 
benodigde diploma’s gehaald. Nadat een 
groep mini’s in 2017 doorstroomde naar de 
JO8, was het voor de coördinator destijds 
een opendeurtje om Jeroen Muis en mij te 

vragen als trainers 
voor de jongste 
talenten. 
Vol enthousiasme 
begonnen we 
met ons groepje 
jongens dat steeds 
groter en groter 
werd en uiteindelijk 
stonden we op de 
woensdagavond met 
zo’n 25 kinderen op 
het trainingsveld, 
met behulp van 
enkele andere 
trainers die ook 
nu nog bij DVV te 
bewonderen zijn. 
Op zaterdag speelden we in wisselende 
samenstellingen 4 tegen 4 toernooitjes 

in de regio. Een geweldige manier om de 
jongens baas over de bal te laten worden. 

EHBO’ers 
gezocht!

V.l.n.r. Dex Rietbergen, Finn Hanssen, Per de Goey, Silas 
Hoornenborg, Figo de Kinder

2017 DVV JO7
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Dat baas over de bal worden lukte aardig, 
al na een half jaar JO7 hebben we moeten 
besluiten met 8 talentvolle jochies van 
destijds 6 jaar te starten in de JO8 
competitie. Jeroen Muis en ikzelf gingen 
met de jongens mee als trainers. Een 
keuze die erg goed uitpakte. Ik kan me 
nog goed herinneren dat we, als JO8-6, 
op veel regionale velden de baas waren! 
Geweldig om deze kleine ventjes te zien 

voetballen tussen de 
vaak grotere, oudere 
jongens. Ook werd 
het kampioenschap 
in de zaalcompetitie binnengehaald, en het 
DVV toernooi winnend afgesloten. Echte 
hoofdprijzen! 

JO8-6 waren we een half seizoen. In het 
seizoen 2018/2019 werd een groot deel van 

deze groep doorgeschoven naar de JO8-1 
om voor het eerst te gaan acteren in de 
hoofdklasse. Jeroen Muis had inmiddels de 
keuze gemaakt voor de, vaak ondankbare, 
taak als teammanager/elftalleider en de 
technische staf werd aangevuld met Jeroen 

2021-2022 JO11-1 op weg naar JO 12-1

JO11-1
Boven v.l.n.r.: Per de Goey, Hidde Veenstra, Levi Spaan, Dean, Finn Schouten, Collin Comans
Onder v.l.n.r.: Figo de Kinder, Luuk Olsman, Stijn Muis, Bas Muis, Kyan Horrel

Boven v.l.n.r.: Jeroen Spaan, Jorg de Goey, Jeroen Muis. Midden 
v.l.n.r.: Hidde Veenstra, Per de Goey, Levi Spaan, Finn Hanssen. 
Onder v.l.n.r.: Finn Schouten, Stijn Muis, Bas Muis, Figo de Kinder

2019-2020 JO9-1

Spaan. Als JO8-1 hadden we een mooi 
seizoen, werd wederom de titel gewonnen 
in de zaalcompetitie en werden we beter en 
beter als team! 

In het seizoen 2019/2020 schoof het hele 
team door naar de JO9-1 en werd het 
team aangevuld met een echte keeper. 
We gingen spelen in de hoofdklasse. In dit 
seizoen hebben we ook weer veel geleerd, 
iedere week onder maximale belasting 
tegen de beste spelertjes in de regio 
gespeeld. Winnen deden we, verliezen 
deden we ook. We sloten af met een 
mooie prijs op het toernooi bij SML door 

na penalty’s de overwinning in de wacht te 
slepen. 

Het seizoen 2020/2021 als JO10-1 was een 
seizoen om snel te vergeten. We begonnen 
uitstekend met een mooie prijs op het DVV 
toernooi, maar corona gooide roet in het 
eten waardoor we vooral en gelukkig heel 
veel onderling hebben moeten voetballen. 
Ik herinner me nog een zinderende 
wedstrijd tegen De Graafschap waar we 
nipt met 7-8 verloren.

Het huidige seizoen 2021/2022 begonnen 
in de hoofdklasse, maar na intrede van het 

4 fasen idee van de KNVB, kwamen we 
vanaf fase 3 uit in de eerste klasse. Het is 
een mooi seizoen geweest. We speelden 
2x thuis tegen De Graafschap, versloegen 
het team van trainer Klaas-Jan Huntelaar, 
mochten zelfs met hem op de foto, werden 
kampioen van de derde fase, vierden feest 
in de kleedkamer in Groessen na een mooie 
zege. We werden groter, sterker, nóg betere 
voetballers en meer dan klaar om volgend 
jaar te knallen in de JO12-1! 
Ik ben trots op alle mooie seizoenen die 
we samen hebben gehad, trots op jullie 
ontwikkeling als voetballers en ik weet 
zeker dat jullie allemaal ooit het shirt van 
DVV 1 gaan dragen! 

Tot slot wil ik Jeroen Muis en Jeroen Spaan 
bedanken voor de jarenlange prettige 
samenwerking en de nieuwe trainer van 
deze talentvolle lichting heel veel succes en 
plezier toewensen!

JO15-1JM
Door: Sandy Malesevic

Wat was het weer mooi om langs de velden naar het voetballen te 
mogen kijken. Een schouwspel, een drama, soms een soap, maar 
vooral menselijke emotie. En de emotie mag er zijn, in het voetballen 
wellicht een noodzaak. Ik zal niet schrijven over de negatieve emoties 
op het veld (lees: meestal rondom het veld), maar over de emoties 
die bij de mens horen. Gewoon, omdat mensen blij, verdrietig, 
teleurgesteld, opgetogen, euforisch, geprikkeld, bang of gemotiveerd 
zijn. Sommige emoties worden door omstanders als een zwakte 
gezien, iets wat men niet mag laten zien aan de tegenstander en 
andere aanwezigen. Hierdoor leren we al op jonge leeftijd om de 
emoties niet te laten zien, maar leren we ook niet om als een stoïcijn 
afstand te nemen van de emoties. En emoties horen nou eenmaal 

2018 JO8-6

Boven v.l.n.r.: Finn Schouten, Per de Goey, Stijn Muis, Silas Hoornenborg; Onder v.l.n.r. Figo 
de Kinder, Milan Helfrich, Bas Muis, Kick Scholten.

2018-2019 JO8-1

Oprechte blijdschap na geslaagde actie

2021-2022 JO 11-1
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bij mensen! Zo blij was ik toen onze 
bondscoach, de enige echte, Louis van Gaal 
in een tv-programma zei: 

‘Ze is gewoon mens. En zij is geraakt door 
de opmerking. En ik vind het juist mooi dat 
mensen emotioneel worden. Ik vind het 
mooi, dat hoort bij de mens….. ik heb mijn 
spelers zien huilen, ik heb gehuild voor mijn 
spelers. Maakt mij helemaal niets uit. We 
zijn wie we zijn en je mag je laten zien.’
 (Op1, Louis van Gaal 15 juni 2022)

Het afgelopen seizoen was mooi en 
leerzaam. Een voetbalseizoen om te 
herinneren. Niet zo zeer door het resultaat 
dat kinderen hebben behaald, maar met 
name door het harde werken van de 
individuele speler voor het team. In de 
wedstrijden en in de trainingen. 
Allen hebben bijgedragen aan de 
successen en aan de hard bevochten 
wedstrijden. 

Jayden, die ondanks zijn blessures en 
soms zelfs met pijn,  tussen de palen stond 
en prachtige reddingen leverde. 

Kubilay, net begonnen aan zijn 
voetbalcarrière, maar flinke stappen 
gemaakt, vooral door te willen leren (ook 
de ingooi vanuit de nek met de voeten op 

de grond)! Niet bang voor de spits van de 
tegenstander, maar ook niet voor eigen 
aanvallers in de trainingen.  

Sami, de stille hardwerkende kracht, die 
met prachtige slidings en ondanks dat hij 
geen voorkeur heeft om lang in de auto 
te zitten, toch geweldige uitwedstrijden 
speelde.

Jari, de gangmaker in de trainingen en in 
de kleedkamer, die in de wedstrijden in 
een keiharde verdediger veranderde. Elke 
wedstrijd steeds beter.

Lasse, met zijn, voor de tegenstander, 
irritante manier van verdedigen. Zeer relaxt 
en betrouwbaar.

Benjamin, die geen prater is, maar wel 
op het juiste moment, de juiste dingen 
zegt en ook doet. Zijn rust was voor de 
tegenstander een blok aan het been. 

Mateja, die solide speelt, inzicht heeft en 
op een plek waar hij voor het team op dat 
moment nodig is.

Marit, de harde werker die met haar volle 
trainingsschema bij PEC Zwolle èn haar 
school èn haar werk ook in dit team vol 
overgave speelde.

Tom, de tactische speler, die technisch 
goed uit de voeten komt om het de 
tegenstander lastig te maken.

Dave, die met zijn voetbalinzicht en enorme 
inzet alles voor het team doet. Een echte en 
betrouwbare teamspeler.

Ziggy, die continue bezig is om zijn spel te 
verbeteren. Een speler die ook bereid is om 
mee te verdedigen.

Cas, met zijn snelheid en zijn drang om de 
bal naar voren te brengen. Niet bang om de 
verdediger van de tegenpartij ook een lesje 
te leren.

Ronan, met zijn durf en inzet, die zich niet 
liet overrompelen door de soms grotere en 
sterkere tegenstander. 

Teun, met snelheid in de benen, maar soms 
ook in de tong. Bereid om de bal achter de 
doellijn te krijgen èn bereid om tegengas te 
geven aan de tegenstander. 

Allemaal spelers met verschillende 
voetbalkwaliteiten en hun eigen kracht.
En dat omschreef de eerdergenoemde 
oefenmeester ook. Als je de kracht kent 
van een speler, dan kan je de speler ook 
optimaal inzetten in een team. Zo zal een 

Doelpoging JO 15-1

Opkomst der gladiatoren

De juiste aanwijzingen...

Noeste trainingsarbeid

speler gaan werken voor het team.

Bij deze spreek ik dan ook mijn dank uit aan de betrouwbare, 
ervaren en gedreven trainer Hans Lammertink! Dank ook aan 
de hulptrainers Sam Biemans en Jeffry Hoonakker en aan 
teammanager Ilsé Schoonbee. Verder bedankt aan alle ouders, 
voor hun ondersteuning bij de wedstrijden, het meerijden, het 
wassen van de kleding, het vlaggen enz. 

We zien elkaar weer!

Verdiend hapje

Prachtig seizoen 
voor de kanjers 
van JO8-1
Door: Peter Smits

Vorig jaar, op de eerste zaterdag van 
september, vormde zich voor het eerst 
het Jo8-1 team van DVV. In de eerste 
competitiewedstrijd tegen Arnhemse Boys 
lieten zij zien dat er wat moois stond te 
gebeuren. En dat is volledig uitgekomen. 
De jongens van Jo8-1 hebben een prachtig 
seizoen beleefd; mooi voetbal, geweldige 
acties, een hoge trainingsopkomst, 

karakter getoond door terug te knokken na 
achterstanden, vele overwinningen, maar 
bovenal heel veel voetbalplezier!!
Volgend jaar kunnen zij deze lijn 
doortrekken in de Jo9-1.

Op de foto boven van links naar rechts:
Fadi Fadoos: Begon vorig jaar Juni pas met 
voetballen, maar beschikt over zoveel talent 
dat hij moeiteloos aanhaakte. Aan het 
begin van het seizoen schoot hij nog met 
de punt van zijn voetbalschoen maar scoort 
inmiddels elke week met prachtige schoten 
(met de wreef van zijn voet !). Heeft in het 
seizoen tevens 5 kopgoals gemaakt!

Fane Bakens: “Dek die man met die gele 
schoenen!” , hoorden we wekelijks de 
coach van de tegenstander schreeuwen. Dit 
was tevergeefs....... Fane maakt als spits 
en topscoorder van het team wekelijks 
zijn doelpunten. Door al die goals kreeg hij 
regelmatig stevige mandekking, maar het 
lukte hem steeds beter om zich hieraan te 
ontworstelen, razendknap.
Finn Buitenhuis: Wil werkelijk elk partijtje of 
duel winnen en deze winnaarsmentaliteit 
zorgt er ook voor dat dat vaak gebeurt. De 
schoten van Finn zijn onhoudbaar en hij 
heeft met zijn prachtige voorzetten Fadi en 
Fane vaak in scoringspositie gebracht.

JO8-1 2021-2022

JO8-1
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Pastoriestraat 42, 6921 BX  Duiven
Telefoon 0316 263 035, www.derksenschoenmode.nl

Maik Vos: Onmisbare en betrouwbare 
kracht in het hart van onze defensie. Zodra 
Maik het duel aangaat weten wij eigenlijk 
wel zeker dat hij de bal  heeft. We moesten 
er lang op wachten , maar in de een na 
laatste wedstrijd tegen DTS maakte Maik 
zijn eerste doelpunt van het seizoen!!

Onder van links na rechts:
Christian Smits: hij begint de wedstrijd 
meestal als keeper en heeft het uitkomen 
tot kunst verheven. Hij heeft de bal al 

onderschept voordat het een kans voor de 
tegenstander kan worden. In het veld is 
menig tegenstander  de bal nog steeds aan 
het zoeken als ze weer in de schijntrap en 
kapbeweging van Christian getrapt zijn. 
Dion Bos: de kleinste maar tevens meest 
dappere voetballer van de Jo8-1. Dion 
gaat geen duel uit de weg, ook niet als zijn 
tegenstander een kop groter is. In de loop 
van het seizoen begon hij steeds meer 
assists te geven en aan het einde van het 
seizoen pikte hij zijn doelpuntjes mee, met 

als hoogtepunt de gelijkmaker tegen Spero 
op het toernooi op Papendal. 
Cas van der Zwan: de dribbels van 
Cas zijn een lust voor het oog van elke 
voetballiefhebber. Razendsnel kan hij 
kappen en wegdraaien, tegenstanders 
worden er helemaal dol van. Hij verzet 
enorm veel werk voor het team: spits, 
verdediger of middenvelder....... Cas kan het 
allemaal. 

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

DVV Heren 1
Door: Ron Olyslager, 
hoofdtrainer

Beste DVV’ers,

Eindelijk na 2 seizoenen waarin de 
competitie niet uitgespeeld kon worden, 
was dat nu gelukkig wel het geval. We 
zijn de competitie goed begonnen, maar 
doordat we een paar wedstrijden voor de 
coronastop onnodig punten verspeeld 
hebben, hadden we op dat moment al wel 
een achterstand opgelopen op de top van 
het klassement.

Nadat de coronastop was opgeheven en we 
weer mochten starten met de competitie, 
had ik het idee dat een 4e plek wel haalbaar 
moest zijn. Echter dit bleek uiteindelijk geen 
realistisch doel meer.

We waren vaak voetballend zeker niet de 
mindere ploeg alleen de twee belangrijkste 
zaken in het voetbal, namelijk het maken 
en voorkomen van doelpunten, waren dit 
seizoen te matig om echt om de prijzen 
mee te kunnen spelen. 

We weten dus waar we o.a. aan moeten 
gaan werken het aankomende seizoen!

Als we de voorbereiding op het nieuwe 
seizoen gaan starten zullen we dat zonder 
Jordi Lammertink, Jordy de Kramer, Milan 
Willemsen en Sam van Essen moeten gaan 
doen. Zij hebben ervoor gekozen om hun 
voetbalgeluk elders te gaan beproeven. Ik wil 
ze ook langs deze weg nog bedanken voor 
wat ze betekend hebben voor het (selectie)
voetbal binnen DVV en wens ze alle succes en 
veel voetbalplezier toe bij hun nieuwe clubs.

Een nieuw gezicht binnen de selectie van 
DVV zal Bryan Stark zijn: hij komt over van 
OBW en heeft ook al in de jeugd bij DVV 
gespeeld. Verder zullen er zoals gebruikelijk 
weer een aantal jeugdspelers in de selectie 
worden opgenomen.  

Verder hebben we nog een vacature 
openstaan voor iemand die de 
thuiswedstrijden van het 1e elftal wil filmen 
met een door de club beschikbaar gestelde 
camera waarmee we wedstrijdbeelden 
kunnen analyseren. Het is voor deze functie 
ook de bedoeling dat je evt. andere filmers 
van andere teams uitleg en advies geeft 
over het systeem. Mocht je interesse 
hebben in deze functie dan kun je dit 
aangeven via ron_rols@hotmail.com
   
n.b. Het filmen van de wedstrijden is 
afgelopen seizoen verzorgd door Anton 
(Tinus) Kersten, hij heeft aangegeven de 
zondagen op een andere manier te willen 

gaan invullen. Namens mij en de selectie 
bedankt voor de tijd en moeite die je hier 
voor ons hebt ingestoken. Grote Klasse en 
het ga je goed! 

Rest mij om iedereen een hele fijne vakantie 
toe te wensen en tot bij ziens DVV.

Van Wim Regeling, leider van het eerste 
elftal heren, ontving de redactie de 
volgende oproep:

Grensrechter 
gezocht voor het 
nieuwe seizoen 
van DVV 1. 

Heb je interesse, neem dan contact op 
met Wim Regeling, leider DVV1 (tel. 
0618953512).

Overhandiging teamfoto Heren 1 door 
Jacques Kok 20 maart. Foto in clubblad 1
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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

Hoe functioneren 
verenigingen…in een notendop
Door: Furkan Tunç

Voetbalverenigingen, typisch Nederlands of toch niet? Als we kijken naar 
hoe verengingen tot stand zijn gekomen, moeten we een kleine 100 jaar 
terug in de tijd. Verenigingen werden opgericht in een tijd waarin de kerk 
nog het een en ander voor het zeggen had en de schoolmeesters meer 
status hadden. Andere generatie en dus ook een andere tijd. Het was dan 
ook een tijd van gelijkgestemden die samen VERENIGD waren t.o.v. hun 
steun aan een partij of in dit geval voor HUN voetbalvereniging. Je motief? 
Verenigen met gelijkgestemden. Samen met de poten in de modder durven 
staan. De uren die zij staken in hun vereniging was dus ook zeker niet op 
een hand te tellen. Echter, zij vonden dat als ze het samen deden, ze het 
verst zouden komen. Het was immers ‘jouw’ vereniging. Je stem laten horen 
was daarom erg belangrijk en zo ontstond de Algemene Ledenvergadering. 
Hoe zit dat met de motieven anno 2022? Waarom doen we wat we doen?

Als gevolg van individualisering zijn de motieven om lid te worden van 
een vereniging veranderd. Met als gevolg dat er veel diverse redenen 
zijn om je aan te melden. Er is immers zo veel te doen tegenwoordig. 
Daarnaast is ons vrije tijd zó waardevol dat verenigingen moeten 
concurreren met andere vrijetijdsbestedingen. Je kent het zelf wel 
als trainer of ouder. Het kan soms erg lastig zijn om vrijwilligers te 
verzamelen om misschien een wedstrijd te fluiten. ‘’Vrijwilligerswerk? 
Sorry maar dan moet het wel in mijn agenda passen’’. Ik beweer 
uiteraard niet dat dit bij DVV het geval is. Ik wil vooral een landelijk issue 
bespreken wat iedere vereniging kan raken.

De vereniging rust hierdoor op enkele tientallen vrijwilligers. Het is 
immers geen geheim dat het aantal vrijwilligers landelijk afneemt. Je 
betaalt contributie, dus je verwacht dat het geregeld wordt. Iets dat 
eigenlijk niet past onder ‘verenigen’. We eisen met z’n allen steeds 
meer van een vereniging waardoor de oorspronkelijke rollen van 
verenigingen onder druk komen te staan op landelijk niveau. Ik wil je als 
lezer zeker geen negatief gevoel geven. In onze club hebben we geluk 
veel vrijwilligers die een steentje bijdragen, maar kun je ooit genoeg 
vrijwilligers hebben? Er is altijd wat te doen. Ook als we denken dat 
die mensen er niet zijn. Het viel mij op dat er een grote groep mensen 
zijn die best vrijwilligerswerk willen doen, maar dat ze wachten tot ze 
gevraagd worden door iemand die ze persoonlijk kennen in de club. 
Soms staan vrijwilligers voor je neus (letterlijk). 

Uiteindelijk zijn zij/wij de vereniging. Het gaat niet per se om meer doen, 
maar dingen anders doen. Elkaar waarderen en verbinden zodat we 
de vereniging blijven helpen. Jouw vereniging. Uiteindelijk krijgen we 
daarmee een bloeiend verenigingsleven. In iedere vereniging zijn die 
verbinders er. Ik hoop dat ook jullie weer een steentje zullen bijdragen 
aankomend seizoen. 

Twijfel je wat jij kunt doen? De club is vast enorm blij met jouw verborgen 
energie. Kijk eens op de website van DVV of vraag eens rond binnen 
de club wat jij kunt betekenen – ook als dit voor een onbekend team of 
kantine is voor je - Alle beetjes helpen. Laten we verbonden blijven en de 
energie die we erin steken erin houden. 

Fijne zomer en ik kijk ernaar uit om jullie energie volgend seizoen weer te 
zien op onze mooie club. 

(naschrift redactie: het doet ons veel plezier deze bijdrage van Furkan 
te mogen ontvangen en zijn ook zeker nieuwsgierig naar zijn verdere 
bijdragen!)

Oproep
Wil jij (lid en/
of ouder) ook 
in de toekomst 
blijven genieten 
van een hapje 
en een drankje 
in het clubhuis? 
Help jezelf en 
daarmee de club 
en geef je op als 
vrijwilliger.

Wat vragen we: 
Voor het komende seizoen zijn we dringend 
op zoek naar bar- en keuken medewerk(st)
ers.

Bardiensttijden:
zaterdag/zondag van 08.00 - 13.00 uur
zaterdag/zondag van 13.00 -18.00 uur
Donderdag van 19.30 - 00.00 uur

Keukendiensttijden: 
zaterdag en zondag van 12.00 – 17.00 uur.

Aanmelden: 
Heb jij een paar uurtjes over om een 
bijdrage te leveren aan een gezellig 
samenzijn in ons clubhuis? Meld je dan aan 
als vrijwilliger.  Opgeven kan voor jezelf, 
maar ook zeker samen als team. 

Voor inlichtingen e/o aanmelding , mail 
naar  clubhuis-dvv@dvvduiven.nl  t.a.v. 
Karin te Winkel.

Vermeld in de mail welk dagdeel je kunt, 
keuken of bar wilt draaien en hoe vaak je 
dit van plan bent te gaan doen ( bijv. 1x per 
maand, 1x per 2 maanden etc.).

Meld je aan, want vele handen maken licht 
werk en houdt onze deuren open!
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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

Van de 
kledingcommissie
Door Nicole, Marco en Silvia

Ook ons werd gevraagd of we nog wat leuks 
hadden voor de DVV Post. 

De afgelopen zes jaar hadden wij het 
kleding merk ERREA Ieder had er iets mee 
of juist helemaal niets: wij waren er blij 
mee, ook de samenwerking met Dave en  
Allsportswear was goed. Wij willen Dave en 
Allsportswear dan ook bedanken voor de 
samenwerking die we gehad hebben.

We gaan de komende seizoenen aan de 
slag met Robey. We gaan de samenwerking 
aan met Intersport Luising in Zevenaar 
en wij hebben er erg veel zin in. In de 
zomervakantie moeten wij nog even flink 
aanpoten om voor iedereen de spullen 
op tijd klaar te hebben liggen. Wij gaan er 
voor zorgen dat de 850 witte broekjes 850 
oranje shirts, 850 paar oranje sokken, 850 
presentatie truien, 850 presentatie broeken, 
75 keepers shirts, 75 keepers broeken, 75 
paar keeperssokken en presentatiepakken 
voor de scheidsrechters klaar zijn straks 
en dan niet te vergeten…: het moet ook 
nog in de tassen. We gaan weer ouderwets 

snoepzakjes maken voor ieder spelend lid. 
Het is een hele organisatie maar wij van de 
kledingcommissie hebben er weer zin in 
om alles klaar te maken voor jullie. 

Houd de DVV site of onze Facebook/
Instagram of in de gaten want daar komt 
op te staan wanneer en hoe je de spullen 
straks op kunt halen. Als het kader voor 
een team bij ons bekend is, is de kans 
groot dat je een mailtje krijgt van ons. 

Wij wensen jullie een fijne vakantie en tot in 
het nieuwe seizoen.



S
e

iz
o

e
n

 2
0

2
1-

2
0

2
2

 n
o

. 2

C L U B  V A N  1 0 0  P A G I N A  3 9

Club 
van 100
Jaarlijks uitje:
Ons jaarlijkse uitje is 
helaas niet doorgegaan.

Na twee jaren van corona-stilstand, 
heeft het bestuur van de club van 100, 
geprobeerd om weer een dagje-uit te 
organiseren. Het lag in de bedoeling om 
een dagje Den Haag te doen, met een 
bezoek aan het Louwman Museum en een 
rondvaart. 

Na de aanmeldingsronde hebben zich 
11 leden aangemeld. Een te laag aantal, 
waardoor het bestuur na intensief overleg, 
heeft moeten besluiten om dit jaar het uitje 

te cancelen. Voor de komende jaren, zal het 
bestuur zich nog beraden omtrent het wel/
niet organiseren van een dagje uit.

Ondersteuning:
De Club van 100 blijft uiteraard wel actief 
in het ondersteunen van DVV. Ook voor de 
komende jaren worden er weer afspraken 
gemaakt met het bestuur van DVV voor 
investeringen in de club. 

Lidmaatschap:
Nieuwe leden zijn nog steeds welkom, 
dus mocht u DVV een warm hart 
toegedragen, dan kunt u nog steeds lid 
worden van de club van 100. De jaarlijkse 
bijdrage bedraagt 50 euro, welke wordt 
geïnd in augustus aan het begin van 
het competitiejaar. U krijgt dan het 

verenigingsblad gratis toegezonden, hebt 
vrije toegang tot de wedstrijden van het 
eerste elftal van DVV, en uw naam wordt 
vereeuwigd op een bord in het clubgebouw.
In november is er de jaarlijkse 
ledenvergadering, waar de leden beslissen 
over voorstellen voor ondersteuning van 
de club. 

Aanmelden:
Aanmelden kan via de website van DVV of 
door contact op te nemen met één van de 
bestuursleden van de club van 100.

Bestuursleden:
Theo Jansen (voorzitter): 06 51183871
Wim Vierwind (penningmeester): 51589075
Ton van Sprundel (secretaris): 06 29047687

Alvast een 
fijne vakantie 
toegewenst!




