
Arnhem 1926

De Volharder
Secretariaat: 
Postbus 864 
6800 AW Arnhem

Volharding Doet Zegevieren

2
Steef Brinkhoff, 

lid
 in

 d
e 

O
rd

e 
va

n Oranje Nassau

Seizoen ‘13-’14

H

volharder-december-13.indd   2 08-12-13   20:50



Diabolo Total ICT Solutions

Sommige zaken mist u pas wanneer ze er niet meer zijn. Dat 
geldt ook voor Diabolo ICT. U merkt niet dat wij er zijn. Wel als 
we er niet zijn. In een mobiele wereld rekent u op Diabolo ICT. 

BeheersT
Beweging

de

026 3700082 | www.diabolo.nl 

2011 Preferred Partner
GOLD

Client Virtualization
Specialist



Clubblad de Volharder | 3

Sommige zaken mist u pas wanneer ze er niet meer zijn. Dat 
geldt ook voor Diabolo ICT. U merkt niet dat wij er zijn. Wel als 
we er niet zijn. In een mobiele wereld rekent u op Diabolo ICT. 

BeheersT
Beweging

de

026 3700082 | www.diabolo.nl 

2011 Preferred Partner
GOLD

Client Virtualization
Specialist

De Volharder
is het officiële clubblad van de 
voetbalvereniging VDZ uit Arnhem

Oplage 1168 stuks

Hoofdredactie en opmaak
Rudi Borkus

Redactie
Janine Boekelder
Irene Gudden
Ted de Kraker
Joost Overbeek
Frank Ritmeester
Irene Smeltink

Aan deze uitgave  
werken mee
Het bestuur van VDZ, de jeugd
commissie, het wedstrijdsecre
tariaat, VDZ Hogerop e.v.a.

Redactieadres
Thorbeckestraat 11
6828 TS Arnhem
0264422408

Productie
JP Offset Duiven

Verzending
Rob Brinkhoff (0263810575) 
i.s.m.  de redactie. Heeft u de 
Volharder niet ontvangen? Stuur 
dan een mailtje naar de redactie,  
Volharder@vdzarnhem.nl.

Inlevering kopij
Kopij kunt u deponeren in de 
kopijbox in de kantine van het 
clubhuis of per email zenden 
aan: Volharder@vdzarnhem.nl 

De redactie houdt zich het recht 
voor om ingezonden artikelen aan 
te passen of te weigeren. Plaatsing 
van ingezonden artikelen houdt niet 
in dat de redactie verantwoordelijk 
gesteld kan worden voor de inhoud. 
Artikelen waarvan de auteur bij de 
redactie niet bekend is, worden niet 
geplaatst. Overname uit dit blad is 
alleen toegestaan met bronvermel
ding.

C o l o f o n Volharding Doet Zegevieren

23e jaargang nummer 2 december 2013

In dit nummer

GoedGekeurd bij koninklijk besluit d.d. 15 juni 1949 nr. 42
opGericht 26 auGustus 1926

www.vdz-arnhem.nl

Van de voorzitter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Oliebollencup, aankondiging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Pupil van de Week, Milan Brekelmans . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Ryan Smit wint sms actie Vitesse! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Van de redactie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Appie en ‘Jol’: bedankt! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Paul Pegel feuilleton. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
“Horecapraatje” van de HorecaCommisie . . . . . . . . . . . . . . .15
Cartoon Jerk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Verjaardagen, januari en februari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
VDZ Hogerop: nieuwe sponsoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
TECHNIEK, van de Technische Jeugd Commisie . . . . . . . . .21
VDZ F7 kampioen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Men of the match, het seizoen van VDZ E12 . . . . . . . . . . . . .24
VDZ en zijn sponsors BSW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Pupillen van de Week, Roxi Brust en Gijs van Lunenburg . . .29
Naar het theater! verslag van theatershow Wel winnen hè . .31
Middenpagina: Davy Pröpper in Oranje . . . . . . . . . . . . . . . . .33
VDZ en zijn vrijwilligers: Rinse Cuperus. . . . . . . . . . . . . . . . .35
Familie Overbeek, vader en zonen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Verslag slaapmutsentoernooi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Aanvallen en verdedigen, column . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
VDZ Hogerop Sponsorlijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Ronaldo column . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Vrouwen en meiden bij VDZ van de damescommissie . . . . .46
Uit de oude doos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Stadsderby! VDZ CM8 - SML C5 titanenstrijd . . . . . . . . . . . .48
De organisatie van VDZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Van de bestuurstafel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Train(st)ers en leid(st)ers  van  VDZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
VDZ Agenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
‘Meer scoren dan hunnie’, seizoensverslag van de E5 . . . . .54
Nieuwjaarsdag 2014 aankondiging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Club van 100 nieuwsbrief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
´Het heeft de koning behaagd ….....´, Steef krijgt een lintje . .56
VDZ Kerstfeestavond aankondiging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Roel van der Leij Wintercup wordt gespeeld op 11 januari3 .59
Sint bij VDZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
De sluitpost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62

Kopij Volharder
seizoen 2013/2014
Sluitingsdatum
Nr. 3 27012014
Nr. 4 31032014
Nr. 5 02062014



4 | Clubblad de Volharder

Cafe-Bar Heeren van aemstelwww.heerenvanaemstel.nl

Apollo at home, reisadvies

HuiswerkBegeleiding arnHem

Volg ons ook op 
Facebook en Twitter

Kortestraat 17 Arnhem
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De dagen worden korter en kouder, de Sint is 
al  weer terug naar Spanje en de kerstdagen 
naderen met rasse schreden. De eerste sei

zoenshelft zit er dan ook al weer op en bij de jeugd zijn de 
eerste kampioenschappen al weer gevierd. Wat is er zoal 
gebeurd in de eerste seizoenshelft? Veel te veel om op 
te noemen. Een aantal gebeurtenissen wil ik toch graag 
even vermelden.

Ten eerste heeft ons aller Steef Brinkhoff op de ledenver
gadering in november een lintje gekregen uit handen van 
ons lid en in dit geval in zijn hoedanigheid als loco burge
meester, Gerrie Elfrink. Een bijzondere avond die hierdoor 
in het teken stond van een bijzonder mens en VDZer in 
hart en nieren. Ook niet onvermeld mag blijven dat ons 
voormalig jeugdlid en lid van de club van 100 Davy Pröp
per dit najaar voor het eerst werd geselecteerd voor het 
grote oranje.Helaas heeft hij zijn debuut nog niet mogen 
maken maar ik heb er alle vertrouwen in dat dat gaat 
gebeuren. Wij waren als club al trots op hem maar nu des 
te meer. Een beter voorbeeld kunnen onze jeugdleden 
zich niet wensen.

Verder heeft onze hoofdtrainer, Willy Melchers, besloten 
dat zijn toekomst na dit seizoen buiten VDZ ligt. Uiteraard 
komt er nog een formeel afscheid maar laat ik dan de eer
ste zijn, Willy bedankt voor de fijne samenwerking. Ik heb 
jou ervaren als een zeer prettig mens met een geweldige 

kijk op voetbal. De deur 
van VDZ staat voor jou 
ook na dit seizoen altijd 
open. Als er een afscheid 
neemt begint de zoek
tocht  naar een opvolger. 
Veel kan ik daar niet over 
zeggen maar de belang
stelling om hoofdtrainer te 
worden van onze mooie 
vereniging is zeer groot. 
Wij hopen op korte termijn 
een opvolger te kunnen 
presenteren. Verder is ons voormalige veld 5 inmiddels 
omgetoverd tot een parkeerplaats. Een dezer dagen 
kunnen de bezoekers van ons mooie sportpark hier in de 
avond en de weekenden gebruik van gaan maken. Hoe 
dat precies in zijn werk zal gaan met toegangskaartjes en 
kort parkeren zullen wij uiteraard op tijd via de bekende 
kanalen toelichten.

Was dat alles? Vast niet maar voor nu is het goed. Rest 
mij u te bedanken voor uw inzet en warmte en de wens uit 
te spreken u allen te mogen begroeten op de kerstviering 
op 21 december of de nieuwjaarsreceptie van 1 januari. 
Mocht ik u niet treffen, fijne feestdagen en op naar een 
sportief en gezond 2014.

 Uw voorzitter
Remco Bijlsma

Van de voorzitter

Oliebollencup
voor alle E-teams

zaterdag 11 januari 2014 
van 09.00 tot 12.00 uur 
aanwezig 08.45 uur 

Wat voor weer het ook is het gaat altijd door
(als de velden maar bespeelbaar zijn)
Er zijn oliebollen, warme chocomel enz!



Burgers’ Zoo

  EVEN NAAR
INDONESIË?

Koop nu alvast uw kaarten voor
21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 december
en 2, 3, 4, 5 januari van 15 tot 20 uur
op www.burgerszoo.nl/pasarmalam

Pasar Malam in de Bush 
met 50% korting!  

015-241 Winterpasamalam_2013_Adv_Volharder.indd   1 28-11-13   08:44
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Ryan Smit wint sms actie Vitesse!

  EVEN NAAR
INDONESIË?

Koop nu alvast uw kaarten voor
21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 december
en 2, 3, 4, 5 januari van 15 tot 20 uur
op www.burgerszoo.nl/pasarmalam

Pasar Malam in de Bush 
met 50% korting!  

015-241 Winterpasamalam_2013_Adv_Volharder.indd   1 28-11-13   08:44

Naam :  Milan Brekelmans
Ik ben 10 jaar oud en speel in de E7 als keeper. Ik was 
pupil van de wedtrijd VDZ 1 – Beuningse Boys 1 op 
zondag 17 november 2013, uitslag 3-3

Hoelang speel je al bij VDZ? 5 jaar
Waarom koos je voor VDZ? Omdat het een leuke club is
Op welke positie speel je het liefst? Keeper
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom? 
Tom, de keeper
Wie vind je de beste voetballer en waarom? 
Messi, heeft een goede techniek
Wat is je favoriete club? PSV
Heb je verder nog hobby’s? Games
Wat wil je later worden? DJ
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij VDZ? 
Pupil van de week en Sinterklaas en slaapmutsentoernooi
Wat was je beste wedstrijd of actie?  De wedstrijd die 
we wonnen en die van afgelopen zaterdag.
Wat wil je verder nog vertellen of over jezelf? 
Nee ik wil niks meer vertellen

Pupil van de Week

Foto Irene Gudden

Ryan Smit uit VDZ E1 heeft de sms aktie 
Man of the Match Vitesse  FC Utrecht 
gewonnen. Davy Propper werd tot Manof 
the Match gekozen. Oftewel een oud pupil 
van VDZ met de nieuwe generatie VDZ 
jeugd. Een unieke foto!
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BSW Adviesgroep

BSW Adviesgroep | Velperweg 87 | Arnhem | T 026 36 22 333 | info@bsw.nl | www.bsw.nl

Hypotheken, pensioenen, verzekeringen... hoe bepaal je de juiste koers? 

