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Een jubileum
Bij VDZ is het een goede gewoonte om, met elkaar, 

stil te staan bij speciale momenten. Dat kun-
nen leuke en minder leuke zaken zijn. Vanuit de 

“familiegedachte” van VDZ vinden wij het gelukkig heel 
normaal onze betrokkenheid te tonen.Vandaag gaat het 
om een heuglijk feit, het 25 jarig bestaan van de zaterdag 
“afdeling” van VDZ. Onze vereniging staat bij de KNVB te 
boek als een zondags voetbalvereniging (en heeft van-
wege het oorspronkelijke predikaat “katholiek” tot nu toe 
het voordeel gehad van een latere aanvangstijd van de 
zondagswedstrijden omdat men verondersteld werd eerst 
naar de kerk te gaan).

Het lastige van voetbal op de zondag was natuurlijk voor 
een aantal leden het feit dat de zaterdagavond normaliter 
de uitgaansavond was. Niets mis mee op de avond zelf 
maar de naweeën ervan op de zondag waren bij som-
mige spelers wel erg merkbaar. Dit was overigens niet de 
enige reden dat een aantal spelers als Hemmy en Fred 
Joosten, Ron de Jonge en niet te vergeten mijn gewaar-
deerde oppas voor onze kinderen in die tijd, Jan Tenback 
de initiatiefnemers waren van het zaterdagvoetbal bij 
VDZ. Naast het al eerder genoemde uitgaansleven op de 
zaterdag waren ook veel trainers en scheidsrechters actief 
op de zondag en konden daardoor zelf niet voetballen. 
Ook het “zondagsfamilieleven” voor wat oudere spelers 
als wisselgeld voor in vroegere tijden “op zondag niet 
thuis zijn” vormde in enkele gevallen een niet onbelangrijk 
motief. Deelname aan een zaterdagcompetitie kon voor 
velen een uitkomst bieden om toch te genieten van het 
zelf voetballen.

Ondanks de weerstand bij het toenmalige bestuur van 
VDZ die bang was voor een interne concurrentie voor het 
zondagvoetbal werd er toch doorgezet en startte het za-
terdagvoetbal in 1986. Elders in dit jubileumnummer zal 
ongetwijfeld een beschrijving van alle hoogtepunten 
(en misschien dieptepunten) van het zaterdagvoet-
bal te vinden zijn. Ook ( al dan niet steeds sterker 
wordende) verhalen over spelers en officials 
(scheidsrechters) zult u in dit nummer terugvin-
den. Het huidige bestuur staat nog steeds vol 
achter deze tak van VDZ, niet alleen vanwege 
het zichtbare plezier dat de spelers en toe-
schouwers er aan beleven maar ook vanwege 
het feit dat deze “afdeling” zich organisatorisch 
praktisch volledig zelf bedruipt. Een speciaal 

zaterdagsecretariaat voor 
senioren is niet nodig omdat 
men dit allemaal zelf regelt. 
En natuurlijk, niet onbelang-
rijk, zorgt het zaterdagvoetbal 
bij zowel thuis- als uitwedstrij-
den voor een aangename en 
voor VDZ lucratieve 3e helft 
in de kantine met bijbeho-
rende gezelligheid. Kortom, 
het zaterdagvoetbal bij VDZ is niet meer weg te denken 
en dus is er alle reden voor een feestje op 4 juni a.s. De 
jubileumcommissie heeft een aantrekkelijk programma 
opgesteld voor alle leden van VDZ uiteraard met een 
feestavond als afsluiting.

Namens het bestuur feliciteer ik alle (oud)spelers, officials 
en overige betrokkenen (toeschouwers) met dit 25-jarig 
jubileum van onze zaterdagafdeling en wens iedereen 
een bijzonder fijne dag toe. Ik hoop dat velen zich zullen 
inschrijven voor de festiviteiten op deze dag. Eigenlijk 
verwacht ik dit ook wel omdat het bij VDZ, zoals reeds 
boven gezegd, de goede gewoonte is om iets met zijn 
allen te vieren.

Geert van Gessel
Voorzitter a.i. VDZ

Schildersbedrijf Ponsteen
Taklaan 7,  6824 DM  Arnhem
026-4435359 / 06-51910754
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Nu bij HEGEMAN

Met o.a. 

• Metallic lak

• Navigatiesysteem Amundsen (incl. map)

• Lichtmetalen velgen 17” Dolomite

• Armsteun voor

• Radio cd speler

• Airco

• Cruise control

• Centrale deurvergrendeling

• Speciale interieurbekleding Krystal

• Parking Distance Control achter

• Automatisch dimmende binnenspiegels

• klaptafel aan achterkant voorstoelen

• Sunset, extra geinte ramen achter

• Speciale vloermatten

• Regensensor + lichtassistent

• Net onder de hoedenplank

Rijklaar voor slechts  € 23.999,-
zolang de voorraad strekt

Škoda Yeti Tour 1.2 TSI

www.Hegeman-groep.nl Arnhem
Papenkamp 19 
026 - 495 09 00

Hegeman blijft verrassen
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Het had weinig gescheeld of het zaterdagvoetbal 
was nooit ontstaan bij VDZ. Stromingen bin-
nen de club vreesden voor teveel concurrentie 

voor het zondagvoetbal. Om senioren die niet op zondag 
konden of wilden spelen voor de vereniging te behouden, 
kreeg een aantal spelers uit de toenmalige A2 uiteindelijk 
de zegen van het bestuur. Illustere namen als Hemmy en 
Fred Joosten, Ron de Jonge, Jan Tenback en vele ande-
ren stonden aan de wieg van VDZ 10 en daarmee was 
zaterdag 1 een feit. De eerste wedstrijd is gespeeld op 13 
september 1986,   
Victoria ‘83 5 - VDZ 10. Vreemd genoeg weet niemand 
wat de uitslag is. Dat komt mede doordat “het rode boek-
je” met alle statistieken verloren is gegaan in de strijd. Wel 
is bekend dat de selectie onder leiding van Hemmy in die 
tijd heel veel naar Ede en Wageningen moesten (DTS’35, 
Blauw Geel, Ede, ONA’53, Wageningen).

De eerste jaren was het krachtsverschil enorm. Dat kwam 
mede omdat wij als zaterdagteam bij een zondagver-
eniging alleen in de laagste klasse mochten uitkomen. 
Dat zorgde ervoor dat de focus om te presteren op vele 
manieren werd ingevuld. Het bekendste voorbeeld uit de 
beginjaren was de rechtstreekse bus/fietsverbinding tus-
sen Manhattan en Cranevelt. Op vrijdag gingen illustere 
namen als Bob Roelofs, Vincent van Kan, de gebroeders 
Theunissen en Mike Reijnen gezellig stappen en “zweef-
den” (soms) direct door naar VDZ. Ja, in de beginjaren 

stonden zeker de echte bikkels binnen de lijnen. Dat 
moest ook wel als je tegenstanders ontmoet zoals WCA, 
BVH, Sempre Avanti en OAB.

We konden zeker spreken van een doelpunten machine. 
Het scoren van meer dan 100 doelpunten per seizoen 
was eerder regel dan uitzondering. Toch zaten er ook 
lastige potjes tussen en dan had de scheids zijn handen 
vol. Er zijn zelfs geruchten dat Jeroen Polman zich als 
scheidsrechter een uur lang heeft opgesloten in de be-
stuurskamer om de woedende tegenstander te ontlopen. 
Het zal wel een fabeltje zijn…

Eind jaren 80 en begin jaren 90 waren onze clashes met 
WAVV en Zuid-Arnhem befaamd. Het kampioenschap 
werd vaak onderling verdeeld. En als je dan bij de aftrap 
scoort vanaf middenstip (zoals Jannes deed tegen WAVV) 
dan was je meteen “het mannetje”. Exacte cijfers zijn niet 
bekend maar volgens onbevestigde berichten zijn we 
de eerste 13 jaar 6 keer kampioen geweest. We hebben 
foto’s uit 1989/1990 met bloemen en toen zal het ook wel 
raak geweest zijn.

In 1996 veranderde de KNVB de regels en konden we 
ineens promoveren tot de 4e klasse. En met kampioen-
schappen in de 6e klasse (1996/1997) en 5e klasse 
(1997/1998) maakten wij daar optimaal gebruik van. In de 
4e klasse spelen we nog steeds met veel plezier

De beginjaren van VDZ Zaterdag 1

Hoe het ooit begon

Een van de vele 
kampioenschappen 
uit de beginjaren, 
deze foto stamt uit 
1990

 1986
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Na het behalen van het kampioenschap in de 6e 
klasse start wederom VDZ als grote titelkandidaat 
(samen met Paasberg 2) voor de 5e Klasse. Met 

sambavoetbal worden tegenstanders als DVOV 3 (11-0 en 
11-2) en Lunteren 5 (9-0 en 12-0) met ruime cijfers versla-
gen. En werd er eens matig gepresteerd dan was er toch 
een overwinning van 3-1 of 4-1. Ja, tijdens het seizoen 
1997-1998 speelden de gladiatoren hun beste voetbal (in 
25 jaar?). Maar ook Paasberg speelde de tegenstanders 
van de mat. Zo wisselden VDZ en Paasberg de kopposi-
tie met elkaar af (op doelsaldo). Bij een kampioenschap 
hoort geluk. Zo speelden wij 1-1 gelijk bij ESA 5 maar 
door (politieke) druk, trok ESA zich terug uit de competitie. 
Competitie vervalsing? Nee…

Lunteren 6 was het sleutelduel. Waar Paasberg gelijk 
speelde, wonnen wij dankzij een doelpunt van Max in 
de laatste seconde met 1-2. De onderlinge duels met de 
Paasberg waren dus beslissend. In het 10e duel speelden 
we op Cranevelt onderling 0-0 (en dat zeker niet “bloede-
loos”).

En dan is het 4 mei 1998. VDZ staat 2 punten voor op 
Paasberg. Laatste wedstrijd van het seizoen, in het hol 
van de leeuw: Paasberg – VDZ. Het is een wedstrijd met 
100 – 150 man toeschouwers en in gedachten worden het 
er steeds meer! Stralende zon en toch ook wel gespan-

nen koppies. En omdat het lot het zo bepaald had: een 
eigen scheids. Het begon slecht. Een steekpass achter de 
rug van Nico Dales om bracht de snelle 1-0 op het bord. 
Maar zoals ook in 1974 hoeft dit geen nadeel te zijn. De 
gladiatoren gingen beter ballen en er ontstond een gelijk-
waardige wedstrijd. 
Na de thee en een paar opbeurende woorden stapten de 
mannen van Ronald de Jonge en Han van der Schaaf 
weer het veld op. En plots waren de rollen omgekeerd. 
Eerst werd Frank Abbenhuis uitstekend vrij gespeeld 
achter de slapende Paasberg verdediging en daarna (1 
van de 7 wereldwonderen) kregen we een strafschop van 
de eigen scheids die door Jan Tenback werd benut: 2-1. 
De magische woordenwisseling tussen de Paasberg spits 
en de scheids maakte het nog even spannend. “Waarom 
krijgen wij geen strafschop?” werd beantwoord met “dan 
moet je maar gaan liggen!”: 2-2. In de laatste minuut kwa-
men ze nog 1 op 1 op het doel af maar dat gevaar werd 
onschadelijk gemaakt. Daarna was het groot feest! 

Champagne op het veld, omhelzende spelers(vrouwen) 
en herrie in de kleedkamer bij Paasberg. Bij thuiskomst 
was een buffet geregeld door sponsoren en VDZ. Promo-
tie naar de 4e klasse was een feit, een klasse waar we nu 
nog steeds in ballen!
1 VDZ 7 20 - 56 (105-16)
2 De Paasberg 2 20 - 54

 Seizoen 1997-1998

Het mooiste kampioen-
schap bij Paasberg

 1998
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T (026) 7410 710     |     F (026) 7410 711     |     info@bvradvies.nl       |     www.bvradvies.nl

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

Alle medewerkers van het kantoor Berkhout & van Rijn Accountants en 

Belastingadviseurs B.V. streven dagelijks naar een hoge kwaliteit en klanttevredenheid 

in hun dienstverlening.  Voor ons houdt kwaliteit twee dingen in:  Het maximale uit je 

eigen capaciteiten halen maar ook eerlijk aangeven wat een ander beter kan.

U kunt bij ons terecht voor:

 

-    (Loon)administraties;

-    jaarrekeningen (eenmanszaken / vennootschappen / stichtingen etc.);

-    accountantsverklaringen;

-    alle fiscale aangiften (inkomstenbelasting / vennootschapsbelasting / omzetbelasting etc.);

-    fiscale advisering (bedrijfsovernames / herstructureringen / inkomensplanning etc.).

Wilt u weten hoe wij u de helpende hand kunnen bieden? 

Wij maken graag tijd vrij voor een persoonlijke kennismaking.
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Het begon 15 jaar geleden als een jongensdroom. Een 
groep vrienden had geen tijd of zin om op zondag 
te voetballen, maar VDZ verlaten wilden ze ook niet. 
Toen kwamen ze op het magische idee om een zater-
dag senioren elftal op te richten. Inmiddels zijn we 15 
jaar verder en heeft het senioren voetbal bij VDZ op 
zaterdag een enorme sprong gemaakt. Na 6 veroverde 
kampioensschalen en promotie naar de KNVB 4e 
klasse was het hoog tijd om de balans op te maken.

Dit was dus de aanleiding om op 26 mei een reünie 
te organiseren. Allereerst stond een wedstrijd op 
het programma om vervolgens onder het mom 

van een hapje en (meerdere) drankjes 15 jaar voetbal te 
evalueren. En de opkomst was grandioos. Zo'n 30 (oud) 
spelers en trainers  zijn op dit evenement afgekomen, 
ruim 80% van alle mensen waarvan een adres kon wor-
den achterhaald. 

Tijdens de onderlinge wedstrijd werd maar weer eens 
duidelijk dat, hoewel in gedachte iedereen een jong en 
afgetraind lichaam heeft, menigeen wat aan conditie en 
snelheid heeft moeten inboeten. Zonder dat de orga-
nisatie hier rekening mee heeft gehouden, werd team 
2 meteen omgedoopt tot Kleurrijk Zaterdag 1. Want de 
spelers in dit team waren afkomstig uit warmbloedige (en 
dus temperamentvolle) landen of hebben een dergelijke 
"look" verkregen door de vele zonnebank kuurtjes.
Al snel bleek dat team 1 conditioneel een duidelijke 
voorsprong had ten opzichte van het technisch balvaar-

VDZ Zaterdag 1 bestaat 15 jaar

Reünie een groot succes
dige team 2. Jannes liet weer eens zien dat hij terecht 
topscorer is geworden in het seizoen 1999/2000. Dat het 
voor rust 1-0 bleef was eigenlijk een wonder. Want team 2 
kreeg in de partij van 2 x  30 minuten zeker 5 opgelegde 
kansen. Maar deze werden door Bart, Jeroen de W. en 
Wolter op knappe (ouderwetse?) wijze om zeep geholpen. 
Opvallend was tevens de gedrevenheid van sommige 
spelers. Of het nou vriendschappelijk of om het "eggie" 
gaat, Hans van Es profileerde zich bijvoorbeeld als spij-
kerharde rechter verdediger zich, ten koste van de grote 
teen van Bart. Gelukkig kon scheidsrechter Ferrie Meijer 
(hij loopt ook al vele jaren mee als scheidrechter van Za-
terdag 1) alles onder controle houden. Daarnaast waren 
er een aantal flitsende acties te zien van onder andere 
Ralph, die zich knap vrij liep bij een corner om vervolgens 
5 minuten aan het zuurstof te moeten gaan voordat een 
volgende flitsende actie eruit kon worden geperst.

De tweede helft had een heel ander beeld. Team 2 ging 
met heel veel aanvallende intenties het veld in, hetgeen 
al snel resulteerde in een 4-0 achterstand (...). Grote man 
was Frank met 3 doelpunten die op het juiste moment zijn 
vorm heeft teruggekregen (namelijk tijdens de zomer-
stop). Maar team 2 toonde veerkracht en via een schit-
terend doelpunt van Martin (voor de laatste keer in Rood-
Zwart tenue) en 2 strafschoppen van Wolter kwamen ze 
terug in de wedstrijd. De eindstand werd uiteindelijk 5-3 
door weer een doelpunt van Frank. 

Het resultaat 
van vijftien jaar 
zaterdagvoetbal 
bij VDZ, een geme-
leerde groep (oud) 
voetballers op de 
onvermijdelijke 
groepsfoto

2001
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Herinnering aan Ferry Meijer 

Op 1 december 2004 bereikte ons het bericht dat Ferry, na een kortstondig ziekbed was overleden. Wij als 
spelers van het achtste elftal kennen Ferry voornamelijk als clubscheidsrechter en een aantal spelers ook 
als vader van Paul en Oscar. In de tijd dat zijn zoons nog bij VDZ voetbalden waren Ferry en zijn 

vrouw Wil regelmatig langs het veld te vinden om de verrichtingen van Paul en Oscar in ogen-
schouw te nemen. Uiteraard maakten beide voetballers in de ogen van de trotse vader geen fouten. 

Als clubscheidsrechter floot Ferry jarenlang het “zaterdag-elftal”. Dit deed hij met verve en liet 
zich niet beïnvloedden door spelers, leiders en toeschouwers langs 
de lijn. CLUBscheidrechter of niet, Ferry stelde het op prijs als hij door 
de leider van ons elftal met enige egards werd ontvangen, bij voorkeur 
met een kopje koffie. Als dit niet gebeurde liet hij dat wel merken met 
een knipoog of een glimlach.  Ferry was een scheidrechter met kennis 
van zaken. “De aanvoerdersband moet om de rechterbovenarm” sprak 
Ferry regelmatig tegen de ongelukkige aanvoerder die de band om zijn 
linkerarm had: Ferry wist waarover hij het had.

Na afloop van vele wedstrijden praatten we nog wat na onder het genot 
van een drankje met “onze clubscheids”. Dat ook de jeugd zich mocht 
verheugen in zijn aandacht blijkt uit het feit dat Ferry de afgelopen 
twee seizoenen zijn scheidrechters activiteiten meer verlegde naar de 
jeugdelftallen. 

VDZ en in het bijzonder het achtste elftal verliezen in Ferry een fijne 
(sport)vriend en vrijwilliger. Wij houden de mooie tijd met Ferry altijd in 
onze gedachte: Als scheidrechter, als enthousiaste barkeeper na onze 
trainingen en boven alles als persoon! 

Namens het achtste elftal

Hans Egging

Maar ach de wedstrijd was niet belangrijk, het samen zijn 
na een lange periode des te meer!!! Onder het publiek 
bevonden zich belangrijke steunpilaren van VDZ Zaterdag 
1. Hemmie Joosten zag naar volle tevredenheid "zijn man-
nen van het eerste uur" ook weer eens aan het werk. 
Na afloop was het in de kantine groot feest. Daarnaast 
werd in het officiële gedeelte een aantal cadeaus uitge-
reikt. Zo namen Martin (als een van de grondleggers) en 
Arthur afscheid van het elftal. Verder werd Anne-Marie in 
de bloemetjes gezet omdat zij wekelijks de was verzorgd 
voor het team. Ferrie Meijer werd bedankt voor 15 jaar 
trouwe dienst als scheidrechter. Jannes mocht de gouden 
schoen (weer) in ontvangst nemen als topscorer van het 
seizoen 1999/2000.
Al met al was het een super geslaagde avond en is ook 
duidelijk aangegeven dat deze reünie een vervolg moet 
krijgen.

Hemmie Joosten (l) 
en Marcel Leenders

2004
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waarmee 
k u n n e n 
wij u van 
d i e n s t 
z i j n ?

Geograaf 38, 6921 EW Duiven  |  Postbus 175, 6920 AD Duiven  |  T 026 369 63 60 |  F 026 369 63 61  |  info@jp.nl  |  www.jp.nl

waalstraat 4
6826 bn arnhem
tel. 026-3614386
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Nijmegen - Het is 27 januari 2001, 's ochtends 
vroeg. De gladiatoren doen hun pantoffels aan 
om even naar buiten te kijken. Het regent dus zal 

het wel afgelast zijn....denken ze. Want heel Nederland is 
nog in gedachten bij de winterstop. Normaal gesproken 
voetballen de gladiatoren toch niet voor half februari, en 
vaak nog veel later. Het is 12.00 uur. Een enkeling belt 
toch maar even of het door gaat. Dan schrikken ze wakker 
als gemeld wordt: "natuurlijk gaat het door....bij Hatert 
gaat het altijd door....".  "Maar het regent zo hard" probeert 
Marcel nog even, maar nee hoor, het gaat door!!!

Het is 13.00 uur. Normaal gesproken zijn alle gladiatoren 
aanwezig om te vertrekken naar Nijmegen. Nu is het stil....
heel stil.....Een man of 6 zijn op tijd. De rest denkt nog 
steeds dat het afgelast is of haast zich naar VDZ omdat 
zij zich veel te laat hebben gerealiseerd dat het door gaat. 
Het wordt dus een voorbereiding van niks......Om half 3 
staan 8 gladiatoren op het veld van Hatert. Jannes, Martin 
en Stef zijn aanwezig maar nog niet omgekleed. Inmiddels 
inspecteren de aanwezige spelers alvast het veld. "waar 
is de reuze waterglijbaan?", vraagt Nico zich nog half 
wakker af. Immers aan de linker kant van het veld staat 
een enorm plas. En hoe moet dat nou want hij heeft zijn 
zwembandjes niet bij zich...... Omdat we nog niet voltallig 
zijn, dan maar even op de foto.

Om 14.45 begint 
de wedstrijd dan. 
VDZ heeft 11 man 
maar is nog in gedachte 
elders. Gevolg is dat Hatert kans op 
kans krijgt waar ze echter nog niet van 
profiteren. Sterker nog, VDZ krijgt na 
een half uur het betere van het spel en 
mag Stef het eerste doelpunt van 2001 
voor zijn rekening nemen.  Komt het 
dan toch nog goed met de Gladiato-
ren? Nee!!! Want vlak voor rust wordt 

het 1-1 uit een vrije trap en binnen 10 minuten na rust 
staat het al 3-1. Het is duidelijk dat deze belangrijke wed-
strijd (tegen de nummer 3) verloren gaat. Frank brengt 
nog even de spanning terug maar als Jan vlak voor 
tijd mag ingooien is het over met de pret. Volgens Jan 
stond iedereen te slapen (de webmaster denkt ook Jan) 
waardoor de wedstrijd definitief door Hatert op slot wordt 
gedaan: 4-2. VDZ verliest definitief de aansluiting naar de 
top en mag zich ook dit jaar opmaken voor een plaats in 
de middenmoot. Hatert neemt de leiding over van Union 
in de competitie en doet dus goede zaken.

Na afloop was er nog een grote verliezer: de terrein-
knecht!!!! Wat zal hij moeite hebben om het gras (naar het 
schijnt de 24e grasmat) weer in orde te krijgen..... 

Hatert 2 kan het beste watertrappelen

VDZ verliest in zwemparadijs 

Gladiatoren!

2001

Zaterdagreunie 1.11.indd   13 5/17/2011   12:01:28 AM



14 | 25 jaar VDZ Zaterdagafdeling

Rietgrachtstraat 49 | 6828 KB Arnhem

Vloerenbedrijf en Handelsonderneming

T 026 44 20 770 | E info@verag.nl

H. van BEEK jr BV
Hattemerbroek

www.straatmaker.com
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Door Bob Roelofs, zaterdag 29 december 2001
Ik zou graag op de website van VDZ een plekje wil-
len reserveren voor Han van der Schaaf, een van de 
initiatiefnemers van voetballen op zaterdag bij 
zondagsclub VDZ. Zoals duidelijk mag 
zijn, het onderstaande komt recht uit 
mijn hart.

Beste Han,
Jouw kwaliteiten lagen aanvankelijk toch 
veel meer buiten dan binnen het veld. Samen 
met Hemmy Joosten begon jij aan een zaterdagteam bij 
zondagclub VDZ. In het begin kreeg jij wat talentvolle 
overgekomen A-junioren en enkele overbodige selec-
tiespelers tot je beschikking. Er werd een 
aardig team van gesmeed, waarin jouw rol 
vooral beperkt bleef tot vlaggen. Ik was aan-
voerder en bemerkte al heel snel dat jij het 
grensrechter zijn toch heel intens beleefde. 
Jij liep hard mee langs de lijn, was opvallend 
onpartijdig voor een clubgrensrechter, maar 
kon soms ook ontzettend boos worden. " Ik 
sta hier niet voor de kat z'n viool" was een 
van jouw favoriete oneliners. Het gebeurde 
ook dat jij kwaad de vlag neergooide en riep: 
'je bekijkt het maar'. Na de wedstrijd was de 
boosheid, onder het genot van een lekker 
biertje en een shaggie, snel weg, maar jij 
wilde er wel nog over praten. Dat kon, im-
mers de verkering was in de buurt en over de 
kinderen hoorde je toen nog niemand.

Het vlaggen werd ingeruild voor het vol-
waardig teamspelerschap. Dat was toch de winst, Han 
ging gewoon mee draaien en dat betekende dat alle 
VDZ-spelers het grensrechtergevoel van Han soms zeer 
goed herkende. Han was gevaarlijk in de lucht, al was 
zijn scoringsdrift niet groot. Prachtige voetbalmomenten 
waren de jaarlijks voetbalderby’s tegen OAB. Mijn neef 
en tevens jouw zwager, Robert, speelde in dit team als de 
kleine, maar getructe linksbuiten. Meestal had VDZ het 
zwaar tegen OAB. Gelukkig was de theepauze voor OAB 
meestal ook een moment van bezinning. De walm uit hun 
kleedkamer betekende vaak dat men zeer "relaxed" de 
tweede helft instapte, zodat onze conditionele voorsprong 
uiteindelijk toch vaak de doorslag gaf. Enkele spelers van 
OAB probeerde Han wel eens wat ' op te naaien', dat lukte 

Herinneringen aan Han
soms wel eens. Maar in het VDZ-team werd dit niet gepikt 
en het softe VDZ nam het voor Han op. En dus werden de 
mouwen opgestroopt, en dat gebeurde niet zo vaak.

Uitstapje naar Valkenburg
Als we nu elke week vijf gulden sparen, kwam vol-

gens mij uit jouw koker. Het bedrag groeide en er 
werd nagedacht over een leuke bestemming. De 
Waddeneilanden, de kust, leken verreweg het aan-
trekkelijkst, totdat ik zo maar Valkenburg noemde. 

Dat had ik nog nooit aan gedacht, was jouw oprechte 
reactie. Het was topdrukte in Zuid Limburg, aangezien 

wij ons uitje lieten samen vallen met de Amstel Gold 
Race. Vanzelfsprekend werd er ook gevoetbald, ik dacht 
2-3 winst en dan het nachtleven in. Het casino, waar Bart, 

Jannes en ik zich als een vis in het water voelden, was 
een succes. Jij genoot, het was gewoon onder elkaar erg 
gezellig. Daarna de kroeg/disco in en dan nog even tot 
in de vroege morgen zwikken. Vervolgens vermoeid en 
voldaan weer terug naar het rustige Arnhem, het was een 
weekend om nooit te vergeten. 

Ik kreeg steeds minder zin in het voetballen en ver-
dween uit beeld. Maar Han en ik bleven elkaar af en toe 
ontmoeten, spreken en mailen. Heel soms bij VDZ, de 
videotheek, het zwembad en recentelijk nog via de mail. 
Altijd was er wederzijdse interesse. Han was goed op de 
hoogte van mijn (politieke) leven. Ik zal deze contacten 
erg missen. 

Vaantjes uitwisselen tijdens een vriend-
schappelijke wedstrijd in Valkenburg

2001

Zaterdagreunie 1.11.indd   15 5/17/2011   12:01:30 AM



Inmiddels zijn al vele VDZ’ers tevreden klant van ons kantoor 
zoals ook de onderstaande spelers van het reunie-elftal:

www.alh-advies.nl
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ypotheken | Verzekeringen

ALH-Advies is een no nonsense advieskantoor op het gebied van  
Hypotheken en Verzekeringen.

Tijd en aandacht voor de klant daar staan we voor! Daarnaast zijn we toch in staat dit te com-
bineren met scherpe tarieven waardoor onze dienstverlening u kosten bespaart en moeite uit 
handen neemt.

Voor wat betreft hypotheken en levensverzekeringen werken wij al jaren met een verrichtin-
gentarief. Hierdoor kunnen wij de producten aanbieden zonder (afsluit)provisie en bent u ervan 
verzekerd dat het advies compleet onafhankelijk is en tegen de allerlaagst mogelijke premies 
en rentes.

Wilt u meer informatie? Schroom niet, neem contact op.  
Telefoon 0318-438338, mobiel 06-44276114 (buiten kantooruren) 
e-mail Eddy.Hartgers@ALH-Advies.nl 

Ben Hartgers
“Wij zijn totaalklant bij ALH-Advies. Als zelfstandig ondernemer (Coop Supermarkt Alte-
veer) heb ik een druk bestaan en heb daardoor behoefte aan een vast aanspreekpunt en 
wil ik gelijk geholpen worden. ALH-Advies vult dit prima in”. 

Jan Tenback
“Ook wij zijn al jaren totaalklant bij ALH-Advies. Zij bieden hypotheken en levensverze-
keringen aan zonder provisie. De premie die ik hierdoor betaal is lager dan ik zelf op het 
internet kan krijgen. We hebben ALH-Advies betaald voor het advies en dat vind ik wel zo 
geruststellend.”

Jeroen Polman
“Ook wij zijn al jaren tevreden klant bij ALH Advies. Zij zorgen ervoor dat al onze financiële 
zaken zorgeloos geregeld worden. Op regelmatige basis worden wij op een zeer persoon-
lijke en prettige manier geholpen.”

Mick Martens
“Mijn architectenbureau (TM2 Architecten) is volop in beweging. Nadat ALH-Advies 
sponsor is geworden van ons team heb ik mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering laten 
nakijken. Doordat zij in tegenstelling tot mijn oude adviseur wel actief gingen kijken wat 
het beste bij mij paste kon de premie fors omlaag en de dekking werd beter. Nu wordt ik 
jaarlijks geïnformeerd of de verzekering nog aansluit op mijn bedrijf. Kijk zo kan het ook!”

 Sjef van Leeuwen
“Toen wij een andere hypotheek wilden ben ik gaan informeren bij ALH-Advies. Ik kon via 
hen kiezen uit alle grote banken waaronder Rabobank, SNS, ING en ABN Amro. Nadat zij 
de banken met elkaar hadden vergeleken was het makkelijk kiezen”.
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Arnhem – Het gerucht ging al langer rond bij VDZ, 
maar nu heeft medeleider Marcel aan alle onzekerheid 
een einde gemaakt: Hans Egging stopt aan het einde 
van het seizoen zijn actieve loopbaan als voetballer. 
Tevens doet hij een stapje terug met het leiderschap 
van VDZ 10.

Hans, inmiddels vijftig jaar (geboren 22 maart 1952) 
heeft het nog altijd prima naar zijn zin bij VDZ 10. Als we 
hem zien trainen dan kijken de jonge honden (inmiddels 
30-ers) soms nog de ogen uit van de kapriolen die Hans 
uithaalt. Hij staat vooral bekend om zijn lepe doelpuntjes 
vanuit de hoek (waarbij menigeen een voorzet verwacht). 
Ook vindt hij het heerlijk om achterin een beetje te gaan 
kappen, soms tot verdriet van zijn medespelers: “Hans 
schiet nou op...”. Hans, niet onder de indruk, brengt rust in 
de tent op zijn manier: “ja, ja, even rustig...”

Ook langs de lijn kennen we Hans van zijn uitstekende 
inzet als leider van VDZ 10. Samen met Marcel zorgt hij 
ervoor dat VDZ 10 altijd met een volwaardige selectie 
aan de wedstrijden kan beginnen en het randgebeuren is 
geregeld. En dat valt voor het leidende duo niet altijd mee. 
Waarom stopt Hans? Dat is een vraag die iedereen zelf 
aan Hans moet stellen. Maar volgens de webmaster 
wordt het voor Hans steeds meer een opgave om iedere 
zaterdag present te zijn, vooral bij uitwedstrijden. Hans 
realiseert zich dat er meer in 
leven is dan alleen voetbal. 
Ook wil soms zijn lichaam niet 
dat meer dat wat Hans tussen 
de oren heeft. Even leek hij 
zelfs met knieën problemen 
al eerder de schoenen aan 
de wilgen te moeten hangen. 
Dit seizoen echter traint hij 
gelukkig weer volop mee en 
pakt zo zijn invalbeurten én 
doelpuntjes mee!! Maar hoe 
lang dat nog zo door blijft 
gaan, weet hij niet. Hij is 
realistisch en wil zuinig zijn op 
zijn goddelijke lichaam.

We moeten deze stap van 
Hans respecteren want menig 

topsporter had deze stap al veel eerder genomen. Hij 
heeft overigens wel aangegeven graag bij de gladiatoren 
te blijven trainen om zijn toch al fitte lichaam in vorm te 
houden. Ook heeft hij aangeboden bij thuiswedstrijden 
Marcel te willen blijven ondersteunen zoals met het ont-
vangen van de scheidsrechter. Wellicht is hij dat zelf wel...
We spreken dus absoluut niet van een AFSCHEID!!! 
Hij blijft voor altijd een gladiator, alleen heeft hij nu de 
mogelijkheid te gaan rentenieren van al zijn verdiende 
voetbalcenten!!! Hans, succes daarmee. Als je nog eens 
een goede bank zoekt waar je deze centen wil bewaren 
(nog beter dan de ING...) , de webmaster kent nog wel 
een adresje in Zwitserland

PS.
Inmiddels leven wij in 2011 en zien wij dat Hans al 8 
jaar onze trouwe en betrouwbare scheidsrechter is!

2003

www.alh-advies.nl
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Hans Egging doet 
stapje terug
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In een zeer aantrekkelijk oefenduel werd met 2-2 
gelijk gespeeld tegen Angeren 4. Was nu alles 
goed? Zijn de mannen klaar voor de competitie? 
Hier de beoordeling van het leidende Paasberg 
trio:
Mark: Hij is een ideale boswachter gezien zijn draai en 
kapvermogen binnen de lijnen. Vraag: Hoe voorzichtig 
moeten wij jou “brengen” gezien de trainingsachter-
stand die je nu hebt?
Jannes: Hij is al jaren een plaag voor iedere achter-
hoedespeler en vaak onnavolgbaar met zijn acties. 
Vraag: Wanneer lees je nou zelf weer eens jouw e-mail 
in plaats van dit door je vriendin te laten verzorgen.
Joris: Hij is een harde werker op het middenveld die 
zorgt voor balans in het elftal. Vraag: Hoe komt het 
dat jij tijdens en na de wedstrijd als een “hijgend hert” 
helemaal uitgeblust bent? 
Ben: Hij is zeer sterk in de communicatie en hanteert 
hierbij krachtig taalgebruik. Vraag: Waarom is het een 
slecht seizoen voor de aardappelen?
Nico: Als verdediger kom je hem wel 3 keer tegen, dit 
vaak tot wanhoop van de tegenstander. Ook bezit hij 
sinds kort over scorend vermogen. Vraag: Wanneer 
haal je die pleister voor je mond weg en meld bijvoor-
beeld dat een speler van Angeren zich heeft verstopt 
achter het doel bij een hoekschop zodat hij ongedekt 
staat?
Fedor: Hij is multi-inzetbaar binnen het team met uit-
stekende kwaliteiten als laatste man. Vraag? Wanneer 
kunnen wij weer zo’n kansloos schot van 40 meter 

verwachten en wij jou vervolgens heel 
teleurgesteld oeiiii en ooohhhh horen 
roepen?
Jan: Hij staat als een rots in de achterhoede en is een 
waardige aanvoerder van het team. Vraag: Wanneer ga jij 
weer eens een doelpunt maken?
Sjef: Hij is een echte diesel die nog lang niet toe is aan 
een APK-tje. Vraag: Wat is jouw geheim dat je toch nog 
een kilometervreter bent ondanks jouw enorme trainings-
achterstand ten opzichte van de rest van het team?
Max: Hij is met zijn 50+ zeer actief voor VDZ en als speler 
op “oudere” leeftijd (maar wel met meer haar dan menig 
“jonkie”) nog steeds waardevol voor het team.
Vraag: Hoe houd jij je conditie en balgevoel op pijl door 
alleen training te geven en slechts beperkt zelfs hieraan 
deel te nemen?
Jeroen de W.: Hij is de man met waarschijnlijk het meest 
verwoestende schot van het team waar menig keeper 
rooie vingers van krijgt. Vraag: Sinds jij dit seizoen al eens 
de tijd vergeten bent voor de training, hoe kunnen wij er-
voor zorgen dat jij op tijd de weg naar sportpark Cranevelt 
weet te vinden?
Jeroen P.: Hij staat al jaren met volle overgave in het 
doel gooit zijn volle 100 kg in de strijd om een doelpunt te 
voorkomen. Vraag: Hoe denkt hij van iedereen op tijd de 
prijsvraag te mogen ontvangen?
Albert: Hij is de man die uitstekend een training kan ver-
zorgen en tevens met al zijn ervaring het team beter kan 
laten spelen. Vraag: Hoe kan hij omgaan met de druk als 
hij tegen zijn oude ploeg DVOV moet spelen?

Overwegingen voor het seizoen 2003-2004

Zijn we er klaar voor? 2003
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ELRO. EEN BETROUWBARE 
NAAM VOOR DAKEN
ELRO is al meer dan 20 jaar specialist op en voor het 
platte-dak.In de loop van de jaren is ELRO uitgegroeid 
tot de expert op het gebied van dakbedekking, dak-
veiligheid, dakonderhoud en dakduurzaamheid. Vanuit 
onze vestigingen in Apeldoorn, Gorinchem en Alkmaar 
zijn we actief in heel Nederland. Tot onze opdracht-
gevers mogen we zowel bedrijven, instellingen als 
overheden rekenen; we werken onder andere voor 
woningbouwverenigingen, gemeenten, zorginstellingen, 
verzekeraars en pensioenfondsen, vastgoedbeheer-
ders, verenigingen van eigenaren en institutionele 
beleggers. Topkwaliteit wordt gecombineerd met een 
professionele, betrokken aanpak en een hoog service-
niveau. Het resultaat: hoogwaardige daken mogelijk 
gemaakt door enthousiaste vakmensen met een schat 
aan kennis en ervaring. 

Wilt u meer weten over onze diensten en aanpak? 
Kijk op www.elroduurzamedaken.nl  

Hoenderparkweg 48a
7335 GV  Apeldoorn
T 055 541 30 05
F 055 542 40 34

Avelingen West 27a
4202 MS  Gorinchem
T 0183 630 633
F 0183 637 512

Fluorietweg 16d
1812 RR  Alkmaar
T 072 540 77 70
F 072 540 95 80

K E N N I S  V A N  D A K I N N O V A T I E S

• Dakrenovatie 

• Dakonderhoud 

• Dakbeheer 

• Dakveiligheid 

• Zonnedaken 

• Begroeide daken 

• Parkeerdaken 

ELRO_Adv_A4.indd   1 05-01-2011   13:14:48
Zaterdagreunie 1.11.indd   20 5/17/2011   12:01:44 AM



 Reünie 4 juni 2011 | 21

Hans W: Hij is zeer gedreven in het veld altijd op zoek 
naar het doel. Hierdoor vorig seizoen terecht topscorer 
geworden. Vraag: Wanneer kunnen wij weer die overheer-
lijk cocktails proeven?
John: Hij is aan het team toegevoegd om zijn uitstekende 
begeleidende kwaliteiten. Vraag: Welke wasverzachter 
mogen wij dit jaar ruiken elke zaterdag bij het aantrekken 
van de kleding? Sterker nog, vergeet je de was niet te 
doen?

Marcel: Hij zorgt als eerste aanspreekpunt voor het VDZ 
bestuur dat alles perfect georganiseerd is en kan dit lei-
derschap uitstekend combineren met zijn actieve voetbal-
carrière. Vraag: Hoe kan jij als vader van 3 kinderen met 
een drukke baan en straks een nieuw huis toch je voor de 
volle 100% concentreren op het voetbal en wellicht jouw 
eerste doelpunt van dit millennium scoren?

Tja, de antwoorden zullen wij dit seizoen vernemen... 

VDZ 10 naar Omroep Gelderland
Arnhem – Op 5 juni 2003 kwam er een mailtje binnen van 
Joris waarbij hij de aandacht vestigt op het programma 
De Verlenging van Omroep Gelderland. Hierbij werden 
Gelderse voetbalclubs uitgedaagd om als gast / publiek 
bij het voetbalprogramma aanwezig te zijn. Ook kon je 
daarbij meedoen met een voetbalquiz met als hoofdprijs 
de titel “beste Gelderse amateurteam”. Het enige wat we 
nodig hadden was een goede motivatie en 1 speler met 
brede voetbalkennis. Tja, daar hebben we er genoeg van!
Wat was onze motivatie om mee te doen?

Al jaren wordt er binnen ons team "gezellig" voetbaltrivi-
ant gespeeld tijdens "weekendjeweg.nl" en andere uitjes. 
Daarbij steken een tweetal spelers (zelfs familie van 
elkaar, John en Fedor) ver boven de rest uit. Zij kennen 
zelfs alle vragen uit het hoofd. Dit "gezelligheidsspel" 
is dus voor de rest helemaal geen feest en sommigen 
grijpen reeds spontaan "naar de fles". 
Met de komst van de kennisquiz bij omroep Gelderland 
kunnen deze hoogbegaafde spelers eindelijk bewijzen dat 

zij echt verstand van voetbal hebben. Zij beweren ook de 
statistieken van hun (en ook onze) favoriete club Vitesse 
te kennen.

Even een tip voor Omroep Gelderland: Stelt u alstublieft 
geen vragen als "Wie werd topscorer van Vitesse tijdens 
het seizoen 1976-1977 en met hoeveel doelpunten?". 
Immers, iedereen weet (dus ook zij) dat dit Bosco Bursac 
was met 20 treffers. Ook vragen als "Wanneer speelde 
Roel Zaaijer bij Vitesse?" is te gemakkelijk. Immers 

tussen 1976 en 1981 waren deze 2 
mannen niet van de jongenstribune 
op Nieuw- Monnikenhuize weg te 
slaan... 

Nee, wij hopen dat 
Omroep Gelderland 
ze eens echt op 
de proef stelt. En 
de rest van VDZ 
10 komt ze dan 
wel aanmoedigen. 
Omroep Gelderland, 
succes met het beden-
ken van echt moeilijke vragen.

Nou, het heeft gewerkt want op 
maandagavond 22 december 2003 waren alle gladiatoren 
op de TV.  Met mooie shirts van de B1 (jaja, ze pasten 
nog) zaten we keurig op de tribune. Fedor heeft de 
voetbalquiz prima gedaan met 7 goede antwoorden (of 
waren het er in de herhaling toch 6?). Vervolgens gingen 
we snel naar Turks restaurant Bosporus. Eerst om de TV 
uitzending samen te zien en daarna om daar nog even 
gezellig te eten en de winterstop in te luiden. VDZ 10 was 
voor even wereldberoemd in Gelderland.

2003
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22 | 25 jaar VDZ Zaterdagafdeling

TIJD VOOR 
VAKANTIE

Wij zijn Marlies de Baar en Katoesjka Beukers
Beiden zijn wij meer dan 15 jaar werkzaam in de reiswereld 
en hebben derhalve een ruime ervaring met reizen en de 
advisering hieromtrent. In alle opzichten en met veel pas-
sie. Wij adviseren bij u thuis, op het werk, of desgewenst
per mail of telefoon. Ook buiten kantoortijden.

Uw voordelen zijn duidelijk:
★ U hoeft de deur niet uit;
★ Op een moment dat het u uitkomt;
★ U hoeft niet zelf te zoeken op het internet;
★ Wij boeken bij alle reisorganisatie welke
 bij het ANVR en SGR zijn aangesloten;
★ U betaalt voor deze service niet meer
 dan op een reisbureau

Gun uzelf het 
gemak van een 

persoonlijk 
reisadviseur

Twijfel niet en bel of mail ons

Marlies de Baar   Katoesjka Beukers
Fr. Van Eedenstraat 59  Laan van de Ver. Naties 104
6824 PL Arnhem   6716 JE Ede
06 - 46616033   06 - 46616060
Email: maakreizen@apolloathome.nlwww.apolloathome.nl/maakreizen

Live Music T : 026/4424162

Van Oldenbarneveldtstr. 120 E : dave@livemusic.nl

6827 Arnhem W: www.livemusic.nl
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Vrijdag 7 mei 2004 was het dan zover. VDZ 9 vertrekt 
voor de afsluiting van het seizoen naar Borger om 
daar een weekend de bloemetjes buiten te zetten. We 
verzamelen bij sponsor Coop Manders om daar de 
primaire levensbehoeftes te halen (bier en chips). Daarna 
vertrekken we naar Drenthe. Dankzij Jeroen Polman (die 
vooraan rijdt) krijgt Max Spaay nog even geen bekeuring 
voor te hard rijden. Was ook lastig met heel veel file. Op 
het bungalowpark krijgen we 2 huisjes en snel wordt het 
bier koud gezet. Zodra iedereen gesetteld is, beginnen de 
Cas Spijkers van VDZ 9 (Mark Keijsers, Hans Wallert en 
John Wijbenga) het diner klaar te maken. Na een voortref-
felijke bami- en nasischotel is het speelkwartier en gaan 
we basketballen in het half donker op een nat veld. Foute 
keuze want de toch al krappe selectie krijgt weer een af-
valler als Albert Hans Wallert stevig verdedigt (stijve knie 
en kapotte broek, maar dat is mode). Het bier verdooft de 

pijn en (voor de teambuilding) neemt de rest 
ook iets lekkers. Het wordt natuurlijk laat 

en als de laatste zijn mandje opzoekt, 
is het eigenlijk al weer dag. 

Zaterdag is iedereen fris en fruitig 
voor de pot voetbal. De 2 taxi busjes 

staan al klaar om ons weg te brengen. 
Na een gezellige rit (waarbij Sjef vooral 

goede gesprekken heeft met de vrouwelijke chauffeur) 
bereiken we de voetbalvelden van SV Borger waar we 
met 11 “fitte” spelers tegen het plaatselijke All Stars team 
spelen. Bij het inschieten zien we dat de tegenstander 
echt fit is… Pffff. Bij de toss bieden wij de tegenstander 
een VDZ vaantje en een fust bier aan. Helaas, het eerste 
kwartier worden we toch zoek getikt. Dan begint het 
te draaien en staan we plots met 3-0 voor (doelpunten 

VDZ 9 zet Borger op stelten

van Jannes, Nico en Albert). Nico was zo blij (hij scoort 
zelden) dat hij het veld uitrent om Marlies te bellen. Na de 
rust blijkt dat ze wel kunnen ballen en na 25 minuten staat 
het weer 3-3. 
Laatste paar minuten, wij krijgen onze eerste corner. Zoals 
gebruikelijk komt dan “Jannes even wachten” Max naar 
voren. We waarschuwden de tegenstander dat hij goed 
kan koppen en dat werd ons niet in dank afgenomen. Bij 
de tweede corner kwam Max weer mee en (getergd dat hij 
was) kopte hij de winnende 4-3 binnen. De Drenthe cup 
was binnen.

Na het gebruikelijke analyseren begeven wij ons naar de 
kantine voor een perfecte BQQ (samen door de Borger 
All Stars) en het nodige bier. Spelers worden nog even in 
het zonnetje gezet waaronder Albert voor het geven van 
de training en Marcel omdat hij als “man van het eerste 
uur” nu parttimer wordt. Daarna is Hans niet meer weg te 
slaan bij het vuur en zorgt ervoor dat iedereen gaar vlees 
op zijn bord krijgt. Iedereen stort zich vervolgens in het 
nachtleven van Borger en komen daar uit in de beste (en 
enige) bar/dancing. Zelfs menigeen ontpopt zich daar als 
ware John Travolta op de dansvloer (vooral de dansjes 
van Jannes vallen op).

De volgende morgen is het uitslapen. En waar iedereen 
hoopt op een rustig programma, leidt de weg naar een 
activiteitencentrum. Hier gaan we skeeleren, waarbij het 
de één gemakkelijker afgaat dan de ander. Wonder boven 
worder verdwijnt de vermoeidheid hierdoor snel uit de be-
nen. Nog even een klimwand bedwingen en boogschieten 
en dan weer via de McDonald’s naar huis. Het was een 
perfect weekend. Alleen niet voor Max want toen hij zijn 
eigen stal rook, kreeg hij toch weer een bekeuring…

2004

VDZ 9 tijdens een ander uitje 
in Oldebroek
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Eeuwige talenten 
eindelijk kampioen

De selectie
• Roland Willemsen (C)
• Bjorn Willemsen
• GertJan Duis 
• Bas Schrijner
• Sander Schrijner 
• Gideon Tammeling 
• Gideon Enkelaar 
• Appie Esvelt 
• J.P. van der Oosterkamp 
• Rik van der Oosterkamp 
• Erik Boekhorst 
• Patrick Huggers 
• Mario Vigilante 
• Marco Latanza 
• Franklin Stoops
• Frank Kruk
• Marino v.d Zande (K)
• John Wijbenga (K)
• Gert-Jan Esvelt (K)

 ‘Dit is volgens mij de enige keer dat dit team officieel 
kampioen werd’, begint Jos Scholten het verhaal over 
kampioensjaar 97/98, waarin alles paste bij het ‘tweede’ 
zaterdagteam. Een seizoen waarin achttien eeuwige 
talenten eindelijk hun droom zagen uitkomen. 

Om de verhalen na al die jaren nog meer glans te 
geven, komt er nog een aanvullende SMS van 
‘Sjap’ van der Oosterkamp binnen: ‘Legendarisch 

waren Schwalbes van Gert en Bas  (gelijk in schoonheid en 
overtuigen van scheids), zogenaamde ballen in het gezicht 
van Jos als ie weer eens hands maakte en de ‘net niet’ 
poortjes van Rik.’ Ach, je moet er bij zijn geweest.

Met weemoed denken de mannen terug aan het kampi-
oensjaar: ‘ We wonnen soms wedstrijden met 10-0, 12-1 of 
zelfs 15-0. Maar wat een feest toen we de laatste wedstrijd 
wonnen. Met John en Rik ben ik wel eens kampioen gewor-
den, in de C van VDZ. Het feest is in ieder geval uitbundig 
gevierd. Toen er uit de taps bij VDZ geen bier meer kwam, 
zijn we gaan bowlen. Ondanks alle drank gingen er vrij 
regelmatig pinnen om; enig nadeel was dat we baan 11 
en 12 hadden en regelmatig dat de pinnen op baan 8, 9 of 
10 omgingen…’ Ook het aansluitende steengrillen verliep 
letterlijk grillig. 
 
Kampioenen, of niet?
In de daaropvolgende jaren werd niet meer 
meegestreden om de titel: ’Toch hebben we één 

keer  een kampioensbeker gekocht.  Op de 
laatste speeldag speelden we op het hoofdveld en klonken 
de namen van de spelers en tegenstanders uit de geluids-
installatie. Zij dachten dat we bijna onderaan stonden, 
maar we hebben ze overtuigt dat we toch echt kampioen 
waren. Ook deze wedstrijd werd verloren, maar de “titel” 
werd gevierd zoals Theo Janssen het kampioenschap van 
FC Twente vierde.’

‘In de beginjaren kwamen alle spelersvrouwen vaak kijken 
bij het team en hadden er een hobby van gemaakt om in 
de kleedkamer te komen kijken als de jongens na de wed-
strijd gingen douchen. Als we thuis dan vroegen of ze naar 
die van ons hadden gekeken, zeiden ze: “Niet naar die van 
jou maar die van ….

Douchen met Sander en Bas
De gebroeders Schrijner zeiden altijd onder de douche “wil 
je mijn 3e oog zien”. Of je nou ja of nee zei, maakte niet 
uit. De gebroeders stonden dan toch al voorover gebukt en 
een ieder had een goed zich op hun behaarde billen met 
daartussen een donker gat.

Jos: ’Ook een historisch doch emotioneel moment is dat 
we een keer mee zouden 
doen bij een toernooi in 
Ede of Veenendaal. Op het 
moment dat we zouden 

 1998
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25 jarige jubileum!
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VDZ 9,10,11,12 
en veteranen 1
In 1998 werd het laatste zaterdagteam opgericht door 

ouders van F-pupillen. Het was een mengelmoes aan 
(niet)voetballers. We moesten genoeg spelers hebben 

om te kunnen beginnen, dus werden buurmannen, vage 
kennissen en mensen van de straat geplukt. Dit had een 
aantal misverstanden tot gevolg. B.v. iemand die uit de 
hockeywereld kwam en aan de scheidsrechter vroeg bij 
een vrije trap: ”Scheidsrechter, moeten alle spelers nu 
plaatsnemen achter de bal”? Of een vlagger die beide 
helften van het veld bestreek en ons een corner bij de 
hoekvlag van de tegenpartij.

Vijf mensen zijn vanaf het begin nog steeds 
van de partij, n.l. Han (kappen en draaien) 
Dreuning, Wim (nooit geblesseerd) de Groot, 
Martin (hapjes) Loef, Leo (zijlijnbewaker) van 
der Meer en Michiel (loopwonder) Molenaars. 
Niet lang daarna was ook Marcel (300%) 
Broecks van de partij. 

Waarin zijn wij kampioen vragen mensen 
weleens. Welnu, dat is het fenomeen 3e helft, 
waarin wij al bijna 13 jaar ongeslagen zijn. 
Henk Matser (een van onze lijders) heeft eens 
een berekening gemaakt hoeveel wij van de 
algehele omzet verteren. Ik zal eenieder de 
uitslag van die berekening besparen.

Huidige spelers: Andor (condor) onze vliegen-
de keeper, Wim (sponsor) rechtsback, Benno 
(stengels) voorstopper, Philip (blauwe knoop), 
voorstopper, Marcel (eerder genoemd) laatste 
man, Max (sorry, foutloos)  laatste man, Thijs 
(alles onder controle) verdediger, Martin 
(eerder genoemd) linksback, Wim (eerder 
genoemd) rechtsback en leider, Sjef (iets met 
vrouwen) middenveld, Han (eerder genoemd) 

middenveld, Richard (draaicirkel) 
middenveld, Michiel (eerder genoemd) 
back, Gerrie (voorzet) middenveld, Ron 
(tedere huisman) middenveld, Fred (stofzuiger/longen) 
middenveld, Maurice (vliegende hollander) middenveld, 
Leo (eerder genoemd) vlagger, Michael (snelle postbode) 
spits, Henk (lijder) leider, Hans (thuisfluiter) back.

Ik denk dat al deze spelers en veel oud-spelers op de 
reűnie aanwezig zullen zijn en dat we er een gezellige 
dag en avond van gaan maken! Tot dan…….

2010

vertrekken, hadden we nog maar iets van 9 man. We bel-
den toen naar de organiserende vereniging dat in verband 
trieste omstandigheden niet konden meedoen aan het toer-
nooi. Op het moment dat we het medeleven in ontvangst 
hadden genomen, kwamen er nog 3 spelers aanfietsen. 
We hebben toen gelijk weer gebeld en doorgegeven dat er 

een misverstand was en we toch aan het toernooi zouden 
meedoen.’

Voetbalhumor en de derde helft was en is een belangrijke 
factor in het tweede zaterdagteam. Een reden waarom de 
harde kern nog steeds speelt of aanwezig is bij het team. 

VDZ 10
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15 januari 2011 - Al tijden werd het (door anderen) 
over de daken geschreeuwd: VDZ6 is de favoriet 
bij de Roel van der Leij cup. Maar bij alle voorgaan-

de edities werd dit door ons zelf ontkracht door magere 
prestaties op de kunstmat. Dit jaar was het anders. Dit 
jaar hoorden we namelijk binnen de VDZ6 selectie alleen 
maar dat magische woord van het WK 2010: Focus! Met 
gespannen koppies druppelden de mannen de kantine 
binnen. Natuurlijk (bijna) allemaal te laat, maar ja, de 
focus was er wel! Editie 2011 van de Roel van der Leij 

cup moest en zou van VDZ6 worden. 
Daarmee konden we namelijk de slechte 

prestaties tijdens de competitie weg-
moffelen...

De eerste wedstrijd was tegen angst-
gegner VDZ 5. Al vanaf de zomerva-

kantie liep Rogier Walter de druk op te 
voeren dat ze ons wel weer zouden verslaan. 

Feit is, in de voorgaande edities was nimmer gewonnen. 
Maar dit jaar was het anders. Als jonge goden liepen we 
op het veld en wisten een fantastische 1-0 overwinning 
te behalen. Zeer overtuigend, zodat we met vertrouwen 
het vroege sleutelduel tegen regerend kampioen VDZ4 
konden ingaan. Tijdens dit duel hebben we getoond 
over veerkracht te beschikken. Want na de 1-0 achter-
stand wist Eddy Hartgers op weergaloze wijze de 1-1 
in te tikken. Doe het maar na: Met rechts inschieten om 
vervolgens met het linker standbeen glijdend de bal in de 
kruising te schieten. Dat kan alleen maar met de juiste 
focus.

De derde partij tegen de Veteranen was geen “appeltje 
eitje”. Met veel sneeuw hadden we op maandagavond al 
een keer de generale repetitie verloren. Ja, we moeten 
dat nog steeds horen. Maar nu voor het eggie was het 
anders. Al snel kwamen we op 2-0 en leek het een ruime 
winst te worden. Maar tijdens een open wedstrijd werd 
het uiteindelijk billen knijpend 3-2. En weer snel aan het 
zuurstof!

Nog 2 wedstrijden te gaan en alles in eigen hand. Tegen 
de nieuwkomers van dit toernooi (A2) was het jong tegen 
oud. Dan zul je misschien zeggen “dat is toch niet eerlijk”? 
Nou, volledig opgeladen met AA Drink en vitaminepillen 
gingen we deze prijzenslag in en werd een klinkende 3-0 
overwinning behaald. Opgemerkt moet worden dat we het 
heel leuk vinden dat het A2 heeft meegedaan. Hopelijk 

slaan we met dit toernooi voor hun de brug naar de senio-
ren en blijven ze behouden voor de vereniging.
Laatste wedstrijd, een echte finale. Want VDZ7 had tot 
nu toe alle wedstrijden gewonnen, ook tegen regerend 
kampioen VDZ4. Daardoor zou de winnaar van dit duel 
ook het toernooi winnen. Voor het eerst dit toernooi werd 
de focus ook omgezet in een miniwarming-up. En dit 
hielp. Na een voorzet van Jannes “terug op het oude nest” 
van Benthem kopte Ben Hartgers a la Dick Nanninga in 
de WK finale van 1978 de bal in het doel. En terwijl alle 
knuffels werden uitgedeeld (ook bij mensen die helemaal 
niets met dit doelpunt te maken hadden) lag de 1-1 door 
Jos Scholten al in het netje. Tja, je moet je succes vieren 
maar niet te lang. Maar de beer was los en de gladiatoren 
niet meer te houden. De ene na de andere superieure 
aanval leidde tot dito doelpunten. Uiteindelijk werd het 
5-1 tegen het moegestreden zevende. Het moet gezegd 
worden, ze hadden tot dan toe heel goed gespeeld maar 
waren zonder wissels toch kwetsbaar.

De cup met de grote oren gaat voor het eerst naar VDZ 6. 
En hoe mooi kan je dit vieren als na afloop een gewel-
dig buffet wordt gepresenteerd en ook de bierkraan is 
aangesloten. Je snapt het, ook hier was de focus juist! 
Het was een heel geslaagd begin van 2011. Als deze lijn 
wordt doorgetrokken dan wordt het genieten met VDZ 6. 
Het beoogde hoogtepunt wordt op 4 juni gevierd met een 
voetbaltoernooi en feestavond ter ere van het 25 jarig 
bestaan van de VDZ Zaterdag afdeling. 

VDZ6 winnaar Wintercup 

 2011
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Arnhem - Onlangs heeft de 
webmaster beslag weten te 
leggen op unieke foto's van de 

kampioenswedstrijd van VDZ 9. Trillend 
op de benen (van het feestje de avond 
ervoor) stonden de mannen op het veld 
voor de alles beslissende wedstrijd te-
gen DTS'35. Over de speakers las Roel 
de opstellingen voor. Bij het scorebord 
stond Johan Singedonk klaar om de 
monsterscore bij te houden. Scheids-
rechter Ferry Meijer was aangewezen 
om zijn laatste officiële wedstrijd te 
fluiten voor VDZ.

Een seizoen lang is er gezwoegd en 
geploeterd om dit te bereiken. De man-
nen stonden daarom allemaal klaar om 
het karwei vandaag af te maken. VDZ 
9 begon uitstekend maar moest al snel 
de 0-1 toestaan. Maar ach, het was nog lang. Ook de 0-2 
lag er snel in, net als de 0-3...  Even leek de wedstrijd te 
kantelen toen Peter 1-3 scoorde. 
Maar toen DTS'35 het karwei prima 
afsloot en de 1-4 overwinning bin-
nenhaalde, kon het feest beginnen.

Marino: "Ach, de kampioenswedstrijd 
is toch nooit goed. Maar gelukkig 
mag in de 5e klasse klasse elke 
ploeg die 4e of hoger eindigt zich 
kampioen noemen. En dat heeft 
VDZ 9 bereikt"
Tevens is tijdens de laatste wedstrijd 
UEFA cup voetbal veilig gesteld. 
Kosten noch moeite waren gespaard 
om deze dag onvergetelijke te 
maken. Misschien zit er volgend jaar 
wel een 3e plaats in (Champions 
league)....wie zal het zeggen...

VDZ 9 wordt ondanks 
verlies kampioen
maar een kampioenswedstrijd is nooit goed....

 2001
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Alteveer

Beethovenlaan 61-63
6815 BL Arnhem
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