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Flow Bloemisten

www.cafetariathoekjearnhem.nl

Cafetaria Bar ´t Hoekje

Openingstijden Adres
Di. t/m vr. 12.00 - 21.00 Beethovenlaan 72
Za. en zo. 14.00 - 21.00 6815 BM Arnhem
 T 026-3616226

broodjes ● schotels ● ijs 
 döner ● snacks ● shoarma

Alle vleesproducten worden door ons vers 
bereid. Wij verzorgen ook uw catering! Zowel 

standaardsnacks als Turkse hapjes. 
Vraag naar de mogelijkheden!Speciale momenten 

verdienen speciale bloemen

Oremusplein 4, 6815 DN Arnhem, T 026 3517148 
bestel@flowbloemisten.nl

Kijk ook eens op www.flowbloemisten.nl als u een 
mooi boeket wilt laten bezorgen 

OLB Voetbalcenter

Steenstraat 112
6828 CP Arnhem
(bij Velperpoort)
Tel. 026 44 233 21

www.olbsports.nl
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van de 
voorzitter

blijft bestaan en 77% leest 
hem! Ik ben het daar van 
harte mee eens en zie het 
als een duidelijk compliment 
voor de redactie. Op de tweede plaats geven een aantal 
leden aan dat ze het bestuur niet kennen en wij te weinig 
zichtbaar zijn. Nu kan ik wel roepen, dat je een van een 
goed bestuur juist weinig merkt (net zo als van een goede 
scheidsrechter), maar dat is een beetje flauw. Het bestuur 
zal zich in de volgende Volharder laten zien met wie we 
zijn en welke richting we kiezen voor de komende jaren. 

De resultaten van de VDZteams zijn dit seizoen zeer 
goed. Dat is natuurlijk altijd leuk. Bij de winterstop waren 
de resultaten voor het eerst boven de 50%. Dat is een 
record sinds we deze standen bijhouden! Ook onze 
eerste elftallen doen het goed. VR1 staat op vierde plaats 
en VDZ1 strijd ook in de bovenste regionen mee. Ik wil u 
speciaal allemaal uitnodigen voor zaterdagavond 4 maart. 
Dan speelt VDZ1 om 20.00 uur tegen SML. Daar maken 
we een feestavond van voor alle leden en sponsoren. 
Met naast een mooie pot voetbal, buffet en muziek. Hou 
de website en sociale media in de gaten voor nadere 
informatie (zie ook blz 38/39, red.)

Ik hoop u de komende weken te zien langs de velden en 
natuurlijk op 4 maart!
Met roodzwarte groet, #wevolharden

Noud Hooyman

Ik vond het geweldig om te zien, hoe Davy Pröpper het 
veld in rende gisteravond bij de wedstrijd van Vitesse 
tegen Heerenveen. Die sierlijke passen waren terug 

en als vanouds wilde hij telkens de bal hebben. Deze 
“zoon” van VDZ is een man om trots op te zijn. Hij kan 
niet alleen goed voetballen, maar staat op zijn bescheiden 
manier ook goed in het leven. Het lachje was terug in zijn 
interviews op tv. Zijn shirt hangt volledig terecht bij ons in 
de kantine.

U kunt het op de website nalezen: 92% van de leden 
voelt zich thuis bij VDZ, 79% is trots om bij VDZ te horen. 
Het gemiddelde cijfer voor de totale sfeer bij VDZ is 7,9. 
Dat zijn geweldige uitkomsten van het ledenonderzoek. 
Daar kunnen we met zijn allen trots op zijn en moeten 
we behouden. Maar er zijn ook een aantal punten waar 
we zeker aandacht aan moeten en zullen besteden. 27% 
van de leden, die de vragen over grensoverschrijdend 
gedrag hebben ingevuld geven aan dat zij dit in een of 
andere manier ongewenst gedrag hebben meegemaakt. 
Dat van eigen leden zijn maar wellicht ook van bezoekers 
van onze club. Elk voorkomend geval is er echter één 
teveel. Wij zullen hier als bestuur én als vereniging alert 
op moeten blijven en mee aan de slag moeten. Uit het 
ledenonderzoek komen veel meer resultaten en ik zou u 
willen aanraden dit na te lezen op de website inclusief de 
actiepuntenlijst die er uit volgt (zie ook blz 59/60, red.). 

Ik pik er zelf nog twee punten uit. Op de eerste plaats over 
De Volharder: 72% wil dat het clubblad als fysiek blad 

5
Beeld uit de wedstrijd VDZ1 tegen VIOD 1 op 22 janurai (uitslag 1 - 0)
Foto Marjon Elshof
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IM Ben Rood

van de 
redactie

De Volharder lag weer bij jullie op de mat. Maar 
nu niet meer met die stickers over de mooie kaft 
maar een mooie gesealde versie in biologisch 

afbreekbaar plastic. Het kan niet op zul je denken, groeit 
het geld VDZ op de rug? Dat is natuurlijk niet zo dus ik zal 
even uitleggen hoe het nu zit. Onze drukker (Drukwerk-
MAX uit Duiven) is overgenomen door een ander bedrijf, 
SchuttersMGZ uit Hasselt bij Zwolle. We waren gewend 
de Volharder daar op te halen, naar VDZ te brengen, te 
stickeren en naar de Primera te brengen. Ophalen uit 
Zwolle was natuurlijk geen optie dus we zochten een 
andere manier van logistiek. 

Nu gaf SchuttersMGZ ons echter ook de mogelijkheid om het 
blad te sealen, te adresseren en rechtstreeks naar de PostNL 
te sturen. Dat was een oplossing. Dat sealen doen ze na-
tuurlijk niet gratis maar omdat er op deze manier een aantal 
dagen sneller gewerkt wordt konden we het versturen via de 
NextWeek flex optie van de PostNL periodiekenverzending, 
dat scheelt een derde van de kosten ten opzichte van de 
4872 uurs service. Op deze manier hoeven we geen tijd (en 
benzine) meer te verspillen aan het verzenden en kan de 
Volharder voor eenzelfde prijs als voorheen worden geprodu-
ceerd en verzonden. Wat je noemt een winwin situatie!

De manier van verzenden is dus veranderd, de inhoud 
natuurlijk niet. 64 pagina’s VDZnieuws vers van de pers. 
Liefst zeven kampioenen worden in dit nummer gehul-
digd. Alle rubrieken zijn weer goed gevuld. Nieuws van 
het trainersfront: Wilco Klop heeft zijn contract verlengd. 
Met de goede resultaten die VDZ 1 laat zien zat dat er 
ook wel in. Ben Roelofs vertelt zijn verhaal, hoe hij al in 
de oorlogsjaren bij VDZ kwam en hoe het hem daarna is 
vergaan. In VDZ en haar vrijwilligers staat Birgit Kalms 
centraal. Een aantal jaren heeft zij als opmaker een groot 
aandeel gehad in het uiterlijk van dit blad. Op pagina 39 
lees je haar verhaal. Helaas verlaat ze de redactie dus we 
zijn weer op zoek naar een nieuwe opmaker. Drie VDZ 
promintenten, Ben Rood, Antoon Eggink en Hanny Peters 
zijn ons ontvallen, je vindt hun IM in dit nummer. Natuurlijk 
heeft Jeroen Polman weer zijn best gedaan en staan de 
statistieken van alle teams weer vermeld in dit nummer. 

Je zou zeggen dat zo er zo net na de winterstop niet veel 
te melden is maar dit dikke nummer bewijst het tegendeel.
Maar wat er verder allemaal nog in staat laat ik aan aan 
jullie om dat te ontdekken. Namens de redactie weer veel 
leesplezier gewenst,

Rudi Borkus 

77

Op 11 januari is in zijn appartement in Velp overleden

BEN ROOD
Hij werd 82 jaar en heeft de laatste jaren van zijn leven met veel beper-
kingen te maken gekregen waarmee hij het moeilijk had.

Ben, weliswaar geen lid van onze vereniging, was een zeer gewaar-
deerd lid van het onderhoudsteam van VDZ dat vanaf de 90er jaren 
elke maandagochtend en donderdagochtend verschillende werkzaam-
heden verrichtte aan het VDZ complex. Dat heeft Ben ruim 20 jaar 
gedaan totdat hij het - tot zijn spijt - niet meer aan kon.

Wij wensen zijn echtgenote Carla, zijn kinderen Armand en Paola, Nicole en de kleinkinderen veel 
sterkte om zijn afscheid een plaatsje te kunnen geven.

Namens het Onderhoudsteam VDZ, HM

IN MEMORIAM
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voetbal

familie

De Ruiter

Je hebt het eigenlijk niet eens door, als je op 
wedstrijddagen of trainingsavonden op ‘t Crane-
velt rondloopt. Maar het wemelt daar dus van 
de voetbalfamilies. Vaders, moeders, broers, 
zussen, opa’s, oma’s, neven en nichten. In deze 
rubriek zetten we de schijnwerpers op dat soort 
families, ook omdat ze vaak een flinke steen bij-
dragen aan het succes en de sfeer bij VDZ. Voor 
deze editie hebben we gesproken met familie 
de Ruiter: vader Richard (trainer/coach MO13-1) 
en zijn kinderen Kathlyn (keeper of spits in de 
MO13-1), Rachel (verdediger in de MO13-1) en 
Xander (keeper of spits in de JO11-6).

Zeg je ‘meisjesvoetbal’, dan zeg je ‘de Ruiter’. 
We kennen jou als een kartrekker op dat gebied. 
Hoe komt dat zo, Richard, dat je zo begaan bent 
met meisjesvoetbal?
Nou, in de eerste plaats houd ik gewoon ontzettend 
veel van het spelletje. En toen ik mijn meiden (de 
tweeling Kathlyn en Rachel  redactie) heel aardig 

tegen de bal zag trappen tijdens een schoolvoetbal-
toernooi, vier jaar geleden, vroeg ik ze of ze lid van 
een club zouden willen worden. En dat leek ze wel 
wat. Volgens mij is er dan niks mooiers dan ze zelf 
te trainen en te coachen. Iets wat ik in het verleden 
al bij jongensteams heb gedaan. Nu zijn we vier 
jaar verder en ik doe het nog altijd met veel plezier 
en overgave. Maar dat komt ook omdat werken met 
dit elftal echt super leuk is om te doen.

Heb je zelf ook gevoetbald? Wat vind je het 
mooiste van het spelletje?
Ik begon pas in clubverband te voetballen bij wat 
toen nog de A-junioren heette. Ik zat samen met 
mijn broertje in een team. Later gingen we met wat 
vrienden voor de lol de zaal in. Dat werd alleen wat 
serieuzer dan verwacht. Uiteindelijk hebben we nog 
in de eerste divisie gespeeld. Jammer genoeg viel 
het team daarna uit elkaar. Vervolgens ben ik op 
lager niveau bij VDZ gaan voetballen. En sinds kort 
doe ik mee bij 35+.

Foto Patrick Bluijssen

Foto Marjon Elshof
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Het mooiste bij voetbal is het samen dingen berei-
ken. Zoals toen bij het zaalvoetballen. Tegenwoor-
dig is daar bij gekomen dat het prachtig is om de 
meiden te zien groeien, als individuele voetbalsters 
én als team.

Kathlyn en Rachel, jullie vader is nu al weer een 
tijdje jullie coach en trainer. Hoe is dat voor jul-
lie? En doet hij het een beetje goed?
Rachel: Ik vind het heel leuk en gezellig dat hij mijn 
trainer is. En hij heeft van ons een echt topteam 
gemaakt. 
Kathlyn: Ja, hij leert ons heel veel en dat doet hij 
erg goed. Maar de trainingen zijn niet alleen leer-
zaam; ze zijn ook altijd gezellig. Soms zou jij alleen 
best wat strenger mogen zijn.
 
En hoe is dat voor jou, Xander? Vind je het juist 
fijn dat je vader niet jouw team coacht? Of zou 
je hem ook wel bij jouw team willen hebben?
Ik zou hem eigenlijk ook wel graag als trainer willen 
bij mijn team. Hij heeft leuke oefeningen. Die zie ik 
als ik ga kijken bij mijn zussen.

Stel; je mag je kinderen nog één voetbaltip mee-
geven. Een tip waarmee ze nog net wat beter 
kunnen worden. Wat zou je dan tegen Xander, 
Kathlyn en Rachel zeggen, Richard?
Xander is nog maar net begonnen. Maar ik zou 
hem mee willen geven dat hij als keeper best wat 
verder voor zijn goal mag staan en dat hij dan meer 
met spel mee moet bewegen. Kathlyn mag als 
doelvrouw wat meer haar teamgenoten coachen. 
En Rachel zou ik willen zeggen dat ze door beter 
positie te kiezen minder energie kwijt is bij een 
verdedigende actie. Nou pakt ze eigenlijk toch altijd 
wel de bal af, maar het zou haar taak wat makkelij-
ker maken.

Bij VDZ is het leuk voetballen. Maar je weet 
nooit wat de toekomst gaat brengen. Waar denk 
je dat over tien jaar voetbalt, Xander, Kathlyn en 
Rachel?
Xander: Dan ben ik keeper bij Manchester City!
Kathlyn: Dan speel ik bij de vrouwen van PSG!
Rachel: En ik bij Barcelona en het Nederlands 
elftal!

Voetbal heeft ook veel met karakter te ma-
ken. Hoe je bent en doet heeft invloed op 
je spel. Kunnen jullie van elkaar noemen 
welke karaktereigenschap je van een ander 
over zou willen nemen?
Kathlyn: Ik zou wel wat Rachels koelbloedigheid 
willen.
Rachel: En ik de passie van Kathlyn.
Xander: Ik wil wel wat van de doelgerichtheid van 
Kathlyn.

Als je jezelf zou moeten vergelijken met 
een bekende voetballer of trainer. Met wie 
zou dat dan zijn?
Richard: Ik denk eigenlijk wel dat ik een eigen stijl 
heb als trainer. Ik vind het lastig om iemand te 
noemen. Maar hij of zij zal in ieder geval net als ik 
aanvallend denken.
Kathlyn: Wout Weghorst!
Rachel: Virgil van Dijk!
Xander: Andries Noppert!

Hoe gaat dat eigenlijk rond etenstijd op 
zaterdagmiddag bij jullie? Wordt er dan 
aan tafel over de wedstrijden van die dag 
gesproken?
Meestal worden de wedstrijden al in de auto uitvoe-
rig besproken. In de middag gaan ze vaak naar hun 
moeder of ze hebben andere afspraken. Dus onder 
etenstijd komt niet zo vaak voor. Vast prik is wel om 
bij de eerstvolgende training nog even kort op de 
wedstrijd terug te kijken met het elftal.

Over tien jaar bestaat onze club al meer 
dan eeuw. En hoewel we over weinig te 
klagen hebben, kunnen sommige dingen 
misschien wel beter. Wat hopen jullie dat er 
veranderd in de komende tien jaar bij VDZ?
Zelf hoop ik dat we ons de komende tien jaar meer 
gaan focussen op prestatiegericht voetbal bij de 
meisjes. Ik merk namelijk dat er voldoende speel-
sters zijn die een stap extra willen zetten en ik zie 
ouders die dat zouden stimuleren. Eerlijk gezegd 
zie ik vrij weinig ontwikkeling op dat vlak bij de club. 
En dat is jammer. Volgens mij wordt de potentie 
van meisjes en vrouwenvoetbal nog niet helemaal 
benut.

Jasper de Kinkelder
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Wilco Klop en 
VDZ verlengen 
samenwerking
VDZ en trainer Wilco Klop zijn overeengekomen om 
na dit seizoen verder te gaan met elkaar. Daarbij is 
uitgesproken om ook een optie te nemen op het daar-
opvolgende seizoen. Wilco is bezig aan zijn eerste 
seizoen bij de Arnhemse derdeklasser, met ambitie 
om met eigen jeugd hogerop te komen.

VDZvoorzitter Noud Hooyman licht het besluit toe: 
“Zo’n eerste seizoen met elkaar is toch spannend 
en afwachten hoe zaken uitpakken. Maar wij zijn 

erg blij met Wilco als onze hoofdtrainer. Zijn enthousi-
asme, ambitie, vakmanschap en betrokkenheid bij VDZ 
passen helemaal bij de club die we zijn; een warme 
familieclub, waar we omkijken naar elkaar en het samen 
doen. Daar past een duurzame, langdurige samenwer-
king bij.”

Jonge, ambitieuze spelersgroep
Ook de spelers zijn erg te spreken over hun trainer/
coach. De selectie bestaat uit veel jonge spelers, waar 
nog veel rek in zit om nog beter te worden. Bestuurslid 
voetbalzaken John Wijbenga: “Wilco heeft bij zijn aanstel-
ling aangegeven graag met jonge ambitieuze spelers te 
willen werken. Dat is voor ons belangrijk. VDZ heeft een 
goede doorstroom van jeugdspelers naar de seniorense-
lecties. Wilco heeft dit seizoen ook weer enkele talenten 
bij de eerste selectie gehaald. De jeugdopleiding is erg 
belangrijk, omdat wij geen spelers betalen. Versterkingen 
van buitenaf zijn natuurlijk altijd welkom.” 

Ambitie, doorstoten naar tweede klasse
VDZ en Wilco Klop hebben ook opnieuw de ambitie naar 
elkaar uitgesproken om de stap naar de tweede klasse 
snel te willen maken en daar te blijven. Daarvoor wordt 
met de staf en selectie een plan gemaakt met daarin 
belangrijke zaken wat daarvoor nodig is. Belangrijk voor 
de toekomst is ook de doorontwikkeling van de VDZ
jeugdopleiding waar afgelopen jaren hard aan is gewerkt 
om deze te verbeteren. 

Er staat onder andere een goede structuur, er is een 
duidelijk opleidingsplan, in het FUNdament liggen de 

spelprincipes per leeftijd en niveau vast, trainingsstof per 
leeftijdsgroep is op VDZleest geschoeid en de jeugdtrai-
nersopleiding heeft vorm gekregen. Alles ondergebracht 
in de VDZ Voetbal Academie. Die heeft in tegenstelling 
tot veel andere voetbalopleidingen een brede focus op 
opleiden van jeugd en kader; zowel voor prestatiegerichte 
spelers en speelsters als voor meer recreatieve sporters. 
Wilco Klop heeft aangegeven ook graag zijn kennis en 
ervaring te willen steken in het maken van de volgende 
stappen in het verbeteren van de VDZjeugdopleiding. 

Noud Hooyman: “Wij zijn echt heel blij dat van beide 
kanten de samenwerking zo goed wordt ervaren en alle 
vertrouwen dat we samen met Wilco, staf en spelersgroep 
de doelen gaan halen. Zodat we tijdens ons eeuwfeest in 
2026 hopelijk tweede klasse spelen.”

Zichtbaar blij bezegelen voorzitter Noud Hooijman en 
Wilco Klop het nieuw contract met een ferme handdruk
Foto John Wijbenga



De Smidse metaal

Contact: 
Lucas, Michel en Edwin Bartels 
Westervoortsedijk 95 
6827 AW Arnhem 
Telefoon : 026 - 442 67 39 
Internet : http://www.desmidse-metaal.nl We zijn aangesloten bij de 

Het familiebedrijf VOF De Smidse, 
gespecialiseerd in:
  o plaatwerk
  o reparatie
  o constructiewerk

synoniem 
voor metaal

Meer info over adverteren in de Volharder? 
Mail naar vdzhogerop@vdzarnhem.nl

Bos Interieur

Binnenzonwering
Raamdecoratie

Vloeren
Tapijt

Emmastraat 47
6881 SP Velp
Tel. 026-3649910
www.bosinterieur.nl

Kleintuente Installatietechniek

gas ● water ● verwarming ● sanitair
Torkstraat 8, 6881 MJ Velp
Telefoon 026-3635673
Mobiel 06-51332013
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Voor VDZ én de teams levert de 
Grote Clubactie weer flink wat op!

Ook dit jaar heeft de Grote Clubactie een mooi bedrag opgele-
verd voor VDZ. Maar niet alleen voor de club. Net als andere 
jaren konden de teams een teambudget bij elkaar sparen via de 

verkoop van de Grote Clubactieloten. Zo verdienden de teams soms een 
aardige bijdrage om iets leuks met het team te kunnen doen tijdens of 
aan het einde van het seizoen. 

VDZ ontvangt 2,40 euro per verkocht lot van de Grote Clubactie. De helft 
hiervan krijgen de teams, waarvan de spelers loten hebben verkocht. 
Helaas zijn ook loten verkocht waarvan de verkoper niet is te achterhalen 
(AVG), dus dat kunnen we niet aan een team toebedelen. 

Hoe verzilveren? 
• We kunnen geen contant geld aan de teams geven. 
• De teamleider of trainer dient de rekening(en) of factuur in van de 

activiteit, uitgaven of gekochte goederen via jeugd@vdzarnhem.nl. 
• Geef aan om welk team het gaat, wat het team met het geld heeft 

gedaan en naam en rekeningnummer waar het geld naartoe overge-
boekt moet worden. 

In het overzicht de verdeling over de teams: 
in de eerste kolom de naam van het team, in de tweede kolom het totaal 
aantal verkochte loten per team, in de laatste kolom het teambudget dat 
is gespaard. 

Tenslotte een grote dank aan Hans Egging die alle administratie voor de 
Grote Clubactie weer piekfijn heeft geregeld.

John Wijbenga

Team 
Loten  

verkocht Opbrengst team 

CL 116 € 139,20 

JO8-4 9 € 10,80 

JO8-3 23 € 27,60 

JO8-2 88 € 105,60 

JO8-1 124 € 148,80 

JO9-9 201 € 241,20 

JO9-8 8 € 9,60 

JO9-7 49 € 58,80 

JO9-6 41 € 49,20 

JO9-5 70 € 84,00 

JO9-4 110 € 132,00 

JO9-3 1 € 1,20 

JO9-2 78 € 93,60 

JO9-1 72 € 86,40 

JO10-6 48 € 57,60 

JO10-5 70 € 84,00 

JO10-4 123 € 147,60 

JO10-3 210 € 252,00 

JO10-2 44 € 52,80 

JO10-1 66 € 79,20 

JO11-6 24 € 28,80 

JO11-5 4 € 4,80 

JO11-3 151 € 181,20 

JO11-2 166 € 199,20 

JO11-1 107 € 128,40 

JO12-4 89 € 106,80 

JO12-3 40 € 48,00 

JO12-2 125 € 150,00 

JO12-1 96 € 115,20 

JO13-5 13 € 15,60 

JO13-4 13 € 15,60 

JO13-3 7 € 8,40 

JO13-2 17 € 20,40 

MO13-2 32 € 38,40 
 



Versteegh Dancemasters

DANSENBIJVERSTEEGH.NL   |     026 3511211

SAMEN DANSEN • SALSA • HIPHOP/STREETDANCE • SPORT • KIDS

Wil je met me dansen?

Jumpsquare indoor trampoline park

ook verkrijgbaar als

DISCO MEAL

JUMP PARTY 
MEAL

v.a.

20.99
v.a.

17.99

JUMP PARTY 
SNACK

+ +
+ + +

ook verkrijgbaar als

DISCO MEAL

JUMP PARTY 
MEAL

v.a.

20.99
v.a.

17.99

JUMP PARTY 
SNACK

+ +
+ + +

VIER JE KINDER-
FEESTJE BIJ ONS!
Ontvang 10% korting met de 
code: JSQPARTY10 op alle
Jump Party’s!

Code is geldig bij Jumpsquare Arnhem en 
tot 31 december 2023.





Rob Egging muzikale omlijstingen

Swingende dixieland, New Orleans en aanverwante jazz  
Bekend in binnen- en buitenland

www.charlestown.nl

 Jazzymotion   

Voor elke feestelijke 
gelegenheid

Voor info over jazzy muzikale omlijstingen voor al 

uw party’s en feestelijke gelegenheden, bel of mail:

Rob Egging 026-4451823 
rob.egging@backtobass.nl

J
a

z
z

www.jazzymotion.jimdo.com 

Jan van Leur Dak- en Gevelwerken

Lange Maat 64 Telefoon : 026-3113922
 6932 AE Westervoort Mobiel : 06-50608111

www.janvanleur.nl

Van Leur Dak- en Gevelwerken is specialist in het onder-
houd van uw buitenboel. We werken zowel voor bedrijven 
als voor particulieren; op basis van een onderhoudscontract 
of voor losse werkzaamheden. 
We werken alleen met de beste materialen. Daarom geven 
we 10 jaar garantie op alle door ons aangebrachte dakbe-
dekkingsconstructies.
Onze jarenlange ervaring geeft u het vertrouwen dat uw 
bedrijfspand of woning bij ons in goede handen is.

Vraag vrijblijvend een offerte



Natuurlijk zijn we allemaal winnaars. We hebben al-
lemaal onze eerste grote zwemwedstrijd gewonnen, 
maar daar gaat het nu even niet om (wel nog gefelici-
teerd allemaal en applaus voor jezelf). Hier staan we 
even stil bij 11 jeugdige winnaars en hun succestrai-
ners Bastiaan en Bjorn. 

Half december werd VDZ JO123 (2 stoere meisjes 
en 9 dito jongens) ongeslagen kampioen met 
maar liefst 68 goals in 7 wedstrijden (5e klasse 

2e fase). Provocerende pressing, ouderwets Hollands 
totaalvoetbal, tiki taka voetbal, er zijn weinig varianten 
die ze deze fase niet tot in de puntjes beheersten. Ik zeg 
bewust ‘deze fase’, want het was niet altijd een team dat 
automatisch alle wedstrijden met dubbele cijfers won. Als 
JO10 wonnen ze nimmer, als JO115 keerde het tij en 
begonnen ze af en toe met klein verschil wedstrijden te 
winnen. Er kwam steeds meer lijn in het spel; de hand van 
de totaaltrainers werd steeds meer zichtbaar.

Als JO123 bleef het team bijna volledig in tact. Na een 
rommelige fase 1, met veel potentie en evenveel gemiste 

kansen, werden de bakens definitief verzet bij de start van 
fase 2. Toen de derde wedstrijd als nummer 2 gewonnen 
werd van de in punten gelijkstaande nummer 1 werd het 
duidelijk: als ‘we’ ooit kampioen kunnen worden, dan is 
dat nu. En yes, de ene na de andere wedstrijd werd ge-
wonnen en zelfs belangrijke subdoelen kregen de ruimte. 
Van het kaliber ‘Jim moet ook een keer scoren’, u kent het 
misschien wel. De stemming zat er ongelofelijk goed in. 
En met als laatste wedstrijd thuis tegen het altijd gevaar-
lijke Colombia JO124 uit Apeldoorn (stonden laatste en 
hadden alles verloren) kon er gesproken worden van een 
formaliteit. En dat bleek gelukkig ook zo te zijn. In ons 
eigen ijskoude Ernem konden de koude handjes de lucht 
in: VDZ JO123 was kampioen! Yes, we can! In de kantine 
van VDZ werden 11 bekertjes uitgereikt, stond er een 
flinke schaal frietjes op tafel en lagen er 11 + 2 very 
limited edition kampioenenshirtjes klaar. Het was 
nog lang onrustig in Arnhem die middag.

trotse vader van linksvoor Kelle 
en enthousiast JO123 supporter

Gerrit 

VDZ JO12-3 kampioen

17



Dit seizoen heeft de JO121 laten zien dat ze de 
eerste klasse ontgroeid zijn. Na een over-
tuigende reeks klinkende overwinningen is 

JO121 zowel in de eerste fase als in de tweede fase 
kampioen geworden. Na de winterstop hebben ze daar-
om hun debuut mogen maken in de hoofdklasse en dat 
leverde tot nu toe veel strijd en spannende wedstrijden 
op. Na een nipte nederlaag (12), volgde een gelijk spel 
(22) en daarna de eerste overwinning (65). Voor onze 
jongens en meisje is dit echt een mooie uitdaging en 
onder leiding van trainer GertJan Schouten gaan ze 
proberen om zichzelf verder te ontwikkelen en nieuwe 
successen te boeken.  

Tekst en foto’s Patrick Bluijssen

VDZ JO12-1
KAMPIOEN!

De kampioensfoto! Door de vrieskou ging het juichen niet echt overtuigend, maar JO12-1 is toch echt gepromoveerd naar de Hoofdklasse.
Winnende coach Gert Jan Schouten lijkt wel heel blij, maar ja, die had dan ook een dikke jas aan. 

Beelden uit de eerste wedstrijden 
in de hoofdklasse.
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Plaats
Plaats 
comp. Elftal G P DPV DPT

Doel
saldo Winst %

1 1 VDZ VR30+1 VRIJ 12 34 63 2 61 94,44%
2 1+1 VDZ JO15-3 10 28 63 14 49 93,33%
3 1 VDZ VR1 ZAAL 8 22 105 12 93 91,67%
4 2+1 VDZ MO20-1 10 26 43 18 25 86,67%
5 1+2 VDZ JO13-1 12 31 56 8 48 86,11%
6 1+1 VDZ JO12-1 12 31 60 17 43 86,11%
7 1+2 VDZ JO11-1 13 33 94 32 62 84,62%
8 2 VDZ 8 9 22 36 17 19 81,48%
9 1 VDZ 4 10 24 34 17 17 80,00%
10 1 VDZ VR2 8 19 23 9 14 79,17%
11 1 VDZ 45+2 ZAT 9 21 57 20 37 77,78%
12 3+1 VDZ JO17-5 11 25 51 17 34 75,76%
13 1+1 VDZ JO17-2 11 25 31 12 19 75,76%
14 2 VDZ VR18+1 VRIJ 19 41 95 9 86 71,93%
15 3 VDZ 7 10 21 32 15 17 70,00%
16 3+1 VDZ JO12-2 13 27 69 31 38 69,23%
17 4+1 VDZ JO14-3 12 23 38 27 11 63,89%
18 2 VDZ VR30+2 VRIJ 11 21 14 4 10 63,64%
19 2 VDZ 45+1 ZAT 8 15 29 21 8 62,50%
20 7+1 VDZ JO12-3 13 24 84 47 37 61,54%
21 2+2 VDZ JO13-4 11 20 36 22 14 60,61%
22 2+5 VDZ JO15-4 10 18 35 20 15 60,00%
23 5 VDZ 5 9 16 42 20 22 59,26%
24 4 VDZ VR1 11 19 26 18 8 57,58%
25 5 VDZ 1 11 19 22 15 7 57,58%
26 4+4 VDZ JO11-2 13 22 77 51 26 56,41%
27 6 VDZ 6 9 15 25 20 5 55,56%
28 4+4 VDZ JO14-1 12 20 33 29 4 55,56%
29 2 VDZ 35+2 VRIJ 15 25 20 16 4 55,56%
30 1+4 VDZ JO17-3 12 20 29 27 2 55,56%
31 1+8 VDZ JO17-4 11 18 35 27 8 54,55%
32 3+4 VDZ JO15-1 11 18 24 18 6 54,55%
33 5+4 VDZ MO13-1 13 21 27 13 14 53,85%
34 3+4 VDZ JO15-2 12 19 33 27 6 52,78%
35 3+3 VDZ JO11-5 13 20 53 50 3 51,28%
36 6+3 VDZ JO11-4 12 18 50 49 1 50,00%
37 5+1 VDZ JO19-2 12 18 30 30 0 50,00%
38 4+2 VDZ JO14-2 12 17 23 25 -2 47,22%
39 4+6 VDZ JO12-4 13 17 48 49 -1 43,59%
40 6 VDZ 2 ZAT 8 10 13 15 -2 41,67%
41 5+4 VDZ JO17-6 12 15 24 27 -3 41,67%
42 2+8 VDZ JO19-1 11 13 16 28 -12 39,39%
43 4+6 VDZ JO17-1 12 14 16 22 -6 38,89%
44 9 VDZ 3 9 10 17 34 -17 37,04%
45 7 VDZ 3 ZAT 7 7 14 19 -5 33,33%
46 7+4 VDZ MO15-2 11 10 27 41 -14 30,30%
47 5+5 VDZ JO19-3 12 10 22 29 -7 27,78%
48 5+8 VDZ JO13-2 12 10 19 33 -14 27,78%
49 4 VDZ O23-1 10 8 20 25 -5 26,67%
50 5+8 VDZ JO11-3 13 10 56 74 -18 25,64%
51 6+6 VDZ JO11-6 12 9 34 103 -69 25,00%
52 6+5 VDZ JO13-3JM 12 8 21 42 -21 22,22%
53 3+8 VDZ MO17-1 12 8 13 41 -28 22,22%
54 6+7 VDZ JO14-4 11 7 21 51 -30 21,21%
55 10 VDZ 2 8 4 5 30 -25 16,67%
56 7+7 VDZ MO15-1 12 6 16 45 -29 16,67%
57 6+5 VDZ MO13-2 12 6 9 75 -66 16,67%
58 6+8 VDZ MO20-2 (9-tal) 13 4 20 72 -52 10,26%
59 6+7 VDZ JO13-5 12 3 22 82 -60 8,33%
60 12 VDZ 4 ZAT 10 1 12 40 -28 3,33%
61 8+8 VDZ MO17-2 12 1 6 85 -79 2,78%

Totaal 686 1047 2168 1888 280 50,87%

VDZ in 
CIJFERS

Het lijkt een jaar te worden van 
records. Sinds de start van dit 

overzicht in 2000 doorbreekt het winst-
percentage voor het eerst de magische 
50% (namelijk 50,87%). Bij de senioren-
teams is dit percentage zelfs 57,81%. 
Mogelijk komt dit door een nieuwe opzet 
van de competitie bij de jeugd (met een 
uitgebreide Zwaluwen Jeugd competi-
tie). Bij de senioren zien we steeds meer 
seniorenteams die spelen op een half 
veld en zelfs een zaalvoetbalteam.

Bij de winterstop staat VR30+1 (dat op 
vrijdag speelt) bovenaan en mag zich 
VDZ herbstmeister noemen. Ze worden 
op de voet gevolgd door JO153 dat als 
beste jeugdteam deze titel pakt. Fase 1 
van de jeugd is deze keer het Zwaluwen 
Jeugd bekertoernooi. In de poulefase 
zijn maar liefst 7 jeugdteams eerste 
geworden. Hoewel dit niet echt een 
kampioenschap is, hebben ze hopelijk 
wel een feestje gevierd. Bij de reguliere 
competities zijn MO201, JO192, JO17
2, JO175, JO153,  JO143, JO121 
en JO123 kampioen geworden in hun 
klasse. 

Jeroen Polman (45+1)

Fase 1 van de jeugd is het Zwaluwen Jeugd bekertoernooi. Alleen de poulefase is meegeteld in deze stand. 
Om het plezier in de sport te benadrukken en niet de nadruk te leggen op de resultaten, worden bij JO10 en jonger 
geen uitslagen en standen meer gepubliceerd.



VdZshop.nl

Brasserie FalstaFF arnhem

Brasserie Falstaff Arnhem
E t e n  &  D r i n k e n  m e t  ’ n  B o u r g o n d i s c h  Ti n t j e

Z w a n e n s t r a a t  1 8        h a r t j e  c e n t r u m  A r n h e m
i n  d e  v o o r m a l i g e  k e r k  v a n  h e t  L e g e r  d e s  H e i l s

026 442 90 20    info@falstaffarnhem.nl     www.falstaffarnhem.nl
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De Uitslag
De uitslag

Dikke winst of opmerkelijk verlies. Monsterscore of spannend gelijkspel. 
In de nieuwe rubriek ‘De uitslag’ vragen we spelers, trainers of leiders naar 
het verhaal achter een bijzondere eindstand op het scorebord.

Het begon als ‘leuk voor erbij’ en dat is het nog 
steeds. Maar nu we herbstmeister zijn geworden en 
ook door zijn in de beker, zou het natuurlijk mooi zijn 
om de goede resultaten door te zetten. Kampioen 
worden is geen ambitie, maar wel een leuke bijkom-
stigheid.

Prachtige sport, dat zaalvoetbal. Maar jullie zit-
ten in een competitie met teams uit Winterswijk 
en Zwolle. Hoe houden jullie de heen- en terug-
reis leuk?
Eén van de grootste specialiteiten van dit team is 
de derde helft en we maken altijd en overal van al-
les een feestje. Dit geldt dus ook voor de heen- als 
terugreis. We zijn trouwens wel wat gewend. Bij de 
dames op het veld is de dichtstbijzijnde uitwedstrijd 
al gauw een uur rijden.

Het gaat trouwens lekker, daar in die hoofdklas-
se. Twee wedstrijden, zes punten. Wat is er mo-
gelijk dit jaar?
De eerste echte krachtmeting is tegen Trekvogels. 
Een extra beladen wedstrijd omdat twee teamge-
nootjes een relatie hebben met twee speelsters van 
dat team uit Nijmegen. Het is meer dan een derby. 
Maar we zijn ervan overtuigd dat we bij de bovenste 
drie eindigen. Dus eigenlijk zeggen we dat we stie-
kem echt wel voor de prijzen gaan dit jaar.

Jasper de Kinkelder

Wedstrijd:  VDZ VR1 - SVI VR1
 (zaal)
Uitslag:  6-1
Datum:  9 januari 2023
In één woord:    Nonchalant

06 01

Om deze rubriek te vullen heb je natuurlijk wel 
een uitslag nodig. En dat is voor de editie na de 
winterstop nog niet zo makkelijk. Maar gelukkig 
hebben we een zaalvoetbalteam. Waarom heb-
ben we eigenlijk een zaalvoetbalteam?
Om met elkaar - en wat meer vrijblijvend dan bij 
vrouwen 1 op het veld - te kunnen blijven voetbal-
len, hebben we (Eva Heijnen, Eva Harbers en irjam 
Cok) een zaalvoetbalteam opgericht. Er was genoeg 
enthousiasme voor het plan en VDZ werkte ook lek-
ker mee.

Het grote voordeel is natuurlijk een dak boven 
je hoofd. Maar als jullie één ding mogen noemen 
wat leuker in de zaal is dan op het veld, wat is 
dat dan?
Meer doelpunten! Het spel gaat veel sneller en over 
het algemeen vallen er daardoor meer goals. Ze zou 
het zelf nog het minst verwachten, maar Britt Jan-
sen is dus gewoon een topscoorder in de zaal. Dat 
maakt het extra leuk voor iedereen.

Een 6-1 overwinning klinkt als een makkie. Was 
het dat ook?
Ja eigenlijk wel. De wedstrijd tegen SVI was een 
wedstrijd in de hoofdklasse. Het lag vooral aan ons-
zelf dat we niet meer doelpunten hebben gescoord. 
We waren te nonchalant. In de eerste seizoenshelft 
waren teams uit de hoofd- en eerste klasse bij elkaar 
gevoegd. We hebben toen op één wedstrijd na alles 
gewonnen, met gemiddeld 13 doelpunten per wed-
strijd. Dat was in het begin leuk, maar uiteindelijk ei-
genlijk weinig aan.

Je hoort wel eens: ‘Zaalvoetbal doen we erbij.’ 
Hoe zit dat bij jullie? Is het een leuke aanvulling? 
Of reiken de ambities veel verder dan dat?
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PUPIL VAN DE WEEK

Stan van Hek 
Team JO103

VDZ 1  Sc Westervoort 1: 4  4
5 februari 2023 

Xavi Harle 
Team JO104

VDZ 1  VIOD 1: 1  0
22 januari 2023 

‘Zachtjes tikt de regen tegen op het zolderraam’, maar niet op zaterdag 14 januari. De lagere 
VDZ elftallen waren getuige van vele hoosbuien tijdens de Roel van der Leij Wintercup. 

Ondanks het winterse weer werd het onderlinge toernooi goed bezocht met 9 teams. Niet iedereen 
was even fit uit de winterstop gestapt, maar gelukkig kon er volop worden doorgewisseld. VDZ 7 
versloeg in de laatste poulewedstrijd topfavoriet zaterdag 3!  
Na alle gure buien was het na de laatste wedstrijd tijd voor een warme regendouche met aanslui-
tend een warm stamppottenbuffet. Een smaakvolle afsluiter en een veelbelovende herstart van het 
voetbalseizoen!

Irene Smeltink

Rainy WinterCup



Verliezen is ook een kunst

Winnen is tegenwoordig verheven tot een ware 
kunstvorm. Het dagelijkse leven wordt steeds 
vaker vertaald naar een soort van competitie, 

waarbij maar één ding telt: de beste zijn. Of het nu gaat 
om school, werk of sport. De drang om als uitblinker te 
presteren, is ongekend hoog. Bij onze hobby is winnen zelfs 
een manier geworden om te overleven. Dan pas krijg je als 
club roem en vooral veel geld. Trainers worden ervoor aan 
de kant gezet (Ajax) en supporters moeten met hekwerken 
in bedwang worden gehouden (Feyenoord) of komen gerust 
het veld op mocht de uitslag hen niet aanstaan (Groningen).

Nergens ontkomen we aan de allesoverheersende win-
naarsmentaliteit. Helaas staat dit vaak haaks op attractief 
voetbal, want winnen is belangrijker dan spelvreugde en 
sportiviteit. Dat is ook de reden dat zelfs wedstrijden op 
het allerhoogste niveau vaak niet om aan te zien zijn. Dat 
er publiek komt kijken, is immers niet hun probleem.

In mijn eigen nabijheid bij VDZ heeft mijn oudste zoon dit 
seizoen zelden een punt laten liggen. Na twee opeenvol-
gende kampioenschappen zijn ze nu naar de hoofdklasse 
gepromoveerd. Als voorbereiding hierop, deden ze in de 
winterstop mee aan een zaalvoetbaltoernooi in Nijme-
gen. In een splinternieuwe hal werd ook aan het publiek 
gedacht door bij elk doelpunt het licht te doven en een 
opzwepend deuntje uit de boxen te laten komen. Ook nu 
weer verloren ze in de poule geen enkele wedstrijd en 
plaatsten zich voor de kruisfinales. De halve finale bleef 

tot het einde spannend en er was een verlenging nodig 
om een winnaar te krijgen. In de allerlaatste minuut van 
deze verlenging vloog een verdwaalde kopbal achter onze 
keeper in het net en ging het licht uit (zowel in de zaal als 
bij onze spelers).

De gifbeker moest echter helemaal leeg, want om de 
derde plaats was het spelverloop hetzelfde. Deze verlen-
ging leek echter uit te monden in penalty’s, ware het niet 
dat vlak voor tijd het spel werd stilgelegd en alsnog een 
penalty tegen werd gegeven voor een actie, die veel eer-
der had plaatsgevonden (zou het aan 026 liggen?). Even 
later werd het wederom donker en klonk er feestmuziek 
uit de speakers. De tegenstanders konden hun geluk niet 
op, terwijl onze jongens verbijsterd, gefrustreerd, boos 
en verdrietig achterbleven. Hoe kon hen zoveel onrecht 
worden aangedaan?

In een hoekje van de zaal keek ik naar dit tafereel. Ik 
vond dit hele schouwspel van verliezen prachtig. Mijn 
zoon had vlak voor de bewuste penalty een bal vol op de 
paal geschoten en ik hoopte maar dat hij daar goed mee 
om kon gaan. Verliezen moet je leren, zeker als het niet 
zo vaak gebeurd. “Ik heb vannacht raar gedroomd”, zegt 
hij de volgende ochtend aan het ontbijt. “Zeker over die 
bal op de paal”, gooi ik er lachend in. “Nee, doe normaal 
pap”, is zijn enigszins geïrriteerde reactie. Ik slaakte een 
zucht van verlichting. Hij was geslaagd. Voor de kunst van 
het verliezen!  

Patrick Bluijssen
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Willemsen Makelaars

WIJ GEVEN U 

DE JUISTE 

VOORZET

2 reserve-rijen

Jansplaats 29, Arnhem
Rozendaalselaan 8, Velp
(026) 445 2751  

Het zal 1995 geweest zijn en de B1 van de kleine club aan de Slinge pres-
teerde heel respectabel in een redelijke klasse. Waarschijnlijk dachten ze: 
we kunnen best goed voetballen. Of in ieder geval: er zijn er veel die slechter 
zijn. Het was dus bijna een belediging dat trainer Martin - die volgens goed 
Achterhoeks gebruik steevast Matti werd genoemd - de C1 van een nabu-
rige vereniging had uitgenodigd voor een oefenwedstrijd. Dat dat team op 
de drempel van de hoofdklasse stond was ongetwijfeld verteld, maar drong 
niet echt tot de opgeschoten tieners door. Hahaha, een C1, dat zijn kleine 
jongens!

Onderschatting. Dat was het. Maar ook wel gewoon een verschil in kwaliteit. 
Dat twee van mijn beste teamgenoten niet meededen was een doekje voor 
het bloeden dat Matti ons na afl oop toewerp. We raapten het niet eens op. 
Onze fysieke voorsprong, het waren tenslotte kleine jongens, was niet op-
gewassen tegen de onverzettelijkheid en de slimheid van de tegenstander. 
Ons misplaatste zelfvertrouwen verloor het van durf en intensiteit. En dat was 
volkomen terecht. Het was een smadelijke nederlaag, zo één die achten-
twintig jaar bij je blijft. Zou die tegenstander nu nog wel eens denken aan die 
overwinning van toen?

Een paar maanden geleden nam het team van mijn zoon het op tegen een 
gerenommeerde tegenstander. Een oefenwedstrijd tegen een elftal op hoger 
niveau. Een elftal waarvan we één of twee spelers over een jaar of acht mis-
schien wel op televisie zien. Maar bang voor een nederlaag waren de knapen 
van VDZ niet. Ze begonnen de wedstrijd met redelijk wat bravoure, speelden 
hun eigen spel en werkten hard. Onverzettelijk en slim. Ze speelden goed en 
dat merkte iedereen langs en op het veld aan de coaching bij de tegenpartij. 
Dat ging van geïrriteerd naar boos. Van wanhopig tot berustend, uiteindelijk. 
Dit hadden ze niet verwacht.

Ik weet niet of het onderschatting was bij de sterker geachte opponent. Maar 
de overwinning van VDZ was er hoe dan ook één om te lijsten. Het team won 
met durf en intensiteit. Er werd natuurlijk gejuicht na het laatste fl uitsignaal, 
maar eerbiedig en niet te uitbundig. De verliezers dropen namelijk bedrem-
meld af. Zoals ik toen, achtentwintig jaar geleden. In de kantine werd door de 
aanwezige ouders nog lang gewacht. Erg lang gewacht. En toen de voetbal-
lers met natte haren voor ons stonden en we vroegen hoe ze die puike pres-
tatie van zo even ervaren hadden, bleek dat die al bijna weer vergeten was. 

Buikschuiven, op de volledig leeg- en natgemaakte kleedkamervloer. Dát was 
volgens de jongens toch wel het allermooiste wat die avond te bieden had.

Jasper de Kinkelder

 

Winst/verlies

VOETBAL ADERSVOETBAL

Voetbalvaders zie je overal en 
hoor je soms iets te vaak. Ze 
hebben een koffi  e in de hand 
en altijd een analyse klaar. 
Redactieleden Bob Beelen en 
Jasper de Kinkelder vertellen 
in deze serie hoe het is om 
voetbalvader te zijn.
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jongens!

Onderschatting. Dat was het. Maar ook wel gewoon een verschil in kwaliteit. 
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overwinning van toen?
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gerenommeerde tegenstander. Een oefenwedstrijd tegen een elftal op hoger 
niveau. Een elftal waarvan we één of twee spelers over een jaar of acht mis-
schien wel op televisie zien. Maar bang voor een nederlaag waren de knapen 
van VDZ niet. Ze begonnen de wedstrijd met redelijk wat bravoure, speelden 
hun eigen spel en werkten hard. Onverzettelijk en slim. Ze speelden goed en 
dat merkte iedereen langs en op het veld aan de coaching bij de tegenpartij. 
Dat ging van geïrriteerd naar boos. Van wanhopig tot berustend, uiteindelijk. 
Dit hadden ze niet verwacht.

Ik weet niet of het onderschatting was bij de sterker geachte opponent. Maar 
de overwinning van VDZ was er hoe dan ook één om te lijsten. Het team won 
met durf en intensiteit. Er werd natuurlijk gejuicht na het laatste fl uitsignaal, 
maar eerbiedig en niet te uitbundig. De verliezers dropen namelijk bedrem-
meld af. Zoals ik toen, achtentwintig jaar geleden. In de kantine werd door de 
aanwezige ouders nog lang gewacht. Erg lang gewacht. En toen de voetbal-
lers met natte haren voor ons stonden en we vroegen hoe ze die puike pres-
tatie van zo even ervaren hadden, bleek dat die al bijna weer vergeten was. 

Buikschuiven, op de volledig leeg- en natgemaakte kleedkamervloer. Dát was 
volgens de jongens toch wel het allermooiste wat die avond te bieden had.

Jasper de Kinkelder
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Eén in Beeld
Wie wilde dat nu niet, in het eerste spelen van je club. Daar deed je het allemaal voor als je in de jeugd 
op het trainingsveld stond. Soms kwam je al dichtbij, als je pupil van de week was. Of als je mazzel had, 
was de trainer of coach iemand uit het eerste! De helden die het gehaald hebben stellen zich in deze 
nieuwe rubriek aan je voor.

Eén in beeld

Naam: Joëlle van den Brink
Geboortejaar: 2001
Positie: Keeper

Hoeveel seizoenen bij VDZ: 
Dit is mijn 16e seizoen

Jouw mooiste VDZ herinnering: 
2 penalty’s stoppen en daarmee de 
beker gewonnen

Wat wens je nog bij VDZ: 
Een gepersonaliseerde kleedkamer 
met jacuzzi voor Vrouwen 1

Leukste feitje: 
Ik ben de onofficiële taxi van Vrouwen 1

Wat is jouw bijdrage aan de selectie: 
Ik hou af en toe ene bal tegen, en zorg 
voor spanning en sensatie met mijn sli-
dings.

Naam: Olivia Zusje Fokke 
Geboortejaar: 1996
Positie: linksback

Hoeveel seizoenen bij VDZ: 
Dit is mijn 18e seizoen bij vdz

Jouw mooiste VDZ herinnering: 
In de B speelde wij een kampi-
oenswedstrijd tegen FC Lienden. Ik 
scoorde in de laatste minuut de 5-6 
met een indraaide corner. Iedereen 
juichte, zelfs alle ouders renden uitge-
laten het veld op.

Wat wens je nog bij VDZ: 
Kampioen worden met dames 1

Leukste feitje: 
In de jeugd heb ik in één wedstrijd elf 
keer naast het doel geschoten. Ik werd 
toen jarenlang ‘elfje’ genoemd door 
mijn teamgenoten

Wat is jouw bijdrage aan de selectie:
Als oudste van het team word ik ook 
wel de moeder van de groep genoemd

Naam: Simon Zwarkruis
Geboortejaar: 2000
Positie: Centrale verdediger

Hoeveel seizoenen bij VDZ:
17 seizoenen

Jouw mooiste VDZ-herinnering:
In de JO-19 een periode gepakt en na-
competitie gespeeld voor de 3e divisie.

Wat wens je nog bij VDZ:
Kampioen worden met Heren 1 en dan 
de kantine spreekwoordelijk afbreken.

Leukste feitje:
Ik studeer Scheikunde in Nijmegen, 
niet heel gezellig, wel interessant. 

Wat is jouw bijdrage aan de selectie:
Ik denk dat ik fanatisme, voetballende 
kwaliteit en gezelligheid bijdraag aan 
de selectie.

Naam: Edo Classen
Geboortejaar: 1999
Positie: Aanvallende middenvelder

Hoeveel seizoenen bij VDZ:
5 seizoenen

Jouw mooiste VDZ-herinnering:
Toen we kampioen zijn geworden en 
twee keer promoveerde in één seizoen 
met het vriendenteam in de A3.

Wat wens je nog bij VDZ:
Het zou me ontzettend mooi lijken om 
te promoveren met Heren 1.

Leukste feitje:
Ik heb in de jeugd altijd bij rivaal SML 
gespeeld, maar toen ik 17 werd heb 
ik de beste keuze van mijn leven ge-
maakt en ben ik naar de mooiste club 
van Arnhem gegaan. 

Wat is jouw bijdrage aan de selectie:
Ik ben een harde werker en breng veel 
gezelligheid met me mee.

Naam: Desney Jansen
Geboortejaar: 1993
Positie: Verdedigende middenvelder

Hoeveel seizoenen bij VDZ:
9 seizoenen (1 jaar D1, 1 jaar C1 en 
nu 7e jaar Heren 1)

Jouw mooiste VDZ-herinnering:
Terugkeren op het “oude” nest, nadat 
ik het plezier in voetbal had verloren. 
Zo heb ik mijn voetbalplezier weer 
teruggekregen.

Wat wens je nog bij VDZ:
Promoveren

Leukste feitje:
Wanneer jouw beste vrienden ook bij 
VDZ spelen en wij meestal 3 helften 
proberen te winnen..!

Wat is jouw bijdrage aan de selectie:
Ik breng persoonlijkheid, ervaring, 
plezier en kwaliteit met mij mee.

Naam: Marit van der Lee
Geboortejaar: 1999
Positie: centrale verdediger

Hoeveel seizoenen bij VDZ: 
Dit is mijn 2e seizoen

Jouw mooiste VDZ herinnering: 
De kantinefeestjes

Wat wens je nog bij VDZ: 
Meer leuke knappe mannen. Oja, wel-
licht ook een promotie met vrouwen 1:)

Leukste feitje: 
Ik heb een eigen boeteregel bij ons in 
het team.

Wat is jouw bijdrage aan de selectie:  
Een vleugje Brabantse gezelligheid.
Groetjessss!
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Bindkrachtcup, 
lekker zaalvoet-
ballen in de kerst-
vakantie

Velen van de wat oudere generaties hadden vroe-
ger de pech of de luxe dat de voetbalvelden in de 
winter niet bespeelbaar waren. Of dat minimaal 

voor de jongste jeugd het weer te koud werd bevonden 
om buiten te voetballen. Jaarlijks werd de jeugdcompetitie 
’s winters daarom de zaal in gehaald. Meestal was de 
climax dan het grote kerstzaalvoetbaltoernooi, waar alle 
clubs uit de regio elkaar troffen.

Met de komst van kunstgras en de hoge bezettingsgraad 
van de sporthallen, is het zaalvoetbal niet meer zo gewoon 
als het was. Daarom was het voor drie JO12teams van 
VDZ extra genieten van het zaalvoetbaltoernooi dat door 
jongerenorganisatie Bindkracht10 ieder jaar in de laatste 
week van het jaar wordt georganiseerd: De Bindkrachtcup.

In de splinternieuwe sporthal De Boog in Lent werden de 
toernooidagen afgewerkt. Voor de spelers een geweldige 
invulling van de dag. Ieder doelpunt werd gevierd met 
luide muziek en een flitsende lichtshow. Mooie wedstrijden 
in hoog tempo conform de zaalvoetbal regels maakten de 
dag voor het publiek op de tribune ook de moeite waard. 
Daarnaast kon de tijd tussen de wedstrijden worden ge-
vuld met potjes FIFA op de Playstation of Formule 1 vanuit 
een aantal Playseats. 

En ondanks dat het eremetaal niet mee naar Arnhem is 
gekomen (meer daarover kun je lezen op pagina 23, red.), 
kan er alleen maar worden teruggekeken op een aantal 
fantastische dagen.

Bob Beelen

Foto’s Patrick Bluijssen



De MO20-1 is kampioen geworden van de 2e fase! 
Na een goede tweede fase zonder verlies is het de 
MO20-1 gelukt om kampioen te worden. 

In de eerste fase mocht het niet zo zijn dat de MO201 
kampioen werd. Het team heeft geen enkele wedstrijd 
verloren en slechts één wedstrijd gelijk gespeeld. De 

kampioenswedstrijd, die tegen de Bataven gespeeld zou 
worden, kon helaas niet doorgaan. Hierdoor blijft het team 
met slechts twee punten verschil op de nummer 1 toch in 
de tweede klasse spelen.  

De meiden baalden erg van het niet kunnen spelen van 
de kampioenswedstrijd, maar dit gaf alleen maar meer 
motivatie voor de tweede fase. En, met resultaat! Het 
team heeft, zonder te verliezen, de eerste plaats weten 
te bemachtigen. Na een moeilijk begin tegen SVO DCS/
OBW ging het steeds beter en beter. In een van de laatste 
wedstrijden speelden ze tegen de nummer 1, die met 
slechts één punt verschil voor stonden. Na een wedstrijd 
vol spanning wisten de meiden de wedstrijd met 21 

te winnen. Nu stond er nog maar één wedstrijd op de 
planning. Namelijk tegen SC Rheden, die op de eenna
laatste plek stonden.  

Deze belangrijke wedstrijd moest en zal gewonnen 
worden. Het was nog wel even spannend toen Rheden, 
in de 10e minuut, de 10 scoorde. Het team ging met een 
kleine schrik de rust in; ze hadden de hele eerste helft 
met 10 achter gestaan. Na een peptalk van coach Jaap, 
gingen de meiden het veld weer op met veel vertrouwen 
en meer felheid. In de tweede helft speelde VDZ dan ook 
een veel betere wedstrijd en het eerste doelpunt viel al 
snel. Na dit doelpunt volden al snel de andere doelpunten. 
Na goals van Anna de Klerk (1), Emily Maters (2), 
Steffie Torremans (1) en Anne Sluiter (2) werd 
de wedstrijd uiteindelijk met 16 gewon-
nen en mocht het team niet alleen het 
kampioenschap vieren, maar ook dat 
ze welverdiend zijn gepromoveerd 
naar de eerste klasse! 

Anne Sluiter

VDZ MO20-1 kampioen
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Aftellen naar 100Aftellen naar  1926 - 2026

Op 26 augustus 2026 bestaat onze mooie vereniging 100 jaar. 

Daarom gaan we tot die tijd de jaren dat VDZ bestaat aan de hand van 
de notulen (die al bestaan van 1929) en de Volharder (ook wel VDZ-
bode of Jeugdbode) de geschiedenis van onze club beschrijven.

1955 . . . . .  1961
Tijdlijn
1956    Kampioen, promotie naar tweede klasse
1959    VDZ verlaat ’t Cranevelt, er worden fl ats gebouwd op het oude terrein van St. Jan. 
 Voetballen op het veld van Arnhemse Boys
1959    Kampioen, promotie naar de eerste klasse. Eerste elftal voetbalt in het Vitessestadion 
 (Nieuw-Monnikenhuize)
1959    De VDZ-bode bestaat 25 jaar
1961    VDZ krijgt een nieuw veld (met sintelbaan), waar nu Thialf/RETO is gevestigd
 

.

Rudi Borkus

De VDZ bode bestaat in 1959 25 jaar. Dat wil zeggen, het is de 
25e jaargang, de eerste VDZ-bode kwam uit in 1931 maar in de 
oorlog werd er (na 1941) geen VDZ-bodes meer gemaakt. Na de 
oorlog is dat door het bestuur meteen weer opgepakt ►

▲ VDZ1 kampioen in de tweede klasse. Het is een jong team dat na promotiewedstrijden in de eerste klasse 
uitkomt.  Zittend van links naar rechts: Steef Brinkhoff  (20), Wim Leenders (25), Dirk Brachten (22), Loek 
Welling (24), Henk Horsten (27), Joop Willems (22). Staand: Herman Bootsma (a.s.), Heini Holthuijsen (31), 
Henk Evers (26), Theo van Noesel (24), Jacques Peters (20), Jan  Brons (20) en Joop Vloedbeld (30). Niet 
op de foto: Henk Derkse (32), Jacques de Winther (25) en Ton Sanders (24)
Steef Brinkhoff  en Jacques de Winther zijn nog steeds lid van VDZ!

Het bestuur had er wel goede hoop op dat het ging lukken. Heel Tivoli was afgehuurd. ▼

In 1956 was een auto nog geen ge-
meengoed. De supporters van VDZ 
trokken per bromfiets richting de uit-
wedstrijden. Een mooie rit van 40 km 
door de Betuwe. ▼

▲ In de eerste klasse spelen zorgde er ook voor dat het betaalde voetbal op de deur klopte. Het elftal ver-
loor zo zijn beste spelers. In 1961 degradeerde het eerste weer naar de tweede klasse.

Het H-elftal uit 1959-1960. Vroeger werden alle jeugdteams op 
alfabetische volgorde genummerd. Met 800 leden in die tijd was 
het alfabet bijna op. Wie kent de namen nog? ▼

▲ 1956: VDZ promoveert naar de tweede klasse, de club bestaat 
dan ook 30 jaar. Spits Theo van Noesel, die speciaal voor deze 
wedstrijd uit Schotland terugkeerde, maakte de enige goal. 

◄ Spelen in de eerste klasse 
zorgde ervoor dat voor ons vlag-
geschip seizoenskaarten aange-
schaft konden worden. Spelen in 
Nieuw-Monnikenhuize, dat was 
nog eens een belevenis! 
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De VDZ bode bestaat in 1959 25 jaar. Dat wil zeggen, het is de 
25e jaargang, de eerste VDZ-bode kwam uit in 1931 maar in de 
oorlog werd er (na 1941) geen VDZ-bodes meer gemaakt. Na de 
oorlog is dat door het bestuur meteen weer opgepakt ►

▲ VDZ1 kampioen in de tweede klasse. Het is een jong team dat na promotiewedstrijden in de eerste klasse 
uitkomt.  Zittend van links naar rechts: Steef Brinkhoff  (20), Wim Leenders (25), Dirk Brachten (22), Loek 
Welling (24), Henk Horsten (27), Joop Willems (22). Staand: Herman Bootsma (a.s.), Heini Holthuijsen (31), 
Henk Evers (26), Theo van Noesel (24), Jacques Peters (20), Jan  Brons (20) en Joop Vloedbeld (30). Niet 
op de foto: Henk Derkse (32), Jacques de Winther (25) en Ton Sanders (24)
Steef Brinkhoff  en Jacques de Winther zijn nog steeds lid van VDZ!

Het bestuur had er wel goede hoop op dat het ging lukken. Heel Tivoli was afgehuurd. ▼

In 1956 was een auto nog geen ge-
meengoed. De supporters van VDZ 
trokken per bromfiets richting de uit-
wedstrijden. Een mooie rit van 40 km 
door de Betuwe. ▼

▲ In de eerste klasse spelen zorgde er ook voor dat het betaalde voetbal op de deur klopte. Het elftal ver-
loor zo zijn beste spelers. In 1961 degradeerde het eerste weer naar de tweede klasse.

Het H-elftal uit 1959-1960. Vroeger werden alle jeugdteams op 
alfabetische volgorde genummerd. Met 800 leden in die tijd was 
het alfabet bijna op. Wie kent de namen nog? ▼

▲ 1956: VDZ promoveert naar de tweede klasse, de club bestaat 
dan ook 30 jaar. Spits Theo van Noesel, die speciaal voor deze 
wedstrijd uit Schotland terugkeerde, maakte de enige goal. 

◄ Spelen in de eerste klasse 
zorgde ervoor dat voor ons vlag-
geschip seizoenskaarten aange-
schaft konden worden. Spelen in 
Nieuw-Monnikenhuize, dat was 
nog eens een belevenis! 
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Het verhaal van 
Ben Roelofs

Een zandveld
‘Zestien waren we. Mijn vrienden en ik waren lid 
van de Jonge Wacht (een katholieke jeugdbewe-
ging - redactie). Maar die vereniging werd door de 
Duitse bezetter opgeheven. Het was 1942. Om 
toch wat te doen te hebben, en om als vrienden bij 
elkaar te blijven, besloten we ons aan te melden 
bij de katholieke voetbalvereniging. Toen stond het 
clubhuis van VDZ nog aan de Karel van Gelder-
straat. We mochten ons bewijzen in een oefenwed-
strijd tegen een team van SML, op een veld aan de 
Amsterdamseweg. Een zandveld. Met nogal een 
hoogteverschil bovendien. We voetbalden de eer-
ste helft heuvelop en de tweede helft heuvel af. Of 
andersom. Dat weet ik niet meer. Ons groepje werd 
aangevuld met spelers van Velox uit Oosterbeek. 
Helaas verloren we. Met 23-0!’

Naar Indië
‘Een paar jaar later viel het team al uit elkaar. Zo 
ging dat toen. Ik speelde één keer in het eerste 
elftal en daarna moest ik, net als onder meer Kees 
Brakenhoff en Piet Rombouts, in militaire dienst. In 
1947 vertrok ik met De Volendam naar Indië. Mijn 
ouders en mijn vriendin wisten niet eens dat ik aan 
boord was. De dagen voor vertrek was ik ziek en ze 
dachten dat ze mij niet uit zouden zenden. Gelukkig 
kon ik op het station in Rotterdam een afscheids-
brief meegegeven aan een conducteur. Die heeft 
hem naar Arnhem gebracht.’

‘We deden er zes weken over om Indië te bereiken. 
Dat was inclusief de drie weken die we met averij 
op de Rode Zee doorbrachten. Eenmaal aange-
komen kregen we eerst zes weken training bij de 
stoottroepen. Daarna heb ik verschillende eilanden 
gezien. Van Celebes ging ik naar Sumatra en naar 
Java. Daar deed ik mee aan de eerste politionele 
actie (tijdens de Indonesische Onafhankelijkheids-
oorlog - redactie). We vlogen naar Yogyakarta, 
waar de regering van Indonesië toen zat. Dat was 
een half uurtje vliegen, maar ik stond doodsangsten 
uit. Vliegen was voor de meesten toen nog iets 
nieuws. De Indonesiërs wisten dat we kwamen en 
gaven zich eigenlijk direct over. Sommigen waren 
gevlucht; we liepen verlaten kazernes binnen waar 
het eten nog op de tafels stond.’ 

Weer thuis
‘In 1951 kwam ik weer in Nederland en meldde ik 
mij weer bij VDZ. Ik trouwde en een jaar later ben ik 
voor het eerst vader geworden. Het prestatiegericht 
voetballen kwam daardoor op een lager pitje. En 
hoewel we ook in Indië voetbalden - ik organiseerde 
wedstrijdjes met en tegen de lokale bevolking - was 
het toch moeilijk om na vier jaar weer op niveau te 
gaan spelen. Vanaf toen gingen gezin en werk voor. 
In 1971 stopte ik helemaal met voetballen en werd 
ik secretaris bij de club. Er waren toen 400 leden.
Ik heb later, voor mijn werk, nog veel van de wereld 
gezien. Zo kwam ik eens in Albanië. Dat was een 
levend museum. Later, in de jaren ‘70, zat ik eens 
toevallig in het vliegtuig met het Nederlands Elftal. 
Naast Arie Haan.Ik vertelde hem over Albanië. Grap-
pig dat hij jaren later bondscoach werd van dat land.’

‘Ik kom nog altijd heel graag op ‘t Cranevelt. Het 
grootste verschil tussen toen en nu is toch wel de 
drukte. De vereniging heeft nu zo veel leden! Het 
is een hele fijne club. Nog steeds. Maar er is veel 
veranderd. Weet je dat er vroeger gebeden werd 
voor de wedstrijden? En een kruisje slaan voor de 
aftrap was toen heel normaal.’

.Rudi Borkus en Jasper de Kinkelder

Het blijft donker achter de voordeur. Maar we willen niet direct nog een keer op de bel drukken. 
De beste man is inmiddels 96; een beetje geduld is wel op zijn plaats. En, zo hoorden we van zijn 
dochter, hij is momenteel wat slechter ter been. We wachten nog even en horen dan gemorrel in het 
duister. Krakend gaat een poortdeur open en een hand gebaart dat we daar moeten zijn. Via de ach-
tertuin en de keuken belanden we aan de eettafel in een schaars verlichte woonkamer. Daar luisteren 
we naar het wonderlijke verhaal van Ben Roelofs.

   Ben Roelofs

Ben Roelofs
foto: Patrick Bluijssen

Clubman Ben Roelofs is vijf weken ouder dan VDZ. In de eerste Volharder van dit seizoen zag hij 
zichzelf staan op een elftalfoto in de rubriek ‘Aftellen naar 100’. Dat bracht verhalen bij hem naar 
boven. Met zijn avontuur in Yogyakarta, in december 1948, heeft hij echte geschiedenis van dichtbij 
meegemaakt. In het boek Revolusi van David Van Reybrouck wordt de (her)inname van die stad door 
de Nederlandse militairen beschreven.
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clubhuis van VDZ nog aan de Karel van Gelder-
straat. We mochten ons bewijzen in een oefenwed-
strijd tegen een team van SML, op een veld aan de 
Amsterdamseweg. Een zandveld. Met nogal een 
hoogteverschil bovendien. We voetbalden de eer-
ste helft heuvelop en de tweede helft heuvel af. Of 
andersom. Dat weet ik niet meer. Ons groepje werd 
aangevuld met spelers van Velox uit Oosterbeek. 
Helaas verloren we. Met 23-0!’

Naar Indië
‘Een paar jaar later viel het team al uit elkaar. Zo 
ging dat toen. Ik speelde één keer in het eerste 
elftal en daarna moest ik, net als onder meer Kees 
Brakenhoff en Piet Rombouts, in militaire dienst. In 
1947 vertrok ik met De Volendam naar Indië. Mijn 
ouders en mijn vriendin wisten niet eens dat ik aan 
boord was. De dagen voor vertrek was ik ziek en ze 
dachten dat ze mij niet uit zouden zenden. Gelukkig 
kon ik op het station in Rotterdam een afscheids-
brief meegegeven aan een conducteur. Die heeft 
hem naar Arnhem gebracht.’

‘We deden er zes weken over om Indië te bereiken. 
Dat was inclusief de drie weken die we met averij 
op de Rode Zee doorbrachten. Eenmaal aange-
komen kregen we eerst zes weken training bij de 
stoottroepen. Daarna heb ik verschillende eilanden 
gezien. Van Celebes ging ik naar Sumatra en naar 
Java. Daar deed ik mee aan de eerste politionele 
actie (tijdens de Indonesische Onafhankelijkheids-
oorlog - redactie). We vlogen naar Yogyakarta, 
waar de regering van Indonesië toen zat. Dat was 
een half uurtje vliegen, maar ik stond doodsangsten 
uit. Vliegen was voor de meesten toen nog iets 
nieuws. De Indonesiërs wisten dat we kwamen en 
gaven zich eigenlijk direct over. Sommigen waren 
gevlucht; we liepen verlaten kazernes binnen waar 
het eten nog op de tafels stond.’ 

Weer thuis
‘In 1951 kwam ik weer in Nederland en meldde ik 
mij weer bij VDZ. Ik trouwde en een jaar later ben ik 
voor het eerst vader geworden. Het prestatiegericht 
voetballen kwam daardoor op een lager pitje. En 
hoewel we ook in Indië voetbalden - ik organiseerde 
wedstrijdjes met en tegen de lokale bevolking - was 
het toch moeilijk om na vier jaar weer op niveau te 
gaan spelen. Vanaf toen gingen gezin en werk voor. 
In 1971 stopte ik helemaal met voetballen en werd 
ik secretaris bij de club. Er waren toen 400 leden.
Ik heb later, voor mijn werk, nog veel van de wereld 
gezien. Zo kwam ik eens in Albanië. Dat was een 
levend museum. Later, in de jaren ‘70, zat ik eens 
toevallig in het vliegtuig met het Nederlands Elftal. 
Naast Arie Haan.Ik vertelde hem over Albanië. Grap-
pig dat hij jaren later bondscoach werd van dat land.’

‘Ik kom nog altijd heel graag op ‘t Cranevelt. Het 
grootste verschil tussen toen en nu is toch wel de 
drukte. De vereniging heeft nu zo veel leden! Het 
is een hele fijne club. Nog steeds. Maar er is veel 
veranderd. Weet je dat er vroeger gebeden werd 
voor de wedstrijden? En een kruisje slaan voor de 
aftrap was toen heel normaal.’

.Rudi Borkus en Jasper de Kinkelder

Het blijft donker achter de voordeur. Maar we willen niet direct nog een keer op de bel drukken. 
De beste man is inmiddels 96; een beetje geduld is wel op zijn plaats. En, zo hoorden we van zijn 
dochter, hij is momenteel wat slechter ter been. We wachten nog even en horen dan gemorrel in het 
duister. Krakend gaat een poortdeur open en een hand gebaart dat we daar moeten zijn. Via de ach-
tertuin en de keuken belanden we aan de eettafel in een schaars verlichte woonkamer. Daar luisteren 
we naar het wonderlijke verhaal van Ben Roelofs.

   Ben Roelofs

Ben Roelofs
foto: Patrick Bluijssen

Clubman Ben Roelofs is vijf weken ouder dan VDZ. In de eerste Volharder van dit seizoen zag hij 
zichzelf staan op een elftalfoto in de rubriek ‘Aftellen naar 100’. Dat bracht verhalen bij hem naar 
boven. Met zijn avontuur in Yogyakarta, in december 1948, heeft hij echte geschiedenis van dichtbij 
meegemaakt. In het boek Revolusi van David Van Reybrouck wordt de (her)inname van die stad door 
de Nederlandse militairen beschreven.

Van de familie kregen wij het bericht dat op 3 december 2022 
op 78jarige leeftijd in alle rust is ingeslapen 

Hannie Peters - Hermsen 
Hanny was een lange periode actief binnen VDZ. Zij was ja-
renlang een gewaardeerd lid van het keukenteam. Ook was zij 
altijd beschikbaar om tijdens feestavonden de muntenverkoop 
voor haar rekening te nemen.

De laatste jaren waren voor haar niet gemakkelijk door een 
slepende ziekte. Wij wensen haar kinderen, partners en klein-
kinderen veel sterkte bij het verwerken van haar heengaan.

Namens VDZ  HM
 

IN MEMORIAM



Slagerij Putman

Compleet buffet vanaf €14,50

buffet 

wintersStamppot

Niks is lekkerder dan opwarmen

met een heerlijke hollandse stamppot na een

koude winterdag. Hutspot, zuurkool, boerenkool, 

andijviestampot met knapperige spekjes en ambach-

telijke rookworst of gehaktballen. 

Ga nu naar de site voor de verschilllende 

mogelijkheden:  www.slagerijputman.nl

of bel: 026-4425368

worstmakerij 
traiteur

 | Steenstraat 90, Arnhem | www.slagerijputman.nl | 0264425368 |

Gezonde sportomgeving
Een gezonde sportomgeving is een omgeving waar 
je naast je voetbal, lekker en gezond kunt eten en 
drinken, waar bewust wordt omgegaan met alcohol, 
waar niet gerookt wordt en waar het goede voor-
beeld wordt gegeven als het gaat om gezond ge-
drag. De overheid is samen met gemeenten gestart 
met het JOGG-programma om samen met sport-
verenigingen, scholen en buurten te zorgen voor 
meer gezonde (sport)omgevingen. JOGG staat voor 
Jongeren Op Gezond Gewicht. Een programma om 
meer jongeren te helpen gezond te leven.

Gezonde leefstijl
Kortom, werk aan de winkel. Naast voldoende voet-
ballen, sporten en bewegen betekent dat ook meer 
aandacht voor gezond eten en drinken. Een gezon-
dere leefstijl is voor veel jeugdigen en volwassenen 
eerder noodzaak dan luxe en daar kun je niet vroeg 
genoeg mee beginnen. Jong geleerd is immers oud 
gedaan. Thuis, op school, op het werk, in de buurt 
en bij de sportvereniging. Dus ook bij VDZ. 

Verantwoord alcoholgebruik
VDZ heeft sinds 2007 een alcoholbeleid voor het sti-
muleren van verantwoord alcoholgebruik en de con-
sumptie van alcoholvrije drank. Ons alcoholbeleid 
is gebaseerd op de ‘Richtlijnen voor alcoholbeleid 
sportclubs’ van NOC*NSF. Belangrijk hierbij zijn de 
naleving drank- en horecawet en het stimuleren van 
alcoholvrije drank zoals alcoholvrij bier en wijn.  

Rookvrije club
VDZ is sinds 2018 een rookvrije sportclub. Van de 
Gemeente Arnhem mag op het gehele sportpark niet 
gerookt worden. Roken is dus verboden op het ge-
hele VDZ-terrein. Het rookvrijbeleid geldt voor ieder-
een: leden, vrijwilligers en bezoekers. Mensen die 
toch willen roken, moeten dit buiten het sportpark te 
doen. 

VDZ GAAT VOOR BADGE 
GEZONDE SPORTLOCATIE

Gezonde kantine (eet- en drinkomgeving)
De afgelopen maanden hebben de verenigingsma-
nager, horecacommissie en Team-JOGG gewerkt 
aan verbeteringen in de kantine. We gaan leden, 
vrijwilligers en bezoekers meer stimuleren om ge-
zondere producten te kopen, dus gezonder eten en 
drinken. Dit doen wij door:
•    Meer gezondere producten in het aanbod/assorti-

ment (beschikbaarheid). 
•  Gezondere producten aantrekkelijk presenteren  

(zichtbaarheid, verleiding).
•  Gezondere producten aantrekkelijk prijzen (be-

taalbaarheid).

We doen dit volgens de ‘Richtlijn Eetomgevingen’ 
van het Voedingscentrum.
•   Ons aanbod passen we stap voor stap aan rich-

ting meer ‘Schijf van Vijf’-producten.
•  We presenteren gezondere en duurzamere keu-

zes aantrekkelijk en opvallend.
•   Water is altijd gratis beschikbaar.
•    Fruit is in het weekend en op toernooien altijd 

gratis beschikbaar.
•  Wij zetten in op ‘gezonde’ dranken.
•  Wij bieden leden alcoholvrij bier aan.

Hiermee hebben we een gezonder aanbod dat 
aantrekkelijk en opvallend gepresenteerd wordt. 
Op deze manier bieden we voor iedereen bin-
nen de club en aan onze gasten een lekkere en 
gezonde(re) keuze aan. 

Badge Gezonde Sportlocatie
Binnenkort horen we of VDZ als eerste sportver-
eniging in de regio de badge ‘gezonde sportlocatie’ 
heeft behaald. We houden je op de hoogte en wen-
sen je veel gezond voetbalplezier toe.

Bestuur VDZ

VDZ wil een gezonde sportlocatie zijn voor leden, vrijwilligers en bezoekers. Samen met Team-JOGG 
hebben wij de afgelopen maanden verbeteringen doorgevoerd voor een meer ‘gezonde kantine’. 
Binnenkort horen we of VDZ als eerste sportvereniging in de regio de badge ‘gezonde sportlocatie’ 
heeft behaald.
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Gezonde sportomgeving
Een gezonde sportomgeving is een omgeving waar 
je naast je voetbal, lekker en gezond kunt eten en 
drinken, waar bewust wordt omgegaan met alcohol, 
waar niet gerookt wordt en waar het goede voor-
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verenigingen, scholen en buurten te zorgen voor 
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Jongeren Op Gezond Gewicht. Een programma om 
meer jongeren te helpen gezond te leven.
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Kortom, werk aan de winkel. Naast voldoende voet-
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sportclubs’ van NOC*NSF. Belangrijk hierbij zijn de 
naleving drank- en horecawet en het stimuleren van 
alcoholvrije drank zoals alcoholvrij bier en wijn.  

Rookvrije club
VDZ is sinds 2018 een rookvrije sportclub. Van de 
Gemeente Arnhem mag op het gehele sportpark niet 
gerookt worden. Roken is dus verboden op het ge-
hele VDZ-terrein. Het rookvrijbeleid geldt voor ieder-
een: leden, vrijwilligers en bezoekers. Mensen die 
toch willen roken, moeten dit buiten het sportpark te 
doen. 

VDZ GAAT VOOR BADGE 
GEZONDE SPORTLOCATIE

Gezonde kantine (eet- en drinkomgeving)
De afgelopen maanden hebben de verenigingsma-
nager, horecacommissie en Team-JOGG gewerkt 
aan verbeteringen in de kantine. We gaan leden, 
vrijwilligers en bezoekers meer stimuleren om ge-
zondere producten te kopen, dus gezonder eten en 
drinken. Dit doen wij door:
•    Meer gezondere producten in het aanbod/assorti-

ment (beschikbaarheid). 
•  Gezondere producten aantrekkelijk presenteren  

(zichtbaarheid, verleiding).
•  Gezondere producten aantrekkelijk prijzen (be-

taalbaarheid).

We doen dit volgens de ‘Richtlijn Eetomgevingen’ 
van het Voedingscentrum.
•   Ons aanbod passen we stap voor stap aan rich-

ting meer ‘Schijf van Vijf’-producten.
•  We presenteren gezondere en duurzamere keu-

zes aantrekkelijk en opvallend.
•   Water is altijd gratis beschikbaar.
•    Fruit is in het weekend en op toernooien altijd 

gratis beschikbaar.
•  Wij zetten in op ‘gezonde’ dranken.
•  Wij bieden leden alcoholvrij bier aan.

Hiermee hebben we een gezonder aanbod dat 
aantrekkelijk en opvallend gepresenteerd wordt. 
Op deze manier bieden we voor iedereen bin-
nen de club en aan onze gasten een lekkere en 
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Binnenkort horen we of VDZ als eerste sportver-
eniging in de regio de badge ‘gezonde sportlocatie’ 
heeft behaald. We houden je op de hoogte en wen-
sen je veel gezond voetbalplezier toe.
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VDZ wil een gezonde sportlocatie zijn voor leden, vrijwilligers en bezoekers. Samen met Team-JOGG 
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Primera

W i n k e l c e n t r u m  P r e s i k h a a f  A r n h e m

TICKETS
Eredivisie, Jupiler league, KNVB 
beker en voor diverse sportieve 

en muzikale evenementen

dé gemakswinkel voor wenskaarten, tickets, 
kansspelen, tabak, boeken en tijdschriften

.... even naar
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HOOFDSPONSOR VDZ
Berkhout & van Rijn 
Accountants en belastingadviseurs BV 
www.bvradvies.nl

HOOFDSPONSOR VDZ JEUGD
Burgers’ Zoo 
www.burgerszoo.nl

HOOFDSPONSOR VDZ VROUWEN
Autobedrijf Van den Brink 
www.autovandenbrink.nl
Voetbalshop.nl 
www.voetbalshop.nl

HOOFDSPONSOR 
SCHEIDSRECHTERSACADEMIE
<sponsorpositie beschikbaar> 

ZILVERSPONSOREN

COOP Manders  
www.coop.nl/supermarkten/arnhem/
coopalteveer
Eshgro 
www.eshgro.nl
Fysiotherapie Rijnkade  
www.fysiotherapierijnkade.nl
Indoor Action 
www.indooraction.nl
Slagerij Putman 
www.slagerijputman.nl
OLB sports 
www.olbsports.nl
Veldman Sport 
www.veldmansport.nl

SPONSOREN

&Arentsen 
www.enarentsen.nl
Adviesbureau J.W. Gijsbers 
www.jwgijsbers.nl

Apotheek Biermasz  
www.biermasz.com
Arentsen Velp B.V Installatie 
www.arentsenvelp.nl
Assen Assurantien  
Arnhem, 026361 3012
BSW Adviesgroep 
www.bsw.nl
Brafon Brandbeveiliging 
www.brafon.nl
ELRO Dakbedekkingen 
www.elroduurzamedaken.nl
De Kempenaer Advocaten N.V. 
www.dekempenaer.nl
Denzo Bouw BV
www.denzobouwbv.nl
FysioDynamiek  
www.fysiodynamiek.nl
Garage Jelsma  
www.garagejelsma.nl
Gebr. Henken Veenendaal BV 
www.henken.nl
Glasz Assurantiën 
www.glasz.nl
Grand Café Aan de Beek 
www.grandcafeaandebeek.nl
Green Stories 
www.greenstories.nl
GUS-TRANS 
www.gustrans.de
Jazzymotion / Charlestown Jazzband 
www.charlestown.nl
Jumpsquare 
www.jumpsquare.com
KleinTuente Installatietechniek 
Velp, 026363 5673
KLJ Schilderwerken 
www.kljschilderwerken.nl
Kunstgalerij Albricht  
www.albricht.nl

Leodoro Koffie 
www.leodorokoffie.com
MijnKennis 
www.mijnkennis.nl
Mondhygiënistenpraktijk Arnhem 
www.mondgezond.nl
Oud Papier Actie Alteveer 
Cranevelt Arnhem
Polman auto’s 
www.polmanautos.nl
Primera Presikhaaf 
www.primera.nl
Raoul Godijn Agency
www.raoulgodijn.com
Restaurant Falstaff 
www.restaurantfalstaff.nl
Restaurant Renao 
www.renao.nl
Rubberrol Arnhem BV 
www.rubberrol.nl
STEP Arnhem 
www.step.nl
Struyk Verwo-Infra 
www.struykverwo.nl
TM2 Architecten 
www.tm2architecten.nl
Tonny van Elferen 
bestrating en tuinaanleg 
www.tonnyvanelferen.nl
TSS Engineering 
www.tssengineering.nl
Van Sonsbeeck Makelaars 
www.vansonsbeeckmakelaars.nl
Willemsen Makelaars 
www.willemsen.nl
Zigt Makelaars en Hypotheekadvies 
www.zigt.nu
Zorgwize 
www.zorgwize.nl

Voor meer informatie over deze lijst of 
andere sponsorvragen kunt u contact 
opnemen met VDZ Hogerop via  
vdzhogerop@vdzarnhem.nl

    

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  
  

 
 

SPONSORLIJSTSPONSORLIJST

VDZ
HOGEROP



Super Saturday 4 maart a.s., 
Aankondiging
SUPER SATURDAY

vs

ZATERDAG

ZATERDAG 4 MAART
 2023 

20.00 UUR
MET OM 18 UUR IN HET VOORPROGRAMMA

DE STRIJD OM ARNHEM-NOORD

vs
VDZ ZOH7 VDZ ZOH8

vs
VDZ ZOH5VDZ ZOH4

MET NA AFLOOP VAN 22 - 1 UUR EEN DJ EN VAN
18 TOT 21 UUR EEN STAMPPOTBUFFET.

AANMELDEN VOOR HET BUFFET KAN VIA DE QR-
CODE (KOSTEN 15 EURO P.P. INCL. ENTREE) 

OF GA NAAR: 
VDZ-ARNHEM.NL/VDZ-SML

 

ENTREE 3 EURO 
ALLEEN MET PIN BETALEN 
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Zaterdag 4 maart om 20 uur is de derby VDZ 1 – SML 1 
op sportpark ’t Cranevelt. Na een eerder verlies uit bij 
SML, hebben de mannen iets recht te zetten. Dit zullen 
zij zeker doen, maar kunnen jullie support hier goed 
bij gebruiken. Naast dat we er sportief een mooie 
avond van gaan maken, wordt het ook een gezellige 
avond met een schitterend voorprogramma vol met 
clubkrakers, stamppotbuffet en afsluitend een groot 
feest!

Voorprogramma
Naast de derby van Arnhem Noord, staan er ook twee 
echte clubkrakers in de competitie op het programma. Op 
veld 10 wordt om 18 uur de kraker tussen VDZ ZOH4 en 
VDZ ZOH5 gespeeld. In deze wedstrijd verdedigt H4 de 
koppositie en zal H5 er alles aan doen om zich te mengen 
in de titelstrijd. Tegelijkertijd wordt op veld 1 de kraker 
tussen VDZ ZOH7 en VDZ ZOH8 gespeeld. Hier staat niet 
alleen de titel op het spel, maar ook de eer in de families 
van Eijk en Brekelmans. 
Twee wedstrijden die je niet wilt missen!

Buffet
Tussen 18 uur en 21 uur verzorgd Slagerij Putman een 
stamppotbuffet (met vegetarische en halal opties). Het 
is uiteraard niet verplicht om mee te eten, maar wel heel 
gezellig! Om een beeld te hebben van het aantal eters, 
kan je via onderstaande link jezelf aanmelden en direct 
betalen. De kosten voor het buffet zijn €15 euro p.p. Als 
je hebt betaald kan je op de dag zelf een muntje voor het 
buffet ophalen in de kantine. Zonder aanmelding geen 
buffet!

Het feest
Na afloop van de wedstrijd barst om 22 uur in de kantine 
het feest los. Onder aanvoering van een DJ maken we er 
een gezellige avond van! Ook zal de buitenbar voor het 
eerst in gebruik worden genomen, zodat we iedereen zo 
goed mogelijk kunnen voorzien van een drankje!
Wij hopen jullie allemaal te zien op zaterdag 4 maart op 
sportpark ’t Cranevelt.

De mannen rekenen op jullie steun!

‘De strijd om Arnhem Noord!’

Uit de oude doos
Deze foto komt uit een programmaboekje 
dat door v.v Oosterbeek werd uitgege-
ven. Alle teams werden voorafgaand aan 
het toernooi op de foto gezet. 
Ton Lentjes, jarenlang actief bij VDZ en 
nog steeds lid kwam het toevallig tegen 
toen hij oude spullen aan het opruimen 
was. Ton, bedankt voor deze foto! 

Dit soort oude VDZfoto’s, en zeker als 
het ook nog (ongeveer) bekend is wat 
het is en/of wie erop staan zijn we zeer 
in geinteresseerd. Niet alleen om af 
te drukken in De Volharder maar ook 
om het VDZarchief steeds groter en 
completer te maken. Dus heb je nog oud 
VDZmateriaal dat je kwijt wilt, schoom 
niet en neem contact op met de redactie: 
volharder@vdzarnhem.nl

Rudi Borkus

VDZ-jeugdselectie 1965 dat deelnam aan het vermaarde internationale jeugd toernooi 
van vv Oosterbeek. Staand van l. naar r.: Hans Boekhorst, Toon Messing, Henk van Dijk, 
Marcel Broecks, Frans Buys en Bert van Leeuwen. Gehurkt Chris Schreeven,  
Ton Lentjes, Jan Oostveen, Bennie Lieve, Jan van Benthem en Rob Egging
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Pim Koomen, VDZ en haar 
vrijwilligersPim

Koomen

VDZ en haar vrijwilligers
In deze rubriek stellen we elke editie een ijverige 
vrijwilliger aan je voor. Soms iemand die gedijt in 
de luwte, soms iemand die iedereen kent. Maar 
wat ze allemaal gemeen hebben; ze zijn onmis-
baar voor onze club. Deze rubriek is een ode aan 
alle helpende handen bij VDZ.

Als we via Whatsapp een afspraak maken 
voor een kopje koffi  e en een gesprek in de 
kantine valt me wat op. Op de profi elfoto van 

Pim Koomen is het VDZ logo prominent aanwezig 
naast zijn gezicht. 

Pim is technisch coördinator van de mini’s en 
besteed zijn zondagen volledig aan voetbal. ’s Och-
tends speelt zijn zoontje Thomas zijn wedstrijden in 
de Champions League. Daarna moet hij snel naar 
huis om Thomas thuis te brengen en zijn tas te pak-
ken om zelf zijn wedstrijd te spelen. Als Vitesse ook 
nog thuis speelt, haast hij zich na zijn wedstrijden 
ook nog naar het Gelredome om daar de wedstrijd 
te kunnen zien.

Het jeugdvoetbal bij VDZ was voor Pim een on-
bekend deel van de club. Zelf is, hij nadat hij zich 
gevestigd heeft in Arnhem, 10 jaar geleden gaan 
voetballen bij VDZ. Toen zijn zoontje op zijn vijfde 
bij Karin Minnema in de CL begon, stond Pim als 
voetballer graag langs de lijn. “En voor je het weet 
ben je technisch coördinator”. 

Toen hij positief had ingestemd op de vraag van 
Karin of hij wilde ondersteunen, wist Pim nog niet 
helemaal waar hij ja op had gezegd. Maar ouders 
zijn betrokken, enthousiast en werken vooral goed 
mee in wat er nodig is om de kids te laten voetbal-
len. De taak van Pim is vooral om te zorgen dat er 
genoeg spelertjes zijn en dat alles geregeld is voor 
een zorgeloze zondag.

Dat is ook wat Pim merkt in de wijze zoals de 
Champions League wordt ingericht. De club draait 
op enthousiasme en een procesbeschrijving van 
wat er exact gebeuren moet, is niet altijd aanwezig. 
Nu zijn er ongeveer 25-30 kinderen actief in de CL. 
Ervaring leert dat dit aantal in het voorjaar vaak 
nog groeit met 10-15 spelertjes. I.v.m. de grootte 
van de huidige JO8, JO9 en JO10 teams, moet 
Pim rekening houden met de beschikbaarheid van 
velden op zaterdag voor het beschikbaar aantal 
instroomplaatsen.

Het leuke van zijn betrokkenheid bij de jeugd is dat 
hij nu deze kant van de club ook leert kennen. Hij 
is op zondag al jaren bekend met VDZ, maar is je 
juniorenkant nu aan het ontdekken. De club on-
dersteunt hem hierin door onder meer de opleiding 
JVTC (Jeugd Voetbal Trainer Coach) te bieden. 

Het oog op de toekomst voor Pim? Voorlopig is 
hij van plan om bij de club te blijven en is vooral 
benieuwd naar de festiviteiten die voor het hon-
derdjarig bestaan van VDZ in 2026 georganiseerd 
zullen worden.

Bob Beelen Foto’s: Kim Corbeek-Folman

Foto: Ted de Kraker

Birgit 

Kalms
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VDZ en haar vrijwilligers
In deze rubriek stellen we elke editie een ijverige 
vrijwilliger aan je voor. Soms iemand die gedijt in 
de luwte, soms iemand die iedereen kent. Maar 
wat ze allemaal gemeen hebben; ze zijn onmis-
baar voor onze club. Deze rubriek is een ode aan 
alle helpende handen bij VDZ.

Als we via Whatsapp een afspraak maken 
voor een kopje koffi  e en een gesprek in de 
kantine valt me wat op. Op de profi elfoto van 

Pim Koomen is het VDZ logo prominent aanwezig 
naast zijn gezicht. 

Pim is technisch coördinator van de mini’s en 
besteed zijn zondagen volledig aan voetbal. ’s Och-
tends speelt zijn zoontje Thomas zijn wedstrijden in 
de Champions League. Daarna moet hij snel naar 
huis om Thomas thuis te brengen en zijn tas te pak-
ken om zelf zijn wedstrijd te spelen. Als Vitesse ook 
nog thuis speelt, haast hij zich na zijn wedstrijden 
ook nog naar het Gelredome om daar de wedstrijd 
te kunnen zien.

Het jeugdvoetbal bij VDZ was voor Pim een on-
bekend deel van de club. Zelf is, hij nadat hij zich 
gevestigd heeft in Arnhem, 10 jaar geleden gaan 
voetballen bij VDZ. Toen zijn zoontje op zijn vijfde 
bij Karin Minnema in de CL begon, stond Pim als 
voetballer graag langs de lijn. “En voor je het weet 
ben je technisch coördinator”. 

Toen hij positief had ingestemd op de vraag van 
Karin of hij wilde ondersteunen, wist Pim nog niet 
helemaal waar hij ja op had gezegd. Maar ouders 
zijn betrokken, enthousiast en werken vooral goed 
mee in wat er nodig is om de kids te laten voetbal-
len. De taak van Pim is vooral om te zorgen dat er 
genoeg spelertjes zijn en dat alles geregeld is voor 
een zorgeloze zondag.

Dat is ook wat Pim merkt in de wijze zoals de 
Champions League wordt ingericht. De club draait 
op enthousiasme en een procesbeschrijving van 
wat er exact gebeuren moet, is niet altijd aanwezig. 
Nu zijn er ongeveer 25-30 kinderen actief in de CL. 
Ervaring leert dat dit aantal in het voorjaar vaak 
nog groeit met 10-15 spelertjes. I.v.m. de grootte 
van de huidige JO8, JO9 en JO10 teams, moet 
Pim rekening houden met de beschikbaarheid van 
velden op zaterdag voor het beschikbaar aantal 
instroomplaatsen.

Het leuke van zijn betrokkenheid bij de jeugd is dat 
hij nu deze kant van de club ook leert kennen. Hij 
is op zondag al jaren bekend met VDZ, maar is je 
juniorenkant nu aan het ontdekken. De club on-
dersteunt hem hierin door onder meer de opleiding 
JVTC (Jeugd Voetbal Trainer Coach) te bieden. 

Het oog op de toekomst voor Pim? Voorlopig is 
hij van plan om bij de club te blijven en is vooral 
benieuwd naar de festiviteiten die voor het hon-
derdjarig bestaan van VDZ in 2026 georganiseerd 
zullen worden.

Bob Beelen Foto’s: Kim Corbeek-Folman

Foto: Ted de Kraker

Als redactie van dit clubblad zijn we elke editie weer 
benieuwd hoe de nieuwe Volharder weer wordt 
ontvangen door de lezers en hoe onze artikelen 

en foto’s zijn verwerkt in dit 64 pagina’s tellende VDZ 
clubblad. De vormgeving van de Volharder is al jaren in 
handen van Rudi Borkus, vanaf 2006 bijgestaan door 
Joost Overbeek en sinds 2017 door Birgit Kalms.  

Birgit (’73) is geboren in Duisburg en heeft in heel wat 
steden gewerkt en gewoond. Tijdens haar opleiding Archi-
tectuur in Aken koos ze voor een uitwisselingsjaar in de 
stad Rome. Daar ontmoette ze haar Romeo; haar toekom-
stige man Olivier Hekster, die op dat moment ‘Romeinse 
geschiedenis’ studeerde. Voor beide studies waren ze op 
hun plek in Rome. Een geweldige stad om te studeren 
en ook na haar studie ging ze voor 2 jaar terug naar de 
Italiaanse hoofdstad. Na Rome ging ze samen met Olivier 
wonen in het Engelse Oxford, waar hij zijn promotieonder-
zoek met succes afrondde

Nadat Birgit als architect en grafisch vormgever had 
gewerkt heeft ze in 2018/2019 als vrijwilliger ook les 
gegeven aan vluchtelingen en andere buitenlandse 
leerlingen (ISK). Ze kreeg steeds meer plezier in het les-
geven. Inmiddels is de in Duitsland geboren Kalms in haar 
laatste jaar van de deeltijdopleiding tot docent Duits aan 
de Hogeschool in Utrecht. In de zomer zal ze dus haar 
carrière voortzetten als docent Duits. Toch kriebelt het bij 
de eeuwige student en wie weet gaat ze nog een master 
Duits volgen.

Tussen alle bedrijven door helpt Birgit alweer 7 jaar mee 
met de vormgeving van de Volharder. De twee dochters 
van Birgit en Olivier kozen allebei om te gaan voetballen 
bij VDZ. Leonie was 5 jaar toen ze haar roodzwarte tenue 
aantrok en voetbalt nog steeds met veel plezier (MO151) 
en al 9 jaar is vader Olivier de trouwe trainer/coach van 
zijn jongste dochter. Zowel Birgit en Olivier zijn al jaren 
actief binnen VDZ, ieder in z’n kracht. 

Birgit heeft eigenlijk niks met voetbal, maar van de sfeer 
onderling met de ouders geniet ze zeker! Door al het 
geklets langs de lijn mist ze nog wel eens een doelpunt, 
maar gelukkig zorgen Olivier en Leonie na de wedstrijd 
nog voor een korte analyse.

Na al haar trouwe jaren stopt Birgit Kalms als grafisch 
vormgever van ons clubblad. Als vrijwilligerstaak vond ze 
het zeker geen straf om deel uit te maken van de VDZ re-
dactie. Met veel plezier heeft ze al die jaren een bijzonder 
creatieve bijdrage geleverd aan de Volharder. 

Bij ruim 30 edities was Birgit betrokken bij de vormgeving 
van ons blad. Dank voor de opmaak van de verschillende 
rubrieken (aftellen naar 100, één in beeld, de voetbalva-
ders etc.), maar ook de collages en het verwerken van 
vele foto’s en teksten. Met veel kijkplezier bladeren we 
straks nog graag door ‘jouw’ laatste twee Volharders van 
het seizoen; wat een blad!

Irene Smeltink

wij zoeken    
een ontwerper

Kom onze redactie versterken! 

De leukste commissie van VDZ zoekt een nieuw lid voor het opmaken van de Volharder.

De redactie komt vijf keer per jaar bijeen om ons prachtige clubblad met beeld en inhoud 

te vullen. Doe ook mee!

 

Heb je interesse of wil je meer informatie? Stuur een mail naar volharder@vdz-arnhem.nl 

of kom een keer gezellig langs bij een redactievergadering.

Klopt jouw              voor de
 Volharder    ?

Vrijwilligerswerk met meer plezier

De oproep 
voor een nieu-

we vormgever 
is één van Birgits 

creaties. Ik ga haar 
na dit seizoen zeer 

missen. Het maken 
van een nieuwe lay-out 

voor een rubriek, prach-
tig vormgegeven artike-

len, ze draaide haar hand 
er niet voor om. Ze neemt 

me veel werk uit handen en ik 
heb veel van haar geleerd. Rudi 
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IM Antoon/ Toon Eggink

VDZ Tennistoernooi, aankon-
diging

Mede mogeli jk gemaakt door:

Antoon / Toon Eggink
Op 13 december 2022 is, vlak voor zijn 94e verjaardag, in Zevenaar 
overleden ons oudlid Toon Eggink. Toon is, als keeper van onder 
meer VDZ 1, lid geweest van onze vereniging van 1943 tot 1957.

Hij heeft zijn goede herinneringen beschreven in een uitgebreid 
levensboek genaamd Omzien in blessuretijd. Met name onze ou-
dere leden, maar ook oudere Arnhemmers, kunnen veel herken-
ning in dit boek terugvinden. Zeer aan te bevelen.

Wij wensen de familie heel veel sterkte om het verlies van deze 
bijzondere man te verwerken.

HM

IN MEMORIAM
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Iedere dinsdag en donderdag trainen de jongens van 
JO153 op één van de VDZ velden. Geen eerstelijn team, 
geen gesponsorde blitse pakken. Geen moeders met 

lederen laarzen en poncho’s, geen vaders met Audi’s Q7. 
Maar wel twee goudeerlijke, toegewijde coaches: Juan en 
Sander. Altijd staan ze pal achter hun team jongens: en-
thousiaste, sterke gozers. Hun puberbreinen roepen soms 
“ik heb hier vandaag even geen zin in!”, maar zodra de 
trainer ze laat kiezen tussen hardlooptraining of een tech-
nisch gerichte training, draait de stemming als een wonder 
om en willen ze maar al te graag werken aan de doelstel-
lingen focus, balsnelheid en opbouw. Hoewel automatismen 
en structuur in het spel belangrijke speerpunten zijn, staan 
passie en plezier hoog boven aan de ranglijst.

Al een paar jaar staan de coaches naast dit team en de 
samenstelling is dan ook weinig veranderd. Iedereen wil 
namelijk bij dit team horen en erbij blijven! De saamho-
righeid wordt doorgetrokken tot aan de ouders, die de 
functies van team manager, vlagger, scheidsrechter en 
chauffeur met liefde vervullen. Het kan niet anders dan 
dat je dan een heel hecht team creëert. Een team, dat 
het liefst ook in alle vakanties doortraint. Juan organiseert 
regelmatig vriendschappelijke potjes met andere clubs. 
Eenvoudigweg om de jongens scherp te houden, flexibel 
te maken, hun fitheid op peil te houden. Daarnaast wordt 
vader Wesley (een toegewijd supporter, een uitstekende 
scheidsrechter en inmiddels een ondersteunend staflid 
van onschatbare waarde) af en toe ingevlogen om een 
echte rugbytraining te verzorgen. Hierdoor krijgt het team 
nog een extra lesje veelzijdig bewegen. 

Halverwege het jaar wordt er een uitgebreide briefing 
gehouden met alle spelers individueel. Even dat beetje 
extra aandacht voor de inzet, skills en mogelijkheden van 
ieder manschap. Goeie gesprekken, die Juan uitvoerig 
voorbereidt en leiden tot nog meer betrokkenheid. En de 
resultaten? Die zijn er ook naar! De op het oog onge-
vaarlijke “153” naam van dit team (underdog) blijkt best 
bedriegelijk, ze zijn ware cupfighters:

1) ze stegen van de 4e naar de 3e klasse
2) ze stegen van de 3e naar de 2e klasse
3) ze werden kampioen 1e fase
4) ze werden kampioen 2e fase
5)  ze zitten momenteel in de 8e finale van de beker.

Als er een wedstrijd verloren wordt, houden ze het hoofd 
op en schudden ze elkaar de hand. Bedanken ze elkaar 
voor de inzet en zijn trots op elkaars energie.

HET TEAM:
Spits Even (wonderboy). Wingers Siem (diebal=voormij), 
Mees (mister DJ), Alexander (The Runner), Midden-
velders Adam (Accelerator), Jack (gogoal!)), Luca 
(energiebom) , Natu (waarismijnshirt?), Gijs (mr Never-
2late2score), Achterhoede Xander (de beuk), Duuk (de 
vlugge), Tys (de opkomer), Tom (team captain), Keeper 
Ruben (de muur), Coach Sander (No Mercy) en coach 
Juan (The Unstoppable).

Samen het team met de gouden rand
Een team, waar VDZ trots op mag zijn!

Juliette Brans

JO15-3
een underdogteam met gouden kampioensrand

KAM- PIOEN!
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DE DERDE
HELFT NIEUWS VAN DE HC

Horecacommissie zoekt 
versterking

Vind jij het leuk om:

• Te ondersteunen tijdens toernooien, feesten  
en activiteiten?

• Mee te denken over het aanbod in de keuken  
en achter de bar?

• Mee te denken over de toekomst van de VDZ horeca?

• Leden en ouders te ondersteunen bij het  
draaien van hun bar- of keukendienst?

• In te springen wanneer nodig?

Mail dan naar Horeca@vdz-arnhem.nl
Als Horecacommissielid bepaal je zelf waarmee 

en wanneer je wilt helpen!



45

VDZ JO192 is kampioen in de 3e klasse (2e fase). 
Vanaf zaterdag 29 oktober 2022 tot en met 3 de-
cember 2022 werkten de 16 spelers van JO192 

zes competitieduels af. Zij werden ongeslagen kampioen 
in deze 2e fase en promoveren nu naar de 2e klasse. Dat 
ging niet zonder slag of stoot. Een impressie van de weg 
naar het kampioenschap. Natuurlijk is er heel veel meer te 
zeggen dan in deze korte schets naar voren komt. Teveel 
om op te noemen en buiten de kaders van een stukje in 
de Volharder. Vraag het de betrokkenen maar zelf!

In het begin van deze competitie was het nog wel zoeken 
naar de invulling van de posities en het systeem. De 
bereidheid en flexibiliteit van alle spelers om het op ver-
schillende posities te proberen, is een belangrijke sleutel 
geweest naar het succes. Waar we begonnen met een 
1442 bleek het 14231 ons goed te liggen. Zoals ge-
zegd, wisselden we nogal eens van positie maar er is wel 
een rode draad in alle opstellingen. Die zag er grofweg als 
volgt uit. Centraal achterin, en vóór keeper Melvin, speel-
den het duo Niek en Rick en op hun linker en rechterflank 
Rowdy en Thijs, afgewisseld met Tom en Lucas. Wanneer 
nodig konden Tom of Lucas ook centraal uit de voeten. 
Centraal op het middenveld speelden Rens (captain) en 
Floris, afgewisseld met Jort en Jacco. Op de linker en 
rechterflank zagen wij Storm en Jaap, afgewisseld met 

Kampioenen!
Jacco en Jamie. Voorin 
speelden Akila en Mo vaak 
in de spits, afgewisseld met 
Jamie en Jacco. 

De tegenstander waar wij het meest 
aan gewaagd waren en die ons dicht in punten naderde, 
was Sportclub Groessen. Wij keken na ieder weekend vol 
verwachting naar de uitslagen. Uiteindelijk moesten wij 
dan tegen elkaar spelen en daar legden wij een uitermate 
spannende wedstrijd op de mat met uiteindelijk een 55 
gelijkspel. Doordat Groessen op het eind één wedstrijd 
minder had gespeeld, konden zij ons nog van de eerste 
plaats stoten door hun laatste wedstrijd te winnen met vijf 
doelpunten verschil. Het was voor ons team daarom wat 
frustrerend dat die wedstrijd pas op 21 januari 2023 was 
ingepland! Uiteindelijk leverde het resultaat van die wed-
strijd een zeer spannende 40 winst op voor Groessen. 
Daardoor kon ons team worden uitgeroepen tot kampioen.

Natuurlijk een woord van dank aan de steun van ver-
schillende ouders die hebben geholpen, Jeroen, Gerrit, 
Maurice en Marcel en last but not least onze coördinator 
Cantor en ieder die ik vergeten ben.

Edward van den Bogaart
Een trotse trainer/coach van VDZ JO192,

JO19-2
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COOP supermarkt Alteveer

Beethovenlaan 61 | Arnhem

Veldman Sport
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Van drie punten in één seizoen naar een kampi-
oenschap zonder een wedstrijd te verliezen

De huidige 175 bestaat voor 90% uit de 162 van 
vorig jaar. Vorig jaar was geen succesjaar… na de 
winterstop 3 gelijke spelen… en 0 keer gewon-

nen. Vergeleken met de ouderopstand die volgde, stelde 
de boerenopstand niet veel voor. Het is een klein wonder 
dat de trainer/coach mocht blijven zitten. Er is wel hard 
ingegrepen: sessies met de trainersstaf bij Nescio tot in de 
kleine uurtjes om aan de tactiek te sleutelen, een nieuwe 
coach is toegevoegd en op de transfermarkt hebben we ons 
ook versterkt met spelers uit de 163 en een internationale 
transfer, een topspits uit Somalië.

De nieuwe spelers bleken de ontbrekende puzzelstukjes: 
een snelle laatste man, een vaste keeper en extra spitsen. 
Tijdens de bekerwedstrijden zagen we al dat er steeds beter 
werd gevoetbald en de trainingsopkomst was goed. Bijna 
altijd dan, behalve tijdens toetsweken dan moesten som-
migen op trainingsavonden leren. Hadden hun planning niet 
op orde, wat heel raar is voor pubers. Sommige jongens 
waren in de aanloop naar toetsweken zelfs al afwezig... 

De bijdrage van de fanatieke ouders heeft natuurlijk ook 
bijgedragen aan het succes. Remke, Kees, Jaap, Anton en 
Teun, die de training op maandag verzorgen. En het feit dat 
Peter is gestopt met training geven ;) Allen dank nogmaals! 

Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk het team. Een 
groep jongens waarvan een groot deel al lang samen 
voetbalt en waarbij de sfeer altijd top is, en de inzet 
(meestal) ook. Een internationaal team met jongens uit 
Eritrea, Somalië en uit Arnhem. 

Mooi om te zien dat binnen dit team nieuwe spelers heel 
goed worden opgevangen. Bijvoorbeeld Abdi, die vorig 
seizoen bij ons aansloot. Onze voorstopper die vanaf de 
allereerste training al berucht was om zijn tackles, zo hard 
… en meestal ook nog op de bal… en altijd met een grote 
glimlach. Voor hem was het een extra bijzondere compe-
titie, omdat hij in januari naar Tilburg moest verhuizen en 
dus afscheid moest nemen van het team. Dus extra mooi 
voor hem en het team dat we kampioen zijn geworden!

Roel Reukers

 

JO17-5 kampioen!JO17-5 kampioen!



CaFe de sChooF

Cafe de SchoofKorenmarkt 37
cafedeschoof@gmail.com

Iedere dag tussen 
17:00 en 18:00 uur

SCHOOF 
UURTJE

Iedere zondag
 

HORECA 
NIGHT

Iets cadeau 
geven

DE SCHOOF 
CADEAUBON 

Ook perfect voor 
uw verjaardag, een receptie of  clubavond

Voetbalshop.nl

Jansstraat 12 - 6811GJ Arnhem

Voetbalshop Arnhem

026-3892248 - Arnhem@voetbalshop.nl 
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Ook perfect voor 
uw verjaardag, een receptie of  clubavond

Jansstraat 12 - 6811GJ Arnhem

Voetbalshop Arnhem

026-3892248 - Arnhem@voetbalshop.nl 

In de kerstvakantie organiseerde WePlay Sports in 
onze kantine  na twee coronajaren  weer een FIFA 23 
E toernooi. Meer dan vijftig deelnemers deden mee. 
Op 10 spelconsoles werden eerst in poules wedstrijden 
gespeeld. Het mooie van dit online event was dat je 
Manchester City tegen Manchester City kon spelen en 
dat Vitesse kon winnen van Barcelona. 

Na de poulewedstrijden ging het toernooi verder in 
knockout. En na dik drie uur vet plezier werd de finale 
gespeeld. Voor de top 4 waren er bekers en cadeaubon-
nen. De uitslag: 4. Kenyon 3. Didier 2. Julius 1. Mees.

tekst en foto’s John Wijbenga

FIFA 2023 toernooi



BSW Adviesgroep

rung thais restaurant

Thais Restaurant Rung

Versheid en variatie, dat zijn in ons restaurant de sleutelwoorden

Probeer eens de diverse gerechten van onze menukaart

en deel met de Thai de smaak van hun aromatische keuken

Ruiterstraat 43 Arnhem

meer info:

www.restaurantrung.nl
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VDZ
en haar 

sponsors

Het bekende Arnhemse restaurant Falstaff is  
adverteerder in de Volharder. Het etablissement 
is recentelijk overgenomen door Judith en 
Adena. Maar vrees niet, zoals ze in bijgaand 
artikel uitleggen zijn ze in ieder geval van plan 
om al het goede voort te blijven zetten.

Falstaff, is de naam van het restaurant dat 
al sinds 1992 een begrip is in Arnhem. Sir 
John Falstaff is een komisch personage in 

een aantal van Shakespeares toneelstukken, waar-
in hij bovenal als levensgenieter wordt neergezet. 
Dat is ook waar het restaurant voor staat, genieten 
van het leven onder het genot van heerlijk eten en 
een lekker drankje. We zijn geopend van dinsdag 
tot en met zondag en bieden eten en drinken van 
goede kwaliteit met informele bediening en een 
gezellige sfeer. 

Vanaf 1 oktober 2022 hebben wij, Adena en Judith, 
restaurant Falstaff overgenomen. Adena werkt 
al ruim acht jaar in het restaurant en samen met 
Judith willen we zorgen voor een leuke sfeer, goed eten 
en een fijne plek om wat te drinken, eten of te borrelen. 
We hebben ons er vol enthousiasme ingestort. 

We proberen naast lekker eten en drinken ook veel 
dingen te organiseren, op zondagmiddag hebben we vaak 
livemuziek, op woensdag kan je komen genieten van een 
daghap. In de loop van de zomer gaan we nog veel meer 
leuke dingen plannen. Kom gezellig langs, we hopen jullie 
graag in ons mooie restaurant te mogen verwelkomen. 

Restaurant

Falstaff

www.restaurantfalstaff.nl
facebook: falstaffarnhem

insta: falstaffarnhem

Reserveren kan via:  
https://www.restaurantfalstaff.nl/arnhem/reserveren/

Op de website vind je ook de menukaart.
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Volharding doet zegevieren. De naam van onze 
voetbalclub, die mij al enige jaren bezighoudt. Bij 
het woord zegevieren is bij mij al snel de link met 

winnen gelegd. En ook niet gek natuurlijk, want we maken 
allemaal mee dat we op zaterdag weer langs de lijn of op 
het veld staan en waar (op voorhand) bij veel van onze 
jongens en meiden één ding telt, namelijk winnen. En 
natuurlijk is dat fijn en streven we daar naar, maar het win-
nen of zegevieren, kan nog voor zoveel meer staan. 

Zegevieren is volgens mij ook: als het team elke keer 
weer een stukje groeit; Als de training van deze week 
een beetje beter gaat dan de vorige week; het maximale 
van elkaar verwachten op het veld, maar daarbuiten op 
een fijne manier met elkaar omgaan; het respecteren 
van elkaars talenten en tegelijkertijd het accepteren van 
elkaars verschillen. Om dit onder meer te bereiken heb je 
uiteraard volharding nodig; volharding van de spelers; van 
de coach; van de begeleiders om het team; en uiteraard 
van ouders en andere supporters.  

Zo trainen onze jongens van de JO171 elke maandag 
en donderdag volhardend met elkaar. Dit jaar is Robbert 
Rutten hun trainer en ook hij wil samen met het team ui-
teraard zegevieren. Waarbij plezier hebben en maken met 
elkaar net zo belangrijk is. Plezier tijdens de trainingen, 
op het voetbalveld, in de kleedkamer, maar ook daarbui-
ten. Of het nu is met een afsluitend toernooitje tijdens de 
laatste training voor de winterstop, lachen met elkaar in de 
kleedkamer, genieten van de acties op het veld, met z’n 
allen warme chocomelk drinken na een winterse training, 
gezamenlijk genieten van een kerstbrunch bij VDZ of 
een middagje bowlen met elkaar. Met de sfeer en plezier 
maken in dit team, zit het onderling wel goed. 

De JO171 is er in ieder geval klaar voor, om na de 
winterstop, in elke training en in elke wedstrijd weer alles 
te geven, wat er in zit. Dus zet hem op Martijn, Max de H., 
Max M., Mats, Gijs de G., Gijs van L., Job, Joep, Stefan, 
Kasper, Abel, Olaf, David, Nout en Luuk. We gaan er met 
z’n allen een fijn, sportief, gezellig, maar ook een zegevie-
rend tweede deel van het voetbalseizoen van maken.

tekst en foto’s Esther Bronkhorst    

Voetbal met meer plezier

JO17-1

BOWLEN 

Kerstbrunch
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Oliebollen: Hoewel het nieuwe jaar 
alweer dagen dagen oud was, gingen op 
14 januari alle pupillen tot en met JO12 
weer de wei in voor de oliebollencup. Een 
frisse en soms natte ochtend. Hoewel 
er geen cup te winnen viel, stond er na 
de wedstrijden voor iedereen een stapel 
oliebollen klaar met warme chocomelk. 
Om 9.00 begonnen de spelers en speel-
sters van de Champions League, JO8 en 
JO9, gevolgd om 11.00 uur door JO10, 
JO11 en JO12. En toen die laatsten hun 
oliebollen met chocomelk wegtikten, kwa-
men de eerste senioren al binnen voor 
het stampottoernooi van die middag.

Tekst en foto’s John Wijbenga
OliebollencupKerstbrunch

Coach Robbert Rutten spreekt zijn team toe. Gezien het  
tijdstip (8.43 u) en de koffie zal het wel de voorbespreking zijn



autoriJsChool de haas

Mondhygiënistenpraktijk Arnhem

Mondhygiënistenpraktijk 

Arnhem   mondgezond.nl
20 
jaar

Ankie, Karin, Olga, Liza, Linda, Friedel, 
Yvonne, Bas, Truus en Frederique

Breitnerstraat 24  6813 HR Arnhem  (t) 026 4421770  www.mondgezond.nl
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Na twee gelijke spelen werd er vandaag verdiend 
gewonnen. Waar het de vorige wedstrijden nog 
niet goed liep met compact dekken en snel om-

schakelen, was dat vandaag anders. Tijdens de voorbe-
spreking duidelijk aangegeven dat als we dat vandaag wel 
zouden doen, dat het ons dan heel wat minder energie 
zou kosten en veel meer balbezit. En de meiden hebben 
dit supergoed opgepakt. Telkens als er ook maar één 
tegenstander de bal had, zaten we er direct bovenop. 
Wat ons steeds snel balbezit opleverde op de helft van 
de tegenstander waardoor we ook steeds snel gevaarlijk 
konden worden voor hun doel.

De eerste kans was al redelijk snel in de wedstrijd. De bal 
werd via de rechterkant ingebracht en kwam uiteindelijk 
terecht bij Loes. Helaas kwam de bal op de beenbescher-
mer inplaats van op de voet. Naarmate de eerste helft 
vorderde werden we steeds gevaarlijker. Vooral Libby 
was via de rechterkant een plaag voor hun verdediging. 
Rachel als rechtshalf gestart wist in de 17e minuut de bal 
bij Libby te krijgen en die wist daar wel raad mee. 10 voor 
ons! Vier minuten later was het al 20. Sascha zette goed 

De eerste overwinning is binnen

door na een inworp van Rachel en wist de bal bij de inlo-
pende Libby te krijgen die na een volle sprint verwoestend 
uithaalde en haar tweede maakte. En met nog 9 minuten 
wilden de meiden voor rust de stand nog verder uitbrei-
den. Hoewel we daar nog zeker drie kansen voor kregen, 
ging er geen meer in.

In de pauze werd nog even aangeven waar de zwaktes 
van de tegenstander lagen om zo hopelijk de score nog 
uit te kunnen bouwen. In de 51e minuut was het alweer 
raak. Kathlyn wist een bal goed te onderscheppen en 
schoot daarna de bal hard en hoog in de touwen. Moet 
gezegd worden dat de manier van kansen creëren wel 
heel mooi en goed ging. Het balletje werd over het alge-
meen snel rondgespeeld.
Na al een paar kansjes gehad te hebben wist ook Rachel 
er in de slotminuut op aangeven van Liv er ook nog 1 te 
maken. We hielden er een dik verdiende 40 overwinning 
aan over.

Richard de Ruiter

MO13-1
Fotografie Marjon Elshof
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17 december. Het is matchday. Het vriest en er 
waait een ijzig windje. De laatste wedstrijd van 
de wintercompetitie staat op het program. De 
boys van 14-3 zijn tot op heden ongeslagen ge-
bleken. Sterker nog… behalve op de Paasberg 
waar het na een fysieke wedstijd gelijk eindigde 
heeft deze uitgebalanceerde ploeg met mooie 
cijfers gewonnen. Waarbij onze topvoetballer 
maar inmiddels ook bewezen keeper Mart veelal 
de 0 heeft weten te houden.
Met deze resultaten op zak staat VDZ JO14-3 
bovenaan het linkerijtje. Aangezien onze te-
genstander LOO14-1 ook ongeslagen was en 
de helse tocht naar Arnhem nog moest maken, 
moest deze wedstijd gewonnen of gelijk worden 
gespeelt. Met deze uitkomst mocht het team 
zichzelf officieel ka mpioen no emen. Je  voelde 
aan alles dat dit DE wedstijd zou worden van 
het seizoen. We speelden op veld 8. Voor een 
3de team uitzonderlijk. De tribune was meer dan 
goed gevuld met enthousiaste ouders, broers, 
zussen, opa’s en oma’s maar ook trainings-
maatjes van andere teams namen de moeite om 
deze wedstrijd live te zien en vooral ons elftal 
aan te moedigen en dat in de vrieskou!
De boys hadden stuk voor stuk strakke bekkies. 
Niet alleen van de kou maar ook de spanning 
sloeg op de benen. Onder begeleiding van onze 
eigen thuisfluiter J aime ( hij fl uit al tijd fa ir maar 
fluit dus, als het kan, altijd thuis, om misverstan-
den te voorkomen).
’t Loo startte de wedstrijd gedisciplineerd waar 
onze mannen vooral last hadden van overma-
tige adrenaline. Automatisme dat de afgelopen 
maanden tot in perfectie waren ingeslepen ble-
ken niet meer zo automatisch te zijn. Al snel kwa-
men we met 0-2 achter te staan. Twijfel nam toe 
en het vertrouwen op een goede uitkomst ebde 
weg. MAAR daar was onze trouwe 12de man 
het niet mee eens. Iedereen ging vol achter het 
team staan. Moedigde ze aan en schreeuwden 
de longen uit hun lijf. Je zag gedurende de eerste 
helft het spelbeeld kantelen. Er kwamen kansen. 
De verdediging stond opeens weer als een blok 
met Rob en Berend als opkomende wingbacks 

en het middenveld controleerde en bepaalde. 1 
minuut voor rust kwam daar de aansluitingstref-
fer. Een corner van rechts kwam pan klaar voor 
de voeten van Soufian ( onze d ribbelparel) die 
hem behendig tussen de palen tikte. 1-2 en het 
vertrouwen was weer terug.
In de rust kwam de powerspeech à la van Gaal. 
De tweede helft gaf hetzelfde speelbeeld. We 
controleerden de wedstrijd maar er kwamen 
spora-disch echte kansen. Melle met een 
vlammend schot net naast. Wopke met een 
splijtende strak-ke voorzet bleek net iets TE 
strak. Bram werkte als een paard maar was 
ongelukkig in de afron-ding. Maar het 
allermooiste was de drang om door te gaan. 
Het vertrouwen wat een echte top-ploeg heeft. 
Namelijk de rust bewaren omdat die ene kans 
toch echt nog wel zou komen. Het werd 
spannender en spannender. Op de tribune 
gingen onze trouwe supporters er nog 1 keer 
achter staan. En toen… met nog minder dan 1 
minuut op de klok brak Julian door het 
middenveld en loste zijn directe tegenstander. 
Hij bedacht zich geen seconde en draaide de 
bal, net buiten de 16, zo de kruising in. 
Keeper kansloos. 2-2. Direct daarna loot de 
scheids einde wedstrijd. Het voelde als een 
overwinning. We zijn kampioen. # trots. In de 
kantine kreeg iedereen, zoals ook Champions 
League winnaars dat krijgen, een heuse 
medaille. VDZJO14-3 Kampioenen. Dit is een 
goed stel hoor!

Wieger van den Bos

Foto’s: Kim Corbeek-Folman
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VDZ. Voetbal met meer plezier 
Op weg naar 2026 – Ledenonderzoek 

 

VDZ heeft in 2022 een ledenonderzoek uitgevoerd. 235 leden hebben de online-vragenlijst 
ingevuld. Het onderzoek leverde mooie resultaten en concrete verbeterpunten op. Zo voelt 
92 procent van de leden zich thuis bij VDZ en is 79 procent van de leden trots om bij VDZ 
te horen. In deze factsheet staan enkele resultaten vermeld. Op de VDZ-website vind je 
een uitgebreider verslag van het ledenonderzoek en de vervolgacties. 

Wat vinden leden van VDZ? 

 
 

92% 
 voelt zich thuis 

bij VDZ 

86% 
 vindt sfeer in 
clubhuis goed 

79% 
 is trots om bij  
VDZ te horen 

7,9 
voor de 

totale sfeer 
bij VDZ 

 

Activiteiten & Organisatie 

VITAAL – MAATSCHAPPELIJK – DUURZAAM 
Word ook lid, vrijwilliger of  maatschappelijk sponsor van VDZ! 

36% 
bezoekt nooit de 

Algemene 
ledenvergadering 

(ALV) 

Leden willen graag investeren in: 
1. Behoud (jeugd)spelers. 

2. Kwaliteit voetbalopleiding. 
3. Vernieuwing clubhuis. 

4. Duurzaamheid sportpark. 
5. Prestatievoetbal.  

 

 
 

Vragenlijst is ingevuld door: 
Spelende en trainende leden 

Niet-spelende leden 
(Ouders van) Jeugdleden 
Volwassenen & Senioren 

Trainers & Coaches 
Bestuur & Commissies 

Club van 100/Vrienden van 

 

 
 

 

65% vindt dat VDZ leuke activiteiten 
 organiseert buiten het voetbal om. 

62% wil graag dat er een 
Super Saturday en Super Sunday komt. 

57% is tevreden over het aantal 
activiteiten buiten het voetbal om. 

72% vindt dat De Volharder een fysiek clubblad 
moet blijven. 77% leest het clubblad altijd. 

87% vindt vrijwilligerswerk 
belangrijk en dat het er bij hoort. 

67% vindt de huidige vrijwilligersregeling 
met verplichte inzet van 4x3 uur precies goed. 

81% wordt goed geïnformeerd over 
praktische zaken. 53% over het VDZ-beleid. 

72% van de leden voelt zich voldoende 
gewaardeerd en krijgt voldoende aandacht.  

58% vindt de website van VDZ informatief 
en actueel. 32% kent de VDZ-app. 

Bijna alle leden vinden de sfeer op en langs het veld en in het clubhuis goed. Toch heeft 27% van de leden wel eens te 
maken gehad met ongewenst en onsportief gedrag zoals schelden, pesten, intimidatie, slaan of discriminerende uitingen. 

 

 

 

 

 

93% vindt de sfeer op het veld 
en langs de lijn goed.   

 

V1  

1500 leden met 900 jeugdleden en 200 meiden/vrouwen 
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VDZ heeft in 2022 een ledenonderzoek uitgevoerd. 235 leden hebben de online-vragenlijst 
ingevuld. Het onderzoek leverde mooie resultaten en concrete verbeterpunten op. Zo voelt 
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te horen. In deze factsheet staan enkele resultaten vermeld. Op de VDZ-website vind je 
een uitgebreider verslag van het ledenonderzoek en de vervolgacties. 
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1500 leden met 900 jeugdleden en 200 meiden/vrouwen 

Opvallende resultaten 
1500 leden kregen per email of WhatsApp het ver-
zoek om een online-vragenlijst in te vullen. In totaal 
hebben 235 leden de online-vragenlijst ingevuld. De 
resultaten van het onderzoek geven een goed beeld 
van hoe leden de sfeer en de organisatie binnen VDZ 
ervaren en welke verbeterpunten er zijn. 

Trots om er bij te horen
93 procent van de leden die de online-vragenlijst 
heeft ingevuld vindt de sfeer op het veld/langs de lijn 
goed. Toch heeft ruim 1 op de 4 leden de afgelopen 
jaren bij VDZ te maken gehad met enige vorm van 
ongewenst gedrag zoals schelden, pesten of discrimi-
nerende uitingen. 92 procent voelt zich thuis bij VDZ 
en bijna 8 op de 10 leden is er trots op om bij VDZ te 
horen. Leden beoordelen de totale sfeer bij VDZ met 
gemiddeld 7,9. Kortom, voetbal met meer plezier.

Vrijwilligersbeleid
Verreweg de meeste leden (87 procent) vinden vrij-
willigerswerk belangrijk en dat het er bij hoort. Ruim 
twee derde van de leden vindt de inzet van 4x3 uur 
vrijwilligerswerk precies goed, 28 procent vindt het te 
veel en 5 procent vindt het te weinig.

Communicatie
81 procent van de leden zegt goed te worden geïn-
formeerd over praktische zaken. Bijna 7 van de 10 
leden zegt voldoende op de hoogte te zijn van wat 
er gebeurt bij de vereniging. Wat beter kan is de be-
kendheid met het VDZ-beleid. Iets meer dan de helft 
van de leden zegt voldoende op de hoogte te worden 
gebracht van het VDZ-beleid.

De Volharder
Hier zal de clubbladcommissie blij mee zijn. 72 pro-
cent van de leden vindt dat De Volharder een fysiek 
clubblad moet blijven. 77 procent van de leden leest 
De Volharder altijd.

Website en app
Veel leden vinden dat de VDZ-website en VDZ-app 
kan worden verbeterd. Een derde van de leden is 

LEDEN ZIJN TROTS OP
GOEDE SFEER BIJ VDZ

bekend met de VDZ-app. Wat betreft verbeteringen 
aan website en app hebben we te maken met de (on)
mogelijkheden van het VoetbalAssist en Sportlink-
systeem van de KNVB. Meerdere leden vinden ook 
dat de inzet van sociale media beter kan.

Activiteiten
Bijna twee derde van de leden vindt dat VDZ leuke 
activiteiten organiseert buiten het voetbal om. Het lijkt 
veel leden leuk als er een Super Saturday en Super 
Sunday wordt georganiseerd. De helft van de leden 
vindt dat er voldoende afwisseling is in het activitei-
tenaanbod.   

Algemene ledenvergadering (ALV)
Bijna 4 op de 10 leden heeft nog nooit een Algemene 
ledenvergadering (ALV) bezocht. De meest genoem-
de reden voor het niet-bezoeken van de ALV is ‘Ik 
weet niet waarom ik aanwezig moet zijn, ik weet niet 
wat er gebeurt op een ALV’. Lees bij Veel gestelde 
vragen waarom de ALV ook voor jou van belang is!

Prioriteiten
Leden vinden dat VDZ de komende jaren vooral moet 
investeren in het behouden van jeugdspelers (81%), 
kwalitatief goede trainingen (78%), vernieuwing van 
het clubhuis (68%) en duurzaamheid van het sport-
park/clubhuis (74%). Dit sluit aan op de ingezette 
plannen van VDZ voor een nieuw clubhuis, de VDZ 
Voetbal Academie en het aanstellen van een Hoofd 
(Jeugd)Opleiding.
 
Speerpuntenplan VDZ op weg naar 2026
Het onderzoek is uitgevoerd door een van onze le-
den, Eva Heijnen, tevens werkzaam als onderzoeker 
bij Mulier Instituut (sportonderzoek voor beleid en 
samenleving). I.s.m. bestuur en verenigingsmanager 
Stan Minderaa en het verenigingsbureau. Het was 
een van de actiepunten uit het speerpuntenplan. VDZ 
op weg naar 2026. We willen dit ledenonderzoek ie-
dere twee jaar te herhalen Voor vragen over het on-
derzoek kun je contact opnemen met het bestuur.

Bestuur VDZ

VDZ heeft afgelopen jaar een ledenonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek leverde mooie 
resultaten en concrete verbeterpunten op. Zo voelt 92 procent van de leden zich thuis bij 
VDZ en is 79 procent van de leden trots om bij VDZ te horen.
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Bestuur VDZ

VDZ heeft afgelopen jaar een ledenonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek leverde mooie 
resultaten en concrete verbeterpunten op. Zo voelt 92 procent van de leden zich thuis bij 
VDZ en is 79 procent van de leden trots om bij VDZ te horen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VDZ. Voetbal met meer plezier 
Op weg naar 2026 – Ledenonderzoek 

 

VDZ heeft in 2022 een ledenonderzoek uitgevoerd. 235 leden hebben de online-vragenlijst 
ingevuld. Het onderzoek leverde mooie resultaten en concrete verbeterpunten op. Zo voelt 
92 procent van de leden zich thuis bij VDZ en is 79 procent van de leden trots om bij VDZ 
te horen. In deze factsheet staan enkele resultaten vermeld. Op de VDZ-website vind je 
een uitgebreider verslag van het ledenonderzoek en de vervolgacties. 

Wat vinden leden van VDZ? 

 
 

92% 
 voelt zich thuis 

bij VDZ 

86% 
 vindt sfeer in 
clubhuis goed 

79% 
 is trots om bij  
VDZ te horen 

7,9 
voor de 

totale sfeer 
bij VDZ 

 

Activiteiten & Organisatie 

VITAAL – MAATSCHAPPELIJK – DUURZAAM 
Word ook lid, vrijwilliger of  maatschappelijk sponsor van VDZ! 

36% 
bezoekt nooit de 

Algemene 
ledenvergadering 

(ALV) 

Leden willen graag investeren in: 
1. Behoud (jeugd)spelers. 

2. Kwaliteit voetbalopleiding. 
3. Vernieuwing clubhuis. 

4. Duurzaamheid sportpark. 
5. Prestatievoetbal.  

 

 
 

Vragenlijst is ingevuld door: 
Spelende en trainende leden 

Niet-spelende leden 
(Ouders van) Jeugdleden 
Volwassenen & Senioren 

Trainers & Coaches 
Bestuur & Commissies 

Club van 100/Vrienden van 

 

 
 

 

65% vindt dat VDZ leuke activiteiten 
 organiseert buiten het voetbal om. 

62% wil graag dat er een 
Super Saturday en Super Sunday komt. 

57% is tevreden over het aantal 
activiteiten buiten het voetbal om. 

72% vindt dat De Volharder een fysiek clubblad 
moet blijven. 77% leest het clubblad altijd. 

87% vindt vrijwilligerswerk 
belangrijk en dat het er bij hoort. 

67% vindt de huidige vrijwilligersregeling 
met verplichte inzet van 4x3 uur precies goed. 

81% wordt goed geïnformeerd over 
praktische zaken. 53% over het VDZ-beleid. 

72% van de leden voelt zich voldoende 
gewaardeerd en krijgt voldoende aandacht.  

58% vindt de website van VDZ informatief 
en actueel. 32% kent de VDZ-app. 

Bijna alle leden vinden de sfeer op en langs het veld en in het clubhuis goed. Toch heeft 27% van de leden wel eens te 
maken gehad met ongewenst en onsportief gedrag zoals schelden, pesten, intimidatie, slaan of discriminerende uitingen. 

 

 

 

 

 

93% vindt de sfeer op het veld 
en langs de lijn goed.   

 

V1  

1500 leden met 900 jeugdleden en 200 meiden/vrouwen 







indoor aCtion

 
 

boekhorstenstraat 75
6268 DV Arnhem
www.indooraction.nl



De organisatie 
van VDZ

Clubhuis
Clubhuis V.D.Z.
’t Cranevelt 3
6815 DK Arnhem
0264425746

Postadres 
Postbus 864 
6800 AW Arnhem 

De organisatie van VDZ veranderd
Aan de hand van het Speerpuntenplan: VDZ op weg naar 2026 gaat er in de 
toekomst qua organisatie veel veranderen. Het bestuursteam wordt uitgebreid, er 
is nu een verenigingcoördinator en een hoofd opleidingen. De nieuwe structuur 
hebben we vast, voor zover mogelijk, hieronder ingevuld.

Contributies
(seizoen 2022/2023)
Seniorenleden € 291, 
(spelend)
Junioren  € 256, 
(13 t/m 18 jaar)
Pupillen  
(5½ t/m 12 jaar) € 247,
Trainingslid € 154, 
(senioren)
Leden € 88,  
(niet spelend) 
Vriend van VDZ € 50,

Contributie
NL90RABO0132252406  
t.n.v. RK VV VDZ

Alle informatie vind u op 

www.vdz-arnhem.nl
Op onze website vindt u onder 
de rubriek Algemeen →  
Organisatie & Reglementen 
meer informatie over de 
verenigingsstructuur, statuten, 
huishoudelijk reglement, ge-
dragscode en tuchtreglement. 
Wijzigingen voor deze pagina 
graag doorgeven aan 
Nancy Meister 
secretaris VDZ Bestuur. 

Bestuursteam    
Voorzitter Noud Hooyman voorzitter@vdzarnhem.nl
Secretaris Nancy Meister secretaris@vdzarnhem.nl 
Algemene zaken (secr.) Bart Drewes algemenezaken@vdzarnhem.nl
Financiële zaken (penningm.) Hans van der Held penningmeester@vdzarnhem.nl
Accommodatie & Fac.  Willem van Santen accommodatie@vdzarnhem.nl
Voetbalzaken John Wijbenga voetbalzaken@vdzarnhem.nl  
Communicatie & Sponsoring Vacature  

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)    
Vertrouwenscontactpersoon Hans Arentsen vcp@vdzarnhem.nl / (06) 534 290 61
Vertrouwenscontactpersoon Astrid Huijsman vcp@vdzarnhem.nl / (06) 233 731 03   

Verenigingsbureau
Verenigingsmanager Stan Minderaa verenigingsmanager@vdzarnhem.nl
Ledenadministratie Jacqueline Meijer ledenadministratie@vdzarnhem.nl
Vrijwilligersadministratie Jacqueline Meijer (06) 106 61 682
Vrijwilligersplanning Hanny Jansen planning@vdzarnhem.nl
Contributieinning en incasso Hanny Jansen incasso@vdzarnhem.nl
Crediteurenadministratie Alexis Arends facturen@vdzarnhem.nl
Wedstrijdsecretaris Senioren Hanny Jansen wss@vdzarnhem.nl / (06) 278 38 393

Commissies
Herencommissie  Selectie BertJan Zoetbrood herenselectie@vdzarnhem.nl
Herencommissie  Recreatie Rogier Walter herenrecreatie@vdzarnhem.nl
Damescommissie Ad Heijnen vrouwenvoetbal@vdzarnhem.nl
Horecacommissie  Thom van Middelaar horeca@vdzarnhem.nl 
Sponsorcom. VDZHogerop Evert van Amerongen vdzhogerop@vdzarnhem.nl
Redactiecom. De Volharder Rudi Borkus volharder@vdzarnhem.nl
Websitecommissie Jeroen Westen webmaster@vdzarnhem.nl
Onderhoudscommisie Wim van Swaaij onderhoud@vdzarnhem.nl 
Reuniecommissie Marcel Leenders reunie@vdzarnhem.nl
Club van 100 / Fondsenw. Ronald Brakenhoff clubvan100@vdzarnhem.nl 
Toernooicommissie jeugd Lisette van Dijk toernooicommissie@vdzarnhem.nl
Vrijwilligersadm.  Christine Ubbink jeugdkader@vdzarnhem.nl   

Voetbalcoördinatoren
TC Keepers Erwin Brakenhoff tckeepers@vdzarnhem.nl
Scheidsrechterscoördinator Jeroen Westen scheidsrechter@vdzarnhem.nl   

Jeugdcommissie
Voorzitter a.i. John Wijbenga jeugd@vdzarnhem.nl
Maatschappelijk betrokken Gert Jan schouten
Wedstrijdsecretaris jeugd Gérard van Lunenburg wsj@vdzarnhem.nl
Algemeen Jeugdcoördinator Floris van Onna ajc@vdzarnhem.nl
Hoofd Jeugdopleidingen Niek Verheijen hjo@vdzarnhem.nl

ORGANISATIE
63



BVr adVies, aCCountants en BelastingadViseurs

Een eerlijk advies of overzicht nodig?
Wij reiken u graag de helpende hand.

njiRnaV&tuohkreBnavmaetteH

Accountants en Belastingadviseurs 

B.V. streeft dagelijks naar een hoge 

kwaliteit en tevredenheid in hun 

dienstverlening. 

U kunt bij ons terecht voor:

 (LOON)ADMINISTRATIE 

 JAARREKENINGEN   

 eenmanszaken

 vennootschappen

 stichtingen

 ACCOUNTANTSVERKLARINGEN  

 ALLE FISCALE AANGIFTEN 

 inkomstenbelasting

 vennootschapsbelasting

 omzetbelasting

 FISCALE ADVISERING

 bedrijfsovernames

 herstructureringen

 inkomensplanning

A Röellstraat 1

 6814 JC Arnhem

T  (026) 74 10 710

A De Hofstede 30

 4033 BV Lienden

T  (0488) 74 00 40

E info@bvradvies.nl

I www.bvradvies.nl

• 

• 

• 

• 

• 