BSW Groep heeft alles aan boord voor professioneel advies, bemiddeling 

en dienstverlening. Betrokken adviseurs ontwikkelen slimme oplossingen 

voor particulieren en maatwerk voor bedrijven. Helder, onafhankelijk en 

vanuit up to date kennis van de markt. Wilt ú ook zekerheid op maat,  

persoonlijk en dichtbij? Bel vrijblijvend 026 36 22 333 of kijk op www.bsw.nl.

Al een slimme financiële koers bepaald? 

BSW1001_Corporate sdv_170x240mm.indd   1 24-01-11   10:14
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De redactie wenst iedereen 
fijne kerstdagen 
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 Van de redactie

ALV
Best gezellig altijd zo’n algemene ledenvergadering. Je 
ziet er meestal dezelfde mensen. het gaat vaak over de
zelfde onderwerpen en in een goed geleide vereniging 
als VDZ is er meestal weinig vuurwerk te verwach
ten. Hoogtepunt is altijd de toespraak van Steef 
Brinkhoff tot de jubilarissen. 
Het was deze keer niet 
anders. Dus daarover gaan 
we het in deze Volharder 
niet hebben. 

Lintje
Het kleine intermezzo 
dat de ALV verstoorde 
was een veel groter 
nieuwsfeit. Om negen uur 
precies (al een beetje aangekondigd door de voorzitter als 
een “agendauitdaging”) kwam locoburgemeester Gerrie 
Elfrink binnen.  Het bleek dat het de koning behaagd had 
(op voorspraak van broer Rob en vele anderen) Steef op 
te nemen in de Orde van Oranje Nassau. Steef was er stil 
van en dat hebben nog weinig mensen meegemaakt. Dus 
daar gaan we het over hebben in dit nummer, in de vorm 
van een interview met de gedecoreerde.

Oranje
Het zal u opgevallen zijn dit nummer een oranje getinte 

omslag heeft. Dat ligt niet alleen aan ons Steef. 
We hebben namelijk ook voor het eerst 

een echte VDZer in Oranje. Davy 
Pröpper heeft zijn eerste cap bin

nen. Hij was natuurlijk al eens 
uitverkoren voor de Oranje 

jeugdselecties maar nu 
ging hij voor het echie. 
Heel VDZ zo trots als  
pauw en dat laten we zien 

door de volledige middenpa
gina aan Davy op te dragen.

Wat staat er verder nog in deze Volharder. Zoals 
gewoonlijk teveel om op te noemen dus dat gaan we ook 
niet doen. Nu ja, een paar dan. Het slaapmutsentoer
nooi is geweest en  Sinterklaas heeft VDZ weer met een 
bezoekje vereerd. Rinse Cuperus is onderwerp in “de 
vrijwilliger’, de Club van 100 heeft weer nieuws, diverse 
jeugdteams doen verslag van hun competitieverrichtingen 
en natuurlijk zijn er kampioenen te vieren. Daarnaast zijn 
natuurlijk alle rubrieken weer goed gevuld. 
Namens de redactie veel leesplezier gewenst.

Rudi Borkus
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OLB Voetbalcenter

Steenstraat 112
6828 CP Arnhem
(bij Velperpoort)
Tel. 026-4423321

Voetbalcenter OLB
leden 

10% korting op voet
balkleding en 

voetbalschoenen 

www.olbarnhem.nl
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Adverteren in de Volharder
De Volharder is een (club)blad dat in heel Arnhem en 
daarbuiten wordt gelezen in een oplage van bijna 1200 
stuks per uitgave. En dat vijf keer per jaar! 
Wilt u ook adverteren in de Volharder? Neem dan 
contact op met VDZ Hogerop,  stuur een email naar 
vdzhogerop@vdzarnhem.nl
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Bij VDZ wordt er in de loop van het jaar flink wat kleding, schoenen en 
andere materialen gevonden die nooit meer opgehaald worden. Tijdens 
het oliebollentoernooi zullen die spullen worden verkocht.
Iedereen kan dus nog voor de 11e zijn spullen nalopen bij VDZ. Op 11 
januari wordt alles wat nog bij VDZ ligt verkocht. 

Gevonden voorwerpen en 
andere voetbalspullen

Ook willen we een ieder de gelegenheid bieden om zijn/haar jeugdkleding die niet meer past of over 
is in te leveren zodat dat ook weer verkocht kan worden. Denk aan voetbalbroekjes, voetbal
shirts, trainingspakken of nog goede voetbalschoenen.

Lever het in bij het wedstrijdsecretariaat op de zaterdag 
of bij  Marian Snel ( 0624336832)

De opbrengst is voor de jeugd

Het is wat stilletjes aan iedereen voorbij 
gegaan. Maar zonder veel woorden is 
dit seizoen een nieuwe trainer aange-
steld voor VDZ3, Martijn Bartels. Tot 
dusverre zijn de resultaten om door 
een ringetje te halen. Eerste plaats 
in de competitie, kwartfinale beker. 
Twee prijzen, daar gaat VDZ3 voor 
dit seizoen. 

Maar afgelopen twee seizoenen 
stonden Appie van der Elst en Simon 
Steenvoorden, alias Martin Jol, 

aan de leiding van VDZ3. Met veel 
enthousiasme, ga ik dan stiekem even 
vanuit,  hebben zij het team opge
bouwd tot een volwaardig selectie 
elftal. Simon deed de trainingen, 

Appie was er op zondag bij om ons te 
begeleiden. Er is niet echt bij stil gestaan 
dat de twee in het huidige seizoen niet 
meer de leiding hebben over het derde elftal. 
Ook wij als spelers gingen ‘gewoon’ weer door met 

Founding fathers van een succesvol elftal

Appie en ‘Jol’: bedankt!
het nieuwe seizoen. Maar een bedankje 

aan onze leider en trainer is wel degelijk 
op zijn plek. Appie is al een keer 

uitgeroepen tot vrijwilliger van het 
jaar en wat ons betreft is dat niet 
meer dan terecht. Wij als spelers 
hoefden niks te regelen op zondag, 
Appie deed het allemaal. En ook 

al was Appie er niet bij, dan nog 
regelde hij het allemaal. 

Simon was er alleen op de trainingsavon
den, voor een derde elftal was het een 

luxe zo’n trainer te hebben. Nu traint 
hij de A1. Nog steeds is hij van 
harte uitgenodigd een keer te 
komen kijken op zondag.  

Namens iedereen van VDZ3 wil ik 
jullie nog heel erg bedanken voor 

de twee seizoenen dat jullie ons 
hebben geleid. 

Reinier Laseur

Van Simon was helaas geen foto voorhanden (red.)
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Paul van Zeeland juwelier

Velp Arnhemsestraatweg 35, Tel. 026-3613668
geopend dinsdag t/m zaterdag, 
vrijdag koopavond tot 21.00 uur

Nijmegen Burchtstraat 55, Tel. 024-3226417
geopend maandag t/m zaterdag, 
donderdag koopavond tot 21.00 uur

Apeldoorn Hoofdstraat 65, Tel. 055-5786411
geopend maandag t/m zaterdag, 
donderdag koopavond tot 21.00 uur

Wageningen Hoogstraat 58, Tel. 0317-426778
geopend dinsdag t/m zaterdag, 
vrijdag koopavond tot 21.00 uur

Reparatie van klokken, horloges en sieraden in eigen atelier. Vooraf prijs opgave.

De Smidse metaal

Contact: 
Lucas, Michel en Edwin Bartels 
Westervoortsedijk 95 
6827 AW Arnhem 
Telefoon : 026 - 442 67 39 
Fax : 026 - 445 11 84 
E-mail : info@desmidse-metaal.nl
Internet : http://www.desmidse-metaal.nl

We zijn aangesloten 
bij de 

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

synoniem 
Voor metaal
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Velp Arnhemsestraatweg 35, Tel. 026-3613668
geopend dinsdag t/m zaterdag, 
vrijdag koopavond tot 21.00 uur

Nijmegen Burchtstraat 55, Tel. 024-3226417
geopend maandag t/m zaterdag, 
donderdag koopavond tot 21.00 uur

Apeldoorn Hoofdstraat 65, Tel. 055-5786411
geopend maandag t/m zaterdag, 
donderdag koopavond tot 21.00 uur

Wageningen Hoogstraat 58, Tel. 0317-426778
geopend dinsdag t/m zaterdag, 
vrijdag koopavond tot 21.00 uur

Reparatie van klokken, horloges en sieraden in eigen atelier. Vooraf prijs opgave.

Paul Pegel

Stand 1 – 1. Een schelle fl uit klinkt over het veld.
Strafschop!
Wie neemt hem? Rode Bert wil niet, het vriendje 
van Paul Pegel is al een tijdje uit vorm. Zoals 
dat heet. De keeper Tommy schreeuwt wat. Paul 
Pegel kan het niet verstaan.  De leider Roland 
staat druk gebarend langs de lijn. Nog maar één 
minuut te spelen.
Een heel belangrijk moment.
Wie durft?
Niemand pakt de bal op. Toch moet iemand hem 
nemen. Robert loopt naar voren. Hij pakt de bal. 
“Gelukkig!” denkt Paultje Pegel, “Is er toch 
nog iemand die durft!” Die bal moet er wel in. 
Nog maar een minuut speeltijd, alle wissels zijn 
gebruikt. 
Maar…, wat gebeurt er? Robert loopt met de bal 
in de handen het strafschop gebied uit! Recht op 
Paultje Pegel af… Vlak voor Paul stopt Robert, 
kijkt hem aan en zegt: “Hier Paul, jij moet hem 
nemen, niemand anders durft.” Op dat moment 
duwt Robert hem de bal in de handen. Voor-
dat Paul iets kan zeggen voelt hij de hand van 
keeper Tommy op zijn schouder. Hij is het hele 
veld over gesprint en zegt: “Jij móet hem nemen 
Paul!”. Paul wil iets zeggen en begint te stame-
len; “Maar… ik..”. Vanaf de zijlijn hoort iedereen 
leider Roland roepen: “Paul neemt hem!“
Paul kijkt verwilderd om zich heen, al zijn team-
genootjes kijken naar hem. “Doe nou maar Paul 
pak hem en knal hem erin”, hoort hij zijn maatje 
Bert zeggen. Hij voelt nu een lichte druk van 
Tommy in zijn rug, die hem richting strafschop-
gebied duwt. Voordat Paul het weet loopt hij met 

de bal in zijn hand richting penalty stip.
Zachtjes praat hij in zich zelf. “Wat waren ook al 
weer de strafschopregels van Ronald Koeman?  
De beste penaltyschutter van het Nederlandse 
elftal?” Pauls vader had ze vorige week nog met 
hem doorgenomen. In gedachten noemt Paul ze 
nog eens op terwijl hij de bal op de penaltystip 
legt: 

“Van te voren hoek uitkiezen. Niet meer veran-
deren. Neem de tijd. Jij bepaalt wanneer je hem 
neemt. Goed in en uitademen. Heel belangrijk:  
bij het uitademen beginnen met lopen. Lange 
rechte aanloop. Met de binnenkant schieten. Is 
het grootste raakoppervlak. De beste manier om 
goed te mikken. Niet naar de keeper kijken, alleen 
naar de bal. Raak de bal met genoeg snelheid en 
dan kan er niks misgaan! Ook al gaat de keeper 
naar de goede hoek, dan is hij altijd te laat en dus 
kansloos!”

Paul Pegel legt de bal op de stip. Loopt terug, 
handen in zijn zij en kijkt naar de scheidsrechter. 
De fl uit klinkt. Paul ademt goed door. Recht zijn 
rug en loopt. Een harde plof, het net bolt, luid 
gejuich klinkt, armen in de lucht, klappen op zijn 
schouder, hoofd en billen, hij zit erin…
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“Hou op! Blijf van mij af!” schreeuwt doelpuntenmaker 
Henkie. Het is een goed gebruik in het team, om na 
een goal te gaan “stapelen”. Met zijn allen over de 
doelpuntenmaker heen vallen, totdat er een grote 
berg van op elkaar liggende spelers ontstaat. Wie er 
ooit op dit idee kwam weet Paul niet meer. Van alle 
kanten komen nu de teamgenoten aangerend om dit 
feestje te vieren. “Stapelen, stapelen!” wordt er van 
alle kanten geroepen. Zelfs de keeper komt aange
rend. Dit feestje wil niemand missen. Henkie wordt be
dolven. Arme Henkie. Iedereen heeft de grootste pret. 
Behalve Henkie, die moet er niks van hebben. Maar 
ja, dat is de prijs, die de doelpuntenmaker betaalt. 

“Ga weg, niet doen!” roept hij luid. Niemand die het 
hoort, het publiek, de leiders Robert en Henk al 
helemaal niet. Henkies hulproepen worden overstemd 
door het geschreeuw van alle spelers. Prachtig vinden 
zij dat. Ellebogen in elkaars zij, knieën in de buik, als 
haringen in een tonnetje. Vorige week thuis tegen 
ESA…, 80 werd het toen. Wat een feest! Vera ligt 
ergens tussenin met Paultjes oor in haar wang en 
vraagt: “ Uhhhhhh, Paul… hoort dit ook bij de voetbal
tactiek van ’74?! Brrrrrr….Wat een gedoe!!!”. “Geen 
idee!” roept Paultje Pegel, net iets te hard. “De leiders 
vinden het prachtig. Goed voor de teambuilding, zeg
gen ze.” “Pfffffffff…” is Vera’s reactie. Paul voelt haar 
warme adem langs zijn wangen blazen. Een nieuw 
gevoel maakt zich van Paul meester… Alleen met 
Vera. Nog nooit eerder was hij zo alleen met haar, 
midden in een stapel van teamgenoten… “Kappen 
nou! Niet ouwe hoeren! Fuck off!”. Klinkt het nu hard 
van onderuit de stapel. Henkies stem is nu goed te 
horen. 

Paul wordt wakker uit zijn droom. Een knie in zijn rug, 
gekreun, getrek, gesjor, gesteun, gekrijs en onder een 
hard onbedaarlijk veel gelach begint de spelersberg 
langzaam in beweging te komen. Het duurt altijd een 
tijd voordat iedereen weer op de been is. Gek genoeg 
valt die extra tijd na een doelpunt niet onder de extra 
blessuretijd. “Is dat misschien de voetbaltactiek van 
’74?” denkt Paul. “Toch eens navragen.”, terwijl Paul 
shirt en broekje rechttrekt. 

Naast hem hoort hij Bert roepen: “Wie heeft mijn 
scheenbeschermers?!”. Henkie lacht hem uit: “Eigen 
schuld, botte boer! Ik hoop dat je hem nooit meer 
vindt!”. Melle slaat Henkie hard op de schouder, “Kom 
op man! Dit is gaaf! Snel terug. Aftrap laten nemen en 
weer scoren!”. “Nee, als je blieft niet…” zeurt Henkie. 
“Ik wil niet meer…”. “Wees niet bang. Nu ga ik scoren! 
Ha, ha, ha…!” schreeuwt Melle het uit, sjort aan zijn 
tenue en rent terug naar de eigen helft. “Kom op! We 
hebben tijd om nog meer te scoren! 
Dit is fun!”. Paultje ziet Berts scheenbeschermer op de 
grond liggen. Raapt hem op en geeft hem aan Bert. 
“Hier Bert, misschien heeft Melle gelijk.” “Jazeker! Kom 
op Henkie, ertegen aan! Gaan met die banaan! Knal
len met die ballen!” roept Bert en weg zijn ze. Paultje 
Pegel rent erachteraan en… denkt…aan Vera. 

PP en de voetbaltactiek van 1974 deel 4
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Kleintuente Installatietechniek

Versteegh Dancemasters

VERSTEEGHDANCEMASTERS.nl    |      026 3511211

Versteegh  Dance Masters

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

Wil je met me dansen?

Bos Interieur
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Cartoon 
Jerk

Beste VDZers 
Vanuit het immer gezellige en kloppend “horecahart” van VDZ (de bar en 
keukencommissie)  willen wij graag het een en ander onder jullie aandacht 
brengen.

Mutaties
Aan het einde van het huidig seizoen, zullen de volgende mensen zijn of 
haar functie binnen de barcommissie (BC) opgeven en hopelijk overdra
gen. Dit zijn Anita Bruntink en Leo Keuben, zij zijn na vele jaren intensieve 
inzet toe aaneen andere invulling van hun vrije tijd. Wij zullen aan het eind 
van het seizoen op gepaste manier afscheid nemen.
Eens te meer zien wij graag uitbreiding van een leuke en enthousiaste 
groep mensen die “het Natje en Droogje” en de planning “Barrooster” van 
VDZ invulling geven, bewaken en verbeteren. Heb je interesse? Neem dan 
contact op met Anita Bruntink, Henk Koudijs of Frank Tomassen.

Lang Leve de “Horecacommissie” (HC) 
Op 23 oktober jl. hebben de Bar en Keukencommissie besloten beider 
handen ineen te slaan. Dit houdt in dat beide namen komen te vervallen 
en de commissies verder zullen gaan onder de noemer Horecacommis
sie (HC). De HC streeft er naar meer  efficiëntie en met de samenvoeging 
zal er een breder palet  aan keuze aangeboden kunnen worden voor alle 
deelnemers aan de Vrijwilligersregeling VDZ.

“Whoo hoo” !

Join the club  
en wordt lid  
van de VDZ

Horecacommissie

“Horecapraatje”
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Sam*dexy

Rijschool René Beumer

Goed nadenken over je onderneming is essentieel! 
De organisatie als ‘merk’ neerzetten, van top tot teen herkenbaar zijn, van brochure tot de 

ondertekening van een e-mail. Heeft jouw organisatie behoefte aan een professioneel klein 

bureau waarmee je samen kunt werken aan je merk, zowel in strategie als in creatie? 

Samdexy communicatie door creatie.

Ga naar samdexy.nl Bellen of mailen kan ook: 026 363 72 17 info@samdexy.nl

Straal je uit wat je bent?

Rijschool René Beumer
Bontekoestraat 44
6826 SX Arnhem
 06-43908816 

 Voor Motor- en Autorijles  I
N

F
O

www.renebeumer.nl
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Schoonmaakbedrijf Hofs

Sport Gifts

Meubelstoffeerderij Géro

M e u b e l s t o f f e e rd e r i j
Meubelstoffeerderij Géro stoffeert al uw kostbare en favoriete meubelen. Zowel moderne meubelen als klassieke antieke 
meubelen. Tot onze specialiteit behoort ook het meubilair van uw boot, vakantiewoning of caravan. Daarnaast zijn wij 
ook actief in projectstoffering.  Van meubilair tot interieur; van huis tot kantoor, u kunt bij ons terecht. Meer informatie:

www.meubelstoffeerderij-gero.nl

Waterstraat 16,   postbus 31,    6573AC    Beek-Ubbergen   Tel. 024-6841128

Bovenbeekstraat 15
Arnhem - Centrum
026 3892248

Voetbalschoenen van o.a. Nike, Adidas, Puma, Calcio, 
Mizuno en Hummel voor meerdere typen ondergrond

Uitgebreide Juniorcollectie

Nieuw is het bedrukken 
van de voetbalschoenen
met naam en nummer

N
I E

U
W

Schoonmaakbedrijf Hofs
voor particulieren, bedrijven en Verenigingen

Algemeen schoonmaakonderhoud, glasbewassing, 
hulp in huishouden (ook met pgb), schoonmaak kan-
toren, complexen van VVE,  schoonmaakwerkzaam-
heden op scholen, sportaccomodaties en dokters- of 
tandartspraktijken. Voor meer info en diensten van 
SB Hofs mail, bel of check onze site.

Raymond Hofs en Patricia Tolhuisen, Arnhem
T: 06-30419995 E:info@sbhofs.nl

w
w

w.sb
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VDZ
HOGErOP

Inmiddels zijn we alweer bijna op de helft van het sei-
zoen 2013-2014 en de bal bal rolt volop op de diverse 
velden van sportpark ’t Cranevelt. We zijn erg blij dat 
we erin geslaagd zijn om een nieuwe Ziversponsor  
en business groep VDZ Hogerop lid te contracteren. 
Schoonmaakbedrijf Teunissen wordt de komende drie 
jaar Zilversponsor en en café de Oude Velper treedt 
toe tot de business groep VDZ-Hogerop.
Mocht u zelf ook willen toetreden of weet u iemand 
die onze vereniging een warm hart toedraagt schroom 
dan niet en stuur een mail naar vdzhogerop@vdz-
arnhem.nl 

Schoonmaakbedrijf Teunissen
De Teunissen Touch; De werkwijze van Teunissen is 
erop gericht tot in elk detail kwaliteit te bieden. 
Om die kwaliteit te waarborgen, worden niet alleen plan
ning en voortgang streng bewaakt, ook wordt gewerkt 
naar nauwkeurig  gespecificeerde checklists en werklijs
ten. Daarnaast vinden controles plaats en worden, op wis
selende tijden, kwaliteitsinspecties gehouden, afgenomen 
door gediplomeerde VSRinspecteurs. De bevindingen 
van deze inspecteurs worden vastgelegd in een rapport, 
aan de hand waarvan zonodig werkprogramma’s worden 
aangepast of bijgestuurd. Uiteraard on overleg met de 
opdrachtgever.  Teunissen is van mening dat het vandaag 
de dag even logisch als noodzakelijk is ook met betrek
king tot het milieu kwaliteit te leveren. Daarom gebruikt 
Teunissen uitsluitend schoonmaak en reinigingsmiddelen 
die het milieu zo min mogelijk belasten. Daar waar moge
lijk worden energievriendelijke werkmethode toegepast. 
Door overdag tijdens kantooruren de werkzaamheden te 
verrichten wordt bespaart op de energiekosten.

De Teunissen Touch;  
samenwerken als basis voor resultaat! 
Teunissen hecht aan een goede samenwerking met haar 
opdrachtgevers. Alle werkzaamheden vinden daarom in 
overleg en volgens gemaakte afspraken plaats. Zoveel 

mogelijk worden vaste teams 
ingezet. Dat heeft het voordeel dat 
de Teunissen medewerkers het bedrijf 
goed leren kennen, zich betrokken voelen 
en er zo efficiënt mogelijk kunnen werken. De 
teams staan onder leiding van een rayonleider of 
districtsmanager. Deze is tevens uw aanspreekpunt 
binnen de organisatie van Teunissen. Kijk voor meer info 
op www.teunissenbv.nl. 

Cafe dé Velper 
Wilt u gewoon even lekker wat drinken, een gezellige bor
rel met vrienden, biljarten of darts spelen? Dan bent u bij 
cafe de Velper aan het juiste adres. Laat Uzelf verwennen 
door ons uitgebreide dranken assortiment waaronder vijf 
verschillende tapbieren. Ook voor uw verjaardagsfeest 
en of bedrijfsfeest is cafe de Velper uitermate geschikt. 
Cafe de Velper is gevestigd aan de Oude Velperweg te 
Arnhem in een vrijstaand pand. Al sinds 1879 wordt deze 
prachtige monumentale villa geëxploiteerd als horeca
gelegenheid. In 2010 heeft het cafe een gehele reno
vatie ondergaan waardoor het cafe een gezellig, intiem, 
sfeervol maar vooral een uniek bruin cafe geworden is. 
Cafe de Velper vindt u 10 minuten buiten het centrum van 
Arnhem in een van de mooiste straten van Arnhem. Meer 
info vindt u op www.develper.nl.

Nieuwe sponsoren
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Garage Kornman

Jan van Leur Dak- en Gevelwerken

 Lange Maat 64 Telefoon : 026-3113922
 6932 AE Westervoort Fax : 026-3121976     
  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

www.pruijnschilderwerken.nl

Wat wij te bieden hebben:
Vrijblijvende offertes
Vrijblijvend advies
Ervaren schilders
Ervaren behangers
Gebruik topkwaliteit producten
Afspraak is afspraak
Veilige en schone werkwijze

    Rudolf 06-288461     Dolf 06-22948152

Garage Kornman
 o  Gratis A.P.K. bij grote beurt
 o  Onderhoud en reparatie van alle  merken auto’s
 o  Laswerk
 o  Grote- en kleine beurten
 o  Verkoop gebruikte auto’s
 Eduard van Beinumlaan 2,  6815 GD Arnhem 026-4425103

erkend

A.P.K. 
keuringsstation

Openingstijden:
ma. t/m vr. 8.00 - 17.30 uur

Dolf en ruDolf Pruijn schilDerwerken
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Aandacht voor 

TECHNIEK
Midden 2014 is de kwaliteit van de jeugdtrai

ningen minimaal 20 % toegenomen. Dat is de 
ambitie van de technische jeugdcommissie 

voor het seizoen 2013 – 2014. De laatste jaren is de 
inspanning bij de jeugd vooral gericht op groei en het 
bemensen van de diverse functies (trainers, coaches, 
leiders, scheidsrechters, etc…). Nu we de grenzen van 
de groei hebben bereikt en de diverse functies redelijk 
goed bezet zijn, is het zaak om ons  meer te richten op de 
kwaliteit van de trainingen en het gericht verbeteren van 
de techniek van de jeugdspelers. Uiteraard hebben we 
het dan over het aanbieden van goede oefenstof en het 
neerzetten van een goede organisatie, maar ook hebben 
we ervoor gekozen om enkele VDZspecifieke “verbeter
punten” aan te pakken.
Ik zal jullie er 2 noemen: zien en bijsturen.

Zien
Om de kwaliteit van de trainingen en technische vaar
digheden van de jeugdspelers te verbeteren, is het van 
belang om te “zien” wat beter kan. Dat lijkt een logische 
zaak, maar let maar eens op wat er vaak gebeurt als je 
met elkaar in gesprek gaat (leiders, trainers, TCleden en 
ouders). Ieder heeft zijn eigen beeld van hoe er gevoet
bald is of wordt en wat de kwaliteit van jeugdspeler is.
We buitelen soms over elkaar heen om ons gelijk te ha
len! Dat bevordert meestal niet de samenwerking.

De TC wil met trainers en leiders in gesprek gaan om de 
beelden die we allen hebben te delen. We gaan samen 
trainingen geven en bekijken. Als eenieder vanuit een 
open houding naar elkaar luistert, zal er meer begrip zijn 
voor elkaar. Wij streven naar meer gedeeld beeld van 
hoe een training verloopt en hoe die eigenlijk zou moeten 
verlopen (geen al te grote verschillen meer).
Uiteraard hebben we als TC daar een opvatting over en 
willen die overbrengen op trainers en coaches.

Bijsturen
Zodra het inzicht van trainers toeneemt, zowel in hoe het 
verloopt als hoe het zou moeten verlopen, kunnen ze ge
richt gaan bijsturen. Dat laatste is op dit moment nog een 
ondergeschoven kindje bij trainingen. Wellicht ook omdat 
het niet zo makkelijk is als het lijkt. Met bijsturen bedoel 
ik het veranderen van reeds ingesleten (niet functionele) 
gewoontes naar een goede voetbaltechnische uitvoering. 

Voorbeeld: iedereen bin
nen VDZ kent de werkwijze 
van Marcel Broecks, waarbij 
hij onze jongste pupillen leert 
passen en trappen. Dat komt heel precies. Marcel is 
daar terecht heel secuur in. Waarom? Omdat voor goed 
samenspel een goede pass onontbeerlijk is! Wat de TC 
op dit punt bijvoorbeeld graag ziet is dat iedere training, 
van A tot F, een slordige pass regelmatig wordt benoemd 
en dat de trainer aangeeft (en voordoet of laat doen) wat 
hij of zij verwacht. Wederom lijkt het zo simpel, maar door 
bijvoorbeeld bij een training, waarbij sprake is van veel 
slordige passes niks te zeggen, zal dat de norm van de 
jeugdspelers (en trainer!) worden. Een gemiste kans!

Over deze twee verbeterpunten en tal van meer gaan wij 
komend jaar met de diverse trainers in gesprek en aan de 
slag. Al met al is namelijk niet de stand op de ranglijst of 
niveau waarop ze spelen de norm, maar de kwaliteit van 
de training en coaching.
We zullen in iedere Volharder een stukje van de TC laten 
verschijnen. Wij willen jullie namelijk mee nemen in onze 
visie en hopen dat ook de stukjes een bijdrage leveren 
aan doelstelling van het jeugdbeleidsplan van VDZ.

Namens de technische jeugdcommissie (Hans Zwart
kruis voor de jeugteams: A, B, E en F, Albert van Daalen, 
algemeen technisch jeugdcoördinator, Irene Smeltink 
als coördinator meisjes en Albert van der Elst voor de 
Dpupillen.

Arjan Snel
voorzitter technische jeugdcommissie

TC kaatst de bal

Foto Ted de Kraker
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JP Offset
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F7 kampioen!!
Na alle wedstrijden te hebben gewonnen stond voor 
onze F7 op zaterdag 23 november de één na laatste 
en tegelijkertijd de belangrijkste wedstrijd op het 
programma. De tegenstander was medekoploper OVC 
85 F3 uit Oosterbeek. Winst zou het kampioenschap 
betekenen. Bij gelijkspel zouden we de laatste wed-
strijd moeten winnen en bij verlies …. Zaterdagvroeg 
melden we ons in de bossen in Oosterbeek. 

Vanaf het eerste fluitsignaal ontspon zich een gelijk 
opgaand duel, waarbij er ook nadrukkelijk druk 
werd gezet op onze verdediging. Dit hadden we 

nog niet eerder meegemaakt, maar elukkig verkeerden 
Karel en Joris in topvorm en maakten alle aanvallen 
onschadelijk. 
En in noodsituaties hebben we natuurlijk onze voortref
felijke keeper Kick. Geleidelijk aan werden we wel iets 
sterker, maar aanvallend konden we niet echt potten bre
ken. Pele en Niels die normaal gesproken vrij gemakkelijk 
scoren, kregen nauwelijks ruimte en kansen van onze 
tegenstander. 
Wel beleven we attent en gedreven voetballen en werd er 
flink gestreden door een ieder. De ruststand 00 beloofde 
veel spanning voor het tweede bedrijf.
Daarin kregen we vrij snel een goede kans voor Jop, maar 
helaas stond zijn vizier niet scherp genoeg, maar onze 
jongens bleven goed samenspelen, met onze voortreffe
lijke verdediging (Joris en Karel) en onze “middenvelders” 
Jelle, Sam, Levi en Thijs stegen boven zich zelf uit. Omdat 
we er toch niet in slaagden aanvallers  de keeper te 
spelen, moet Niels gedacht hebben “dan maar een schot 
uit de tweede lijn”. En jawel, de bal bolde het net en een 
oorverdovend gejuich barste los. 
Dit voelde als een bevrijding. De verdiende 10.
De vreugde leidde echter ook tot enige overmoed, waar
door we iets te aanvallend gingen spelen. Helaas werd bij 
een snelle counter Kick verschalkt: 11.
De spanning werd groot, maar sloeg gelukkig niet in de 
benen van onze jongens. Wellicht geholpen door een 
wondermooie goal van Niels die de bal wederom van 
afstand op de slof nam en zo schitterend over de keeper 
lobde, waarbij de goal van Van Basten in ’88 verbleekt: 
21.
OVC moest risico nemen en zette alles op de aanval, 
maar gelukkig hield Kick het doel verder schoon, ondanks 
enkele hachelijke momenten die de jongens en alle 

meegereisde supporters moesten doormaken. De bloed
druk nam toe, maar de ontlading was gigantisch toen het 
laatste fluitsignaal klonk! 21 gewonnen. Daarmee kon het 
kampioenschap eigenlijk niet meer worden misgelopen.
De laatste wedstrijd zou bij winst of gelijkspel de onge
deelde eerste plaats opleveren en bij verlies de gedeelde 
eerste plaats (maar wel met beter doelsaldo).

De tegenstander VVO F3 stond tweede en bleek een 
geduchte opponent.
We waren helaas niet zo scherp als de vorige wedstrijd 
en ook het samenspel en positiespel liet te wensen over. 
Toch kwamen via een mooi schot van Jop op voorsprong.  
Helaas werden we daarna wederom geveld door een 
counter die door hun snelle spits koelbloedig werd om
gezet in een doelpunt: 11. Dat was tevens het sein voor 
VVO om de druk verder op te voeren, maar gelukkig bleek 
het gebikkel en gepingel van Thijs, het “loopwerk” van 
onze drie J’s (Joris, Jelle en Job) waar veel meer muziek 
in zit dan in de bekendere versie , de passjes en het 
verdedigende werk van Levi en Sam, en de stootkracht 
van Pele en Niels die voorin bleven storen, voldoende om 
verder tegengoals te verhinderen, te meer omdat onze K2 
(Karel en Kick) een niet te nemen obstakel bleek.
De 11 eindstand werd over de streep getrokken, waar
door het ongedeelde kampioenschap een feit was! 
Het “moment of fame” voelde met het “We are the champi
ons”, de frietjes, de beker(s) en de medailles heerlijk!

Erik Lambrechts
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Bij deze wil ik het hele team van VDZ E12 voordragen 
tot men of the match, het hele elftal en wel hierom;

Tim, omdat hij maar blijft keepen alsof zijn leven er vanaf 
hangt zonder morren, met grote inzet en mooie reddingen.
Daarbij komt dat hij het echte meetmoment vrijwel altijd 
wint van zijn collega keeper, de penalty’s zijn voor Tim.
Luuk, ondanks het grote verlies van zaterdag bleef deze 
man op zijn post met goede passjes, stevig verdedigend 
werk en een inzicht waar oprecht van genoten is, dromen 
doet hij tegenwoordig ´s nachts en dat is te merken. Luuk 
is aan het voetballen geslagen en das genieten man.
Wessel, heeft amper aansporingen nodig en als je zijn 
fenomenale looptechniek aanschouwt, ben je verkocht, 
een voetballende glimlach die het zelfs bij grote achter
stand nog weleens op zijn heupen kan krijgen. Na hard 
werken is het lekker van het veld stappen, het zo zomaar 

een tegeltje van Wessel kunnen wezen.
Mats, voelt zijn verantwoording en wil graag het sleep
touw zijn, de voortrekker, de animator, de midmid, de aan
jager, de spelbepaler en het slot op de deur, de midmid. 
En als de tegendoelpunten in de dubbele cijfers lopen blijft 
hij voorin om de eer te redden, om een tegendoelpunt te 
forceren. Als je op zo’n manier speelt kan je probleemloos 
na een forse nederlaag van het veld af met een ´lekker 
gespeeld´ gevoel. Spreekt met zijn voeten, ahum.
Daan, begint langzaam maar heel zeker een rechte rug 
te krijgen, de borst begint vooruit te steken en het koppie 
hangt al bijna niet meer als het even tegen zit. Een echte 
vent met heul veul talent waar een lekker potje verliezen 
al niet goed voor is. Kerel, ik beloof je dat we met zo’n 
instelling nog heel veel gaan winnen dit seizoen.
Floris, onze sleurder, trekker, douwer, knokker, vechter, 
aardevreter, grasliefhebber, modderdier, ploeger, head

Lieve lamgeslagenen,
Nog niet zo heel lang geleden zag ik Frank de Boer op de TV, na het zoveelste puntverlies, vol overtuiging 
en zonder een spier te verrekken, spreken over lichtpuntjes en dingen waar hij mee verder kan. “Ik heb 
vandaag goede dingen gezien”, weerklonk het nasaal door de beeldbuis. Hij werd er een beetje over 
uitgelachen en meewarig schreef het journaille Ajax af. Een paar dagen later won Ajax van Celtic in 
de Champions League, had die de Boer toch maar mooi goede dingen gezien, de visionair.

Na 8 wedstrijden, 0 punten, 10 doelpunten voor, 93 doelpunten tegen en een laatste verlies van 
0  17 zou ik graag willen weten wat Frank de Boer zou hebben gezegd. Ik heb vandaag hele 
goede dingen gezien? Meer dan genoeg aanknopingspunten voor de wedstrijd van komende 
zaterdag? Natuurlijk is dat zo maar zou hij het aandurven? Ik denk het niet. Gelukkig heet ik niet 
Frank de Boer alhoewel we natuurlijk best de druk voelen, van het publiek, van de pers, van de club 
maar het zal ons er niet van weerhouden om realistisch verslag te doen van de wedstrijd en daarin hebben 
we nu eenmaal goede dingen gezien, hele goede dingen.

E12

Men of the match
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autorijsCHool de Haas

Altijd al je rijbewijs willen halen? Dan is dit je kans!!

www.autorijschooldehaas.nl

Als VDZ-lid profiteer je nu van 
maar liefst 15% korting op al onze 
basispakketten!
Interesse in een GRATIS proefles? 
Schrijf je dan in via de website of  
bel 06-28636503

15% korting *

*niet in combinatie met andere acties

E12

banger, haarwapperaar, 
schouderduwer, loophup
jeloper, schutter en daar 
moet ik het maar even bij 
laten anders wordt het ook 
nog een naast zijn schoe
nenloper en dat kunnen 
we echt niet hebben.
Thomas, overheerlijke 
pingelaar met een neusje 
voor de een twee die zich 
niet van de wijs laat bren
gen door een tegengoaltje 
meer of minder, van begin 
tot eind een lekkere weg
draaier, teamspeuler en 
voetballende balletdanser 
met grote voorliefde voor 
de pirouette. Deze man 
weet elke nederlaag te 
versieren.
Nicolaas, vanwege zijn 
niet aflatende loopvermo
gen dat er alleen maar be
ter op wordt naarmate de 
achterstand groter wordt 
en zijn fluwelen gevoel in zijn grote teen, de meester van 
het puntertje, dodelijk in zijn keuze van het moment. Zijn 
uithoudingsvermogen overtreft by far die van een Duracell 
batterij.
Jaap, onze belangrijke opdonder met evenveel taal 
als balgevoel, niet gehinderd door een verliesje meer 
of minder, de scoringsdrift wordt er alleen maar meer 
door aangewakkerd, aandrager van goede ballen, goed 
humeur, goede yell, goede acties, goede teamspirit en het 
betere ontregelingswerk.

Floor, last but not least, die het toch maar mooi weet 
op te brengen om elke keer maar weer ons verlies komt 
aanschouwen zonder dat ze een poot kan uitsteken, dat 
moet zeer doen en daarom deze vrouw als lid van the 
men of the match.

We zijn trots op jullie, jullie mentaliteit, sportiviteit en 
voetbalplezier, we hebben weer hele mooie dingen 
gezien, hele mooie dingen. Dat belooft wat voor komende 
zaterdag.

groetjes Gert jan

Achterste rij, vlnr: Gert Jan Schouten, Vanessa Heerens, Johan Splint
Middelste rij staand, : Jaap de Wildt, Floris Elings, Tim Janssen, Luuk Splint, Wessel Schipstra, Daan Derks
Voorste rij zittend, vlnr: Floor Jansen, Thomas van Oorschot, Mats Heerens, Nicolaas Joosten
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TIEN organisatieadvies

website  : www.tienorganisatieadvies.nl
telefoon  : 026 339 13 52
informatie : Peter Seinen, 06 20793739

Rob Egging muzikale omlijstingen

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

www.charlestown.nl 

Jazzymotion  
Voor elke 
feestelijke 
gelegenheid

www.jazzymotion.nl 

Voor info over jazzy muzi-
kale omlijstingen voor al 
uw party’s en feestelijke 
gelegenheden, bel of mail:
Rob Egging 026-4451823 
rob.egging@backtobass.nl

Jazz
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VDZ en zijn 
sponsors BSW

Uw eigen naam en uw bedrijfsnaam.
Bernd Huibers, BSW Adviesgroep.
Wat sponsort u bij VDZ? 
Lid van VDZ Hogerop; reclameborden en 
advertentie
Vertel in 10 regels iets over uw organisatie.
Als u zekerheid zoekt voor uw huis, uw bedrijf 
of uw medewerkers dan bent u bij BSW 
Adviesgroep aan het juiste adres. Met u zetten 
wij graag de koers uit om eerste bepalen wat de 
risico’s zijn of verzekeren wel de juiste oplossing 
is. Als we het daar over eens zijn gaan we voor u 
op zoek naar de enig juiste verzekering.
Onze specialiteiten zijn hypotheken en 
pensioenen. Het kopen van een huis of het zorgen 
voor een goed pensioen zijn in geld uitgedrukt de 
duurste zaken in je leven.
Verzekeringen is niet voor iedereen her leukste 
om te moeten regelen. Weet dan dat BSW 
Adviesgroep u daar graag bij helpt. Wij vinden het 
leuk. Maak daar gebruik van. Onze enthousiaste 
medewerkers staan u graag terzijde.
Wat was de reden om juist VDZ te sponsoren?
VDZ nodigt uit om te sponsoren. Er is een 

perfecte match tussen jeugd, hun ouders. 
Welke overeenkomst is er tussen VDZ en 
uw organisatie?
De overeenkomst is Volharding Doet Zegevieren; 
in ons geval is dat stug volhouden om te zorgen 
dat voor onze klanten het beste resultaat gehaald 
wordt.
Wat is uw favoriete voetbalclub en waarom?
Eigenlijk zijn dat twee clubs; VDZ en Vitesse. 
Clubs die net als BSW Adviesgroep het hart op 
de Arnhemse plek hebben.
Welke wedstrijd zou u nog wel een keer 
willen (laten) overdoen en waarom?
De WK-finale tegen Spanje. Als het Nederlands 
elftal de zenuwen beter in bedwang kan houden 
en nog meer uitgaan van eigen kunnen; had deze 
finale kunnen winnen. 
Met wie zou u wel eens een dag willen 
ruilen en waarom?
Moet eerlijk zeggen dat ik daar niet direct een 
antwoord op. Over het algemeen ben ik zo 
tevreden dat ik niet zou hoeven ruilen. Maar als 
ik mag kiezen dan ruilen met Sebastiaan Vettel; 
dan wil ik wel net zo goed kunnen rijden.

VDZ en zijn sponsors
BSW adviesgroep 

De sponsor
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Willemsen Makelaars
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Naam :  Gijs van Lunenburg
Ik ben 7 jaar oud en speel in de F3. Ik was pupil van de 
week bij de wedstrijd: VDZ1 – DIO ’30 1, op zondag 13 
oktober 2013, de uitslag was 0-4.

Hoe lang speel je al bij VDZ? 2 jaar
Waarom koos je voor VDZ? Omdat mijn vader zei dat het een 
goede club is, hij heeft daar ook gespeeld
Op welke positie speel je het liefst? Linksvoor
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom?
Tony Soli, hij is snel en kan hard schieten
Wie vind je de beste voetballer en waarom?
Messi, hij kan heel goed dribbelen met de bal
Wat is je favoriete club? Vitesse
Heb je nog andere hobby’s? Wiien – zwemmen  skieën
Wat wil je later worden? Profvoetballer
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij VDZ? 
Kampioen met de F12 vorig jaar en pupil van de week zijn
Wat was je beste wedstrijd of actie? De kampioenswedstrijd 
VDZ F12 tegen Veluwezoom F1 en 4 keer overgespeeld met Frits
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over jezelf?
Ik vind het een hele leuke club en hoop nog beter te leren voet
ballen en nog bedankt dat ik pupil van de week mocht zijn.

Naam :  Roxi Brust
Ik ben 9 jaar oud en speel in de E4 als spits. Ik was pupil 
van de week bij de wedstrijd: VDZ 1 – Orion 1, op zondag 
3 november 2013, de uitslag was 1-6.

Hoe lang speel je al bij VDZ? 4 jaar
Waarom koos je voor VDZ? 
Er zitten heel erg veel vrienden op VDZ, ook van school en 
mijn broer en mijn nemven zitten er ook op
Op welke positie speel je het liefst? Spits
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom?
Chimo, omdat hij mijn neef is en hij is gewoon goed.
Wie vind je de beste voetballer en waarom?
Messi, hij is gewoon supersnel en goed
Wat is je favoriete club? Barcelona
Heb je nog andere hobby’s? Gewoon buiten spelen 
Wat wil je later worden? Voetbalster
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij VDZ?
Dat ik steeds in een leuker team kom.
Wat was je beste wedstrijd of actie? Dat ik een hele mooie 
schaar maakte en toen scoorde bij de keeper van Orion.
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over jezelf?
Ik heb twee ratjes., Huskey en Knaagje en ik zit op de Mon
tessorischool de Binnenstad in groep 6 en ik heb ook nog een 
broer.

PUPIL VAN DE WEEK

Foto Irene Gudden



teunissen Bv sCHoonmaakBedrijf

neptunus Bv faCilitaire grootHandel
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Op 19 november zijn wij met een grote VDZ 
delegatie bestaande uit E/F leiders en trainers 
naar de theatervoorstelling “Wel winnen, hè!” in 

de schouwburg in Arnhem geweest. De voorstelling gaat 
over het versterken van sportclubs in het begeleiden van 
jeugdige sporters. Hoe kun je met elkaar een cultuur neer
zetten waarin prestaties verbeteren, sportiviteit toeneemt, 
meer spelers lid blijven en het aantal vrijwilligers groeit? 
Het verhaal dat deze avond werd gebracht, is gebaseerd 
op praktijkervaringen van topcoaches en onderbouwd met 
wetenschappelijk onderzoek.

In de voorstelling werden middels diverse rollen
spellen verschillende begeleiders neergezet en 
het moet gezegd, er kwamen ook wel wat voor 
VDZ kenmerkende leiders voorbij. Belangrijkste 
boodschap is dat plezier en zelfvertrouwen van 
de spelers leidt tot betere prestaties. Niet altijd 
hameren op wat er niet goed gaat, maar vooral 
ook benadrukken wat er wel goed gaat en dat 
stimuleren. Dit leidt tot meer zelfvertrouwen en 
automatisch ook tot betere prestaties. Daar
naast kun je best aangeven wat er beter kan, 
maar de verhouding zou meer naar vijf positieve 
dingen en één verbeterpunt moeten dan, zoals 
het nu vaak is, andersom. En winnen is leuk, 
maar er is meer dan alleen winnen.

De belangrijkste tips voor leiders en trainers:
• Kijk naar de goede punten en geef (oprechte) compli

menten;
• Praat over taken, wat kunnen de spelers doen en leg 

de nadruk op je uiterste best doen en beter worden. 
Beloon daarbij de inspanningen in plaats van het 
resultaat;

• Betrek spelers en ouders bij het maken van duidelij
ke afspraken en stimuleer een positieve sfeer richting 
het team en de spelers, ook vanuit de ouders. 

Al met al was het een leerzame avond waarin iedereen 
een spiegel werd voorgehouden. Na afloop hebben we 
de ervaringen met elkaar gedeeld onder het genot van 
een drankje en de conclusie van de aanwezigen was dat 
dit zeker nuttig was en aan te bevelen voor iedere leider/
trainer binnen VDZ!

De boodschap van de voorstelling is voor iedere (nieuwe) 
leider/trainer binnen VDZ een goede basis, zodat we 
samen de clubcultuur nog positiever en gezonder kunnen 
maken. Er gaat al heel veel goed en in alle teams gaan 
plezier en prestaties over het algemeen hand in hand, 
maar helaas blijkt ook dit seizoen nog wel eens dat er ook 
bij VDZ nog wel wat te verbeteren valt. Laten we daar met 
zijn allen aan werken!

Jérôme Jansen 
Ecoördinator 

Naar het theater!
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Davy Pröpper in Oranje
in oranje!?
Davy Pröpper!

bij VDZ, bij Vitesse,
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Davy Pröpper in Oranje

Foto Ted de Kraker

in oranje!?
Davy Pröpper!

bij VDZ, bij Vitesse,

volharder-december-13.indd   9-10 08-12-13   20:53



Keurslager Putman

Keurslager Putman
Uw stamppot specialist

Compleet buffet vanaf €9,50

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: putman.keurslager.nl 

of bel: 026-4425368

• Steenstraat 90, Arnhem • putman.keurslager.nl • 026-4425368
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VDZ en zijn vrijwilligers: Rinse Cuperus

Rinse Cuperus is sinds 5 seizoenen vrijwillig actief 
voor onze club. Rinse is met zijn bierslijterij Van Per-
nis gevestigd in de Prinsessestraat waar oud-voorzit-
ter Willem Meijer een graag geziene klant is.

Willem wist dat achter de bierslijter een erkende 
Arnhemse keeper schuilde, die al 15 jaar niet 
meer was getraceerd op de Arnhemse velden. 

Cuperus was ‘de’ keeper met een sterk oog, die schitterde 
bij de Arnhemse Boys (1e klasse KNVB, onder Frans de 
Munck), Hertog Hendrik en zijn gouden jaren bij Vitesse 
1892 waar hij tot zijn 35e actief was.

De aanhouder wint; dat gold ook voor Willem. In de peri
ode van de nacompetitie van Heren 1 in mei 2009 stond 
Rinse Cuperus plots op het hoofdveld van VDZ aandach
tig de wedstrijd te aanschouwen.
Nu weet ik; de zon schitterde op zijn gezicht, het hoofd
grasveld lag er mooi bij en de gezelligheid in de kantine 
was direct aangenaam. Na een drankje te hebben gedron
ken met zijn oudkeeper collega Bert Kok wist Rinse het 
zeker, ‘Ik ga in augustus van start als keeperstrainer bij 
VDZ’. (Bedankt Willem…) 

Tot op de dag van vandaag 
staat Cuperus elke dinsdag 
en vrijdag bevlogen en vol passie 
op het veld met zowel de A/B junioren als 
de selectie Senioren. Elke avond wordt afgesloten aan 
een tafeltje van vier heren, te weten: Tom Witjes, Berry 
Valen, Erwin Brakenhoff en de keeperstrainer zelf. Geloof 
het of niet, er wordt alleen maar over het keepersvak 
gesproken onder het genot van een glas speciaal bier. 
Niet van de erkende slijter, maar wel vaak getapt door 
Henk Koudijs.

Op zondag zijn Koudijs en Cuperus het gezicht van Heren 
2. Als leiders van Heren 2 zorgen zij ervoor dat het orga
nisatorisch allemaal geregeld is en ook dan voelt Rinse 
zich nog steeds ‘one of the guys’. Afgelopen vrijdag ving 
ik nog een glimp op van zijn keeperstalenten toen hij werd 
uitgedaagd om op de goal te gaan staan. De leeuw van 
Vitesse 1892 was het keepersvak nog zeker niet verleerd 
en ik zag zijn glimlach nog steeds toen hij aan de bar zat 
met een welverdiend biertje en één van de jongens gaf 
een klap op zijn schouder en zei: ‘Lekker ouwe!’

IS

VDZ en zijn vrijwilligers

Rinse Cuperus met zijn twee zonen, Kaj en Bjorn.
Ondanks dat Kaj (links) de overstap dit seizoen naar VDZ 
heeft gemaakt, blijft Bjorn voor de ‘groenwitte’ spelen.
Een rubriek van Vader en Zonen zit er nog niet in...

Keeperstrainer



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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voetbal
familie

Vader en zonen
Erik, Joost en Lex 
Overbeek

Wat is je leeftijd?
Hoelang ben je al lid VDZ? 

Wat doe je bij VDZ?

Wat doe je naast VDZ?

Je mooiste sportmoment? 

Waar denk je aan bij VDZ?

Wat wil je nog meer kwijt?

Vader en zonen
Erik, Joost en Lex 
Overbeek
Erik, Joost en Lex 
Overbeek
Erik, Joost en Lex 

12
6 jaar lid, sinds de F´jes. 

Ik speel in de D1. Meestal 
centrale verdediger en 
ik ben ook regelmatig 
scheidsrechter bij de 
F´jes. 
Zit in de eerste klas van 
het Atheneum op het 
Thomas in Arnhem met 
Spaans. Speel ook graag 
FIFA op de PS.
Twee/drie jaar geleden 
in een vol Nou Camp. 
Barcelona tegen Malaga 
4-0, met een hattrick van 
Messi tegen Mathijsen 
en Van Nistelrooy. Afellay 
deed toen ook nog met 
Barca mee.
Gezellige, en ook met 
nadruk, sportieve club.
Veel sportief publiek en 
ouders! 

47
Sinds het jaar dat Lex bij 
VDZ begon te voetballen.
Ik ben redactielid van het 
clubblad en ik moedig elke 
zaterdag Lex en Erik aan. 
En “broodjes-bal”.-tester. 
VDZ heeft écht een goede.
Ben van beroep 
ontwerper en daarnaast 
hobbyschrijver.

In 1995 in Wenen, toen 
Ajax de Champions League 
Finale won van Milan. In 
Amsterdam, waar wij toen 
woonden, hebben wij die 
dagen zwaar gefeest.

Ik denk iedere vrijdag weer; 
fijn, morgen VOETBAL!
Elke keer valt mij op hoe 
veel aardige mensen er bij 
onze club VDZ rond-lopen.

15
Dit is m’n 9e jaar. Ik ben 
begonnen in de F.
Ik speel linksback in de B2, 
maar mijn goede been is 
mijn rechter. Mijn linker 
wordt wel steeds beter.

Ik zit in 4 HAVO op ’t 
Beekdallyceum met profiel 
Economie en Maatschappij.

Vorig jaar de bekerwedstrijd 
tegen FC Twente C1. Na een 
gelijke stand, toch nog met 
penalty’s winnen!
Dat was ongelooflijk 
spannend. Wij speelden 
toen op neutraal terrein, in 
Warnsveld.
Gezellig/leuk/plezierig/goede 
sfeer!
Bij de nieuwe kleedkamers 
graag méér douches. Het 
zijn er nu véél te weinig voor 
zo’n grote ruimte!

KERSTAVONDFEEST V.D.Z.
DATUM: zaterdag 21 december 2013
LOKATIE: Kantine V.D.Z.
MUZIEK: Partyband: Nedjus
EN………’N SPECIAL GUEST !!!!        
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restaurant trix de mentenBerg

NIEUW!!! 
 

18 april 2013  
opent TRIX zes 
hotelkamers! 

Vanaf €79,- per 
nacht per 

kamer inclusief 
ontbijt. 
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Restaurant Trix de Menthenberg. Schelmseweg 1A, 6816 PA Arnhem 
Info: www.restauranttrix.nl en Email: info@restauranttrix.nl  
Tel: 026 - 44 222 73 
 

Surprise-menu voor € 22,50  
Menthenberg-menu voor € 27,50 

Diverse seizoensgebonden á la carte gerechten 
Tevens perfecte locatie voor feesten, partijen en meetings. 

Kinderspeelkelder aanwezig! 
Kindermenu €9,50 

Met surprise!!! 
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Verslag slaap-
mutsentoernooi

Foto’s Ted de Kraker

17 oktober was het weer zo ver. Het 
jaarlijkse slaapmutsentoernooi voor de 
E-tjes. Ook dit jaar waren er weer heel 
wat, 80 kids bleven een nacht “slapen” bij 
VDZ. Nadat iedereen zijn slaapplek in de 
kleedkamers had klaargemaakt, werd er 
friet en hamburgers gegeten en was er het 
voetbalcircus. Iedereen deed enthousiast 
mee met de diverse spelletjes, met toch 
wel als hoogtepunt de oranje leeuw van 
zijn fiets schieten. Daarna zijn we met z’n 
allen het donkere bos in gegaan voor het 
smokkelspel. De meiden deden weer erg 
hun best om de jongens het smokkelen 
onmogelijk te maken. Bij terugkomst werden 
de kids verrast met een heuse disco in de 
kantine. Het bleef nog lang onrustig…..

Na voor velen een korte nacht, stond er in de 
ochtend de traditionele ochtendwandeling 
met Marcel Broecks op het menu. Bij 
terugkomst stond er ontbijt klaar voor 
iedereen, zodat er daarna volop gevoetbald 
kon worden door iedereen, tijdens het 
toernooi. Volgens ons was het weer een 
geslaagd feestje. En dat mede dankzij het 
enthousiasme van de kids en ook zeker 
vanwege de fantastische hulp van ouders en 
leiders die er waren om te helpen. Allemaal 
super-bedankt!

De jeugdactiviteitencommissie

Bianca, Sharon, Appie, Twan en Wil

17 oktober was het weer zo ver. Het 17 oktober was het weer zo ver. Het 

slaapmutsentoernooi
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COOP MandersSUPErMArKT
Alteveer

Beethovenlaan 61
6815 BL    Arnhem
Tel. 026 - 44 26 720

Veldman Sport
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Met onze voetbalervaring die we door de jaren heen 
hebben opgedaan, zijn we toch niet snel meer 
geïntimideerd. Deze week is het echter andere 

koek: zelf de grootste praatjesmakers uit ons elftal slikken 
zichtbaar wanneer we stilletjes het veld betreden voor de 
warmingup. Vooral de aanvoerder van onze tegenstander, 
een volwassen man van tweehonderd kilo maar zonder één 
grammetje vet op zijn massieve spierbundels, maakt erg 
veel indruk. Zijn zilverkleurige rug geeft hem zelfs een ko
ninklijke uitstraling en daarmee tevens iets onaantastbaars. 
De westelijke laaglandgorilla is met recht een geduchte 
tegenstander!

Als het eerste fluitsignaal van de scheidsrechter klinkt, blijkt 
onze tegenstander echter allerminst agressief te zijn. Ze 
spelen zelfs bijzonder hoffelijk en galant zonder ook maar 
één spelregel te overtreden. De speelstijl van deze grote, 
vriendelijke reuzen is eerder afwachtend dan aanvallend. 
Niet dat ze per definitie defensief denken, maar ze kijken 
graag eerst de kat uit de boom voordat ze weloverwogen tot 
actie overgaan. 

De gorilla’s blijken ook helemaal geen overtredingen nodig 
te hebben. Als de zilverrug een kopduel aangaat, hoeft hij 
niet eens een duw aan zijn tegenstander uit te delen om de 
bal te bemachtigen. Niet alleen is hij zeer atletisch gebouwd, 

door Bas Lukkenaar

maar ook zijn imposante lichaamsbouw geeft ons letterlijk 
geen millimeter ruimte om met fysieke middelen enig gevaar 
te kunnen stichten. Ook de andere gorilla’s zijn lichamelijk 

erg sterk, al zijn ze dan bedui
dend minder groot en gespierd 
dan de zilverrug. 

In aanvallend opzicht slingeren 
ze met het grootste gemak 

elke inworp voor ons doel, waardoor het eerder gevaarlijke 
corners worden dan onschuldige spelhervattingen. Het duurt 
dan ook niet lang, of we staan al op een 30 achterstand. 
Een handige kopbal, een droge, bekeken knal in de hoek en 
een subtiel lobje over onze keeper zijn hier debet aan. We 
worden afgetroefd in elk luchtduel, elk sprintduel en bij elke 
tackel. Er lijkt vandaag geen beginnen aan voor ons elftal.

Dit keer kantelt de wedstrijd niet zozeer door eigen toedoen 
in ons voordeel, maar vanwege een externe factor. Het 
einde van de herfst nadert en het magere zonnetje maakt 
snel plaats voor een kille, koude regenbui. Al snel blijkt dat 
de gorilla’s hier niets van moeten hebben: het zijn echte 

koukleumen! In het 
tropisch regenwoud 
waar ze leven valt vol
op regen, maar dat is 
eerder te vergelijken 
met een aangename 
warme douche. En 
zelfs dan zoeken ze 
graag wat beschutting 
op totdat de bui over 
trekt. In dikke winter
jassen verschuilen 
de gorilla’s zich mas
saal in hun dugout, 
waarbij ze mopperend 
om meer paraplu’s 
vragen. De interesse 
in de wedstrijd is op 
slag verdwenen en de 
forse verliespartij zal 
hen verder dan ook 
worst wezen. 

Aanvallen en verdedigen
Wekelijks breken VDZ-trainers zich het hoofd hoe de te-
genstander het best bestreden kan worden. Wat zijn de 
sterke en zwakke punten? Over welke geheime wapens 
beschikt het elftal? Ook in het dierenrijk worden slimme 
tactieken gebruikt om de vijand af te bluffen of de prooi 
te verschalken! In deze rubriek zoeken we uit of onze 
voetbalstrategie opgewassen is tegen de intelligente 
dieren van Burgers’ Zoo.

GORILLA

(door) Bas Lukkenaar
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Albers Reclame Wageningen
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VDZ
HOGErOP

HOOFDSPONSOR
Berkhout & van Rijn 
Accountants en belastingadviseurs BV 
Duiven (026) 741710

HOOFDSPONSOR JEUGD
Burgers’ Zoo 
Arnhem  

ZILVERSPONSORS
100%VOETBAL (Sport Gifts) 
Arnhem (026) 3892248
D-Box  Verpakkingen BV 
Arnhem (026) 3118777
Diabolo ICT - total ICT solutions 
Arnhem (026) 4422540
FLYNTH 
Arnhem (026) 3629078
Teunissen BV schoonmaakbedrijf 
Arnhem (026) 4450027
Voetbalcenter OLB 
Arnhem (026) 4423321
Veldman Sport 
Velp (026) 3619010
Inshared 
www.inshared.nl

SPONSOREN
Apotheek Biermasz 
Arnhem (026) 4423618
Alexander van den Hoven Juwelen 
Arnhem (026) 4434086
Arentsen Velp B.V Installatietechniek 
Velp (026) 3640042
Assen Assurantiën 
Arnhem (026) 3613012
Bouwkundig Bureau J.W. Gijsbers 
Arnhem 0263705877
BSW Adviesgroep 
Arnhem (026) 3622333

Café de Velper 
Arnhem (026) 3637008
COOP Manders 
Arnhem (026) 4426720
De Kempenaer Advocaten 
Arnhem (026) 3522888
De Smidse 
Arnhem (026) 4426739
Drost en zonen bv 
Arnhem (026) 3513675
Erik van den Hof Reclame 
Ede (0318) 432350
FysioDynamiek 
Arnhem (026) 3612093
Gebr. Henken Veenendaal BV 
Veenendaal (0318) 512176
GGz Praktijk 
Arnhem (026) 3709822
Glasz Assurantiën 
Arnhem (026) 4423851
HAN Arnhem 
Arnhem (026) 3691110
Haver Zonwering 
Arnhem (026) 3620678
Hefas Branddetectie 
Duiven (026) 7505000
Indora Managementadvies 
Arnhem (026) 3512167
Irene Gudden Fotografie 
Arnhem (06) 13656318
JEHAGO Meubel en interieurbouw 
Arnhem (026) 3641513
Jelsma Autobedrijf 
Rozendaal (026) 3629332
KleinTuente Installatietechniek 
Velp (026) 3635673
Keurslager Putman 
Arnhem (026) 4425368
Kunstgalerij Albricht 
Oosterbeek (026) 3611876

Meijer Interim & Advies 
Arnhem (026) 4422618
Metselbedrijf Hendriks Peters
Huissen (06) 51990530
Mondhygiënistenpraktijk Arnhem 
Arnhem (026) 4421770 
Navigus 
Arnhem (026) 4422866
Paul van Zeeland Juweliers 
Velp (026) 3613668
Praktijk voor Parodontologie  
en Implantologie Arnhem 
Arnhem 0263510511
Primera Presikhaaf 
Arnhem (026) 3613264
Restaurant Falstaff 
Arnhem (026) 4429020
Sam*dexy 
Arnhem (026) 3637217
Sportcentrum Indoor Action 
Arnhem (026) 4461186
STEP Arnhem 
Arnhem (026) 4435831
StruykVerwo Infra 
Tiel (0344) 624 488
Tempo-Team uitzenden 
Arnhem (026) 3203319
Bomers Interim Support 
Arnhem (026) 8480524
TM2 Architecten 
Arnhem (026) 8449615
Tonny van Elferen  
(sier)bestrating en tuinaanleg 
Arnhem (06) 83171440
Van Buren Bouwmaterialen 
Arnhem (026) 3650380
Van Verseveld Infra 
Elst (U) (0318) 505665
Versteegh Dance Masters
Arnhem (026) 3511211 
Willemsen Makelaars 
Arnhem (026) 4452751SPONSORLIJST
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Café De Schoof

Ook perfect voor 
uw verjaardag, een receptie of  clubavond

Alle dagen open vanaf 16.00 uur
Maandag gesloten

Happy Hour 17-18 uur!

Korenmarkt

37

Praktijk fysiotherapie ´t Altevelt

Praktijk Fysiotherapie ‘t Altevelt
Henri Hugen & Sandra Hoogenboom

Voor de behandeling van:

•  Acute en chronische klachten

•  Sportblessures

De behandeling aan huis is mogelijk op afspraak

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op 026 - 35 11  649 of 06 - 2156 5964 

Praktijk adres: Diepenbrocklaan 58, 6815 AK  Arnhem 
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Als ik wedstrijden van Real zie, dan zit ik op het puntje van mijn stoel als Ronaldo een vrije 
trap moet nemen. Want dan gebeurt er wat. 
Er daalt een raar geluid neer van de tribunes. Een soort zacht gegrom. 

Ronaldo begint dan steeds met hetzelfde ritueel. Hij legt 
de bal voor zich neer. Neemt zeven afgemeten stappen 
schuin naar achteren, gaat wijdbeens staan. Zijn armen 
losjes langs zijn lichaam. Haalt diep adem en kijkt strak 
naar de goal. Alsof er geen keeper, geen muur geen stadion 
bestaat. Als Ronaldo ademt, houdt het stadion zijn adem in. 
Deze act voert ons onontkoomelijk naar het hoogte punt; de 
aanloop en dan het schot…
Als een mythische held staat hij klaar. Als een revolverheld 
in een Hollywood Western. Als Cary Cooper in de film “High 
Noon”, waarin hij als sheriff  in een verlaten straat het alleen 
moet opnemen tegen drie gevaarlijke misdadigers. Zelfs het 
kapsel klopt. 
De muur staat er voor niks, Dat weet iedereen, de kee
per ook. Hij weet, die bal komt hoe dan ook op de goal.  
Iedereen kijkt mee. Alleen de achtergrond muziek ontbreekt. 
Ronaldo weet 80.000 ogen op zich gericht. Het maakt hem 
niks uit. Op zo een moment is het echt muisstil.  Ronaldo 
regiseert een heel stadion. 

Heel anders dan vlak daarvoor, waar hij zichtbaar geniet 
van het gejoel en geschreeuw tijdens zijn warming up en het inschieten van de 
keeper. De warming up is een show op zich. Het hele stadion kijkt en joelt mee. 
Bij elke schot van Ronaldo barst een orkaan van geluid los. Alleen Ronaldo’s 
warming up is al een bezoek aan een wedstrijd van Real waard. 

Je voelt de trilling van de wind die veroorzaakt wordt door de 
nekharen van de keeper. Niemand wil met hem ruilen. Liever 
nog sta je in de muur. Een muur die als lucht is voor deze 
pistolero. Batman die alleen strijdt tegen het kwaad. De held is altijd alleen. 
De rest van de mensheid kijkt mee. Hij weet alle ogen op zich gericht. 
Als een kogel vliegt het leder over of langs de muur. Op de goal. Met 
alleen maar één keeper. Ook hij is lucht voor deze held.

En dan is het stil… muisstil. Vlak voordat het net bolt.

Ronaldo
the gunman 
el pistolero
nieuwe Batman?!

colum
n
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Het gaat goed met het meisjes- en vrouwenvoetbal 
bij VDZ. Tijdens de algemene ledenvergadering van 
21 november j.l. keek Monique Turk, voorzitter van 
de Damesvoetbalcommissie, tevreden terug op het 
afgelopen seizoen en blikte vooruit op de plannen 
voor dit seizoen.

Aantal
Bij VDZ voetballen op dit moment zo’n 190 meisjes en 
vrouwen verdeeld over drie pupillenteams, vijf junioren
teams en drie seniorenteams. Daarnaast speelt een aan
tal meisjes  in een jongensteam en bij de F en Epupillen 
wordt sowieso gemengd gevoetbald. 
Het meisjes en vrouwenvoetbal is landelijk gezien de 
snelst groeiende sport en bij VDZ is dat niet anders. 
Steeds meer meisjes weten de weg naar VDZ te vinden. 
Dat is in meerdere opzichten een goede zaak en kan  
VDZ zich nog meer profileren als een echte familievereni
ging.

Organisatie
De aanwas van voetballende meiden binnen VDZ 
noodzaakte ook tot een versterking van de organisatie 
en begeleiding van het meisjes en vrouwenvoetbal. De 
Damesvoetbalcommissie bestaat nu uit:
• Voorzitter: Monique Turk
• Secretaris: Ivonne Stienezen
• Financiën en sponsoring: Ad Heijnen
• Techn. coörd. senioren: HendrikJan Schuurkamp
• Techn. coörd.  jeugd: Irene Smeltink
•  Coördinatie jeugd: Ton Kroon
• 
Beleidsplan
Om de ontwikkeling van het meisjes en vrouwenvoetbal 

binnen VDZ in goede banen te leiden is een beleidsplan 
opgesteld. Daarin zijn ambities geformuleerd waar VDZ 
heen wil met het meisjes en vrouwenvoetbal. Recent 
heeft het bestuur het beleidsplan 20132015 vastgesteld.  
Enkele high lights: 
• Teams bestaan zoveel mogelijk uit speelsters uit de 

eigen opleiding.
• Verbeteren samenwerking met de jeugdafdeling.
• Meer zichtbaar maken van het meisjes en vrouwen

voetbal binnen VDZ
Belangrijk uitgangpunt dat is vastgelegd in het beleids
plan: iedere speelster speelt op het niveau dat bij haar 
past. Er is ruimte voor prestatief en recreatief voetbal.  Bij 
de D en Cjeugd speelt het selectieteam in een jongens
competitie. Het beleidsplan is gepubliceerd op de website. 

Prestaties
Het afgelopen seizoen hebben de vrouwen en mei
denteams van VDZ goed gepresteerd.VR1 wist zich 

gemakkelijk te handhaven in de 1e klasse.  VR 3 sloot het 
seizoen af met het behalen van het kampioenschap. Er 
stonden twee meidenteams in de bekerfinale van KNVB 
district oost: C8M en MD1. Het C8M heeft daarnaast ook 
promotie afgedwongen naar de 3e klasse in de jongens
competitie en was twee keer winnaar van een internatio
naal meidentoernooi. Het MD1 sloot het seizoen af met 
een mooi kampioenschap.

Trainerswisseling
Het contract met de hoofdtrainer van het eerste vrou
wen elftal, Han Toussaint, is aan het einde van het vorig 
seizoen beëindigd. René Petersen is met ingang van dit 
seizoen de hoofdtrainer van VDZ VR1. Bij VDZ VR2 heeft 

Vrouwen en meiden bij VDZ

Dames 3 in compleet 
nieuwe tenues. De 
shirts worden gespon-
sord door Green
foto Irene Gudden
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Vrouwen en meiden bij VDZ
Paul Meulenbroek het stokje overgeno
men van Jeroen Westen en Menno Boon 
is  dit seizoen trainer/coach van VDZ VR3.
De selectieteams bij de jeugd, C8M en 
D9M,  worden dit seizoen getraind en 
gecoacht door resp. Johannes  Beumkes 
en Danny  Suithof. 

Activiteiten
Om  de samenhang binnen het meisjes 
en vrouwenvoetbal bij VDZ te vergroten 
worden er verschillende activiteiten ge
organiseerd. In de winterstop 2012/2013 
is samen met SC Woezik “Ladies’ Day” 
georganiseerd.  In de diverse leeftijdsca
tegorieën werden wedstrijden gespeeld. 
Ladies’ day stond in het teken van het 
werven van (vrouwelijke) scheidsrechters.  
In het clubhuis mochten de speelsters hun 
eigen scheidsrechtershirt ontwerpen. Het 
is de bedoeling dat dit januari 2014 een 
vervolg krijgt.
Het seizoen werd afgesloten met het 
“Helga de Lange”toernooi , een onderling 
toernooi waarbij de alle meiden gemixt 
werden. Deze mooie dag werd met een 
BBQ afgesloten.
Een nieuwe activiteit die dit seizoen wordt 
opgestart, is het formeren van een ‘onder 
21’elftal. Daarmee wordt beoogd een 
extra uitdaging te bieden in het kader 
van talentontwikkeling. Anderzijds wordt 
hiermee een betere aansluiting gecreëerd 
met de senioren.

Sponsoring
Het is zeer welkom dat het meisjes en 
vrouwenvoetbal binnen VDZ wordt on
dersteunt door extra sponsoring. Voor de 
jeugd is Burgers’ Zoo de hoofdsponsor en 
op ad hoc basis  worden enkele meiden 
en vrouwenteams gesponsord in de vorm 
van een (inloop)shirt of trainingspak. 
Samen met VDZ Hogerop wordt gezocht 
naar een hoofdsponsor voor het vrouwen
voetbal.

Ad Heijnen

Uit de oude doos
Dit gaat over mijn eerste wedstrijd bij VDZ. Heel lang geleden, in 
1942, midden in de 2e wereldoorlog, werd de Jonge Wacht (de arme 
tak van de Verkennerij/Scouting) door de Duitsers verboden. Ik was 
destijds lid van deze J.W. en wilde toch wel iets anders. En 
toen heb ik mij bij de voetbalvereniging R.K. VDZ ge
meld. Men had toen 1 jeugd Aelftal en genoeg aan
meldingen om een Belftal te formeren. Dus werd 
een wedstrijd gepland van SMLA tegen VDZB 
(een bijeengeraapte nieuwe groep) . Wij 
moesten daarvoor naar het SML terrein aan 
de Amsterdamseweg en dat veld liep schuin 
omhoog, dus voetbalde je eerst omhoog en na 
de rust naar beneden om omgekeerd. 
Het werd een wedstrijd om nooit te vergeten en 
daarom vertel ik het nu pas. De uitslag was 230, 
maar niet voor VDZB. Ondanks deze zeer pijnlijke ne
derlaag ben ik bij mijn VDZ nog heel lang blijven voetballen 
en met heel veel plezier.Wel denk ik dat dit de grootste nederlaag van 
een jeugdelftal in de VDZ historie is en hoop ook, dat dit zo zal blijven.

Ik  kan er nog een leuk verhaaltje aan toevoegen. Een paar jaar ge
leden kreeg ik van 2 leerlingen van de Montesorieschool het verzoek 
iets te vertellen over de slag om Arnhem en de evacuatietijd (4445). Ik 
vermoedde, dat er in die klas een aantal SMLertjes zaten en heb aan 
het eind van mijn verhaal  ook de uitslag van mijn eerste wedstrijd bij 
VDZ verteld. Zij begonnen te juichen, alsof zijn zelf tegen deze oude 
man hadden gespeeld. Op een school op Cranevelt kan ik dit beter 
niet vertellen, maar als zij dit lezen in deze Volharder kennen zij mijn 
verhaal ook.
Ik ben 5 weken ouder dan VDZ , veteraan en nog steeds fan!!!!!!

De redactie kreeg een mailtje binnen van Ben Roelofs. Hij is een 
man die al lang bij VDZ betrokken is. Dat gaat zelfs terug tot 1942. 
Daar wilde hij graag over vertellen. We geven hem daarvoor graag 
de ruimte en misschien roept dit herinneringen op bij andere oude 
VDZ-ers die ons kunnen kunnen verblijden met leuke anecdotes. 

VDZ 1 uit de  jaren 1940-1941
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Op papier was het een kraker: de meiden van VDZ 
MC8 tegen de jongens van SML C5. Een stadsderby 
met hoge verwachtingen, aan beide kanten. Dat kon je 
al zien aan de ranglijst. VDZ bezette de 3e plek, maar 
zag in de binnenspiegel de kleuren zwart en wit dich-
terbij komen. De ploeg van SML stond  4e  én had een 
wedstrijd minder gespeeld. 

Zaterdag 30 november was het dus zover. De 
spelers van de MC8 stapten vol zelfvertrouwen 
het zanderige knollenveld op. Maar de roodzwarte 

selectie van coach Johannes Beumkes keek niet eens 
naar de belabberde staat van het veld en begon aan 
een indrukwekkende opwarming. Dat zagen de jongens 
van SML ook, maar dat deed het alarmbelletje nog niet 
rinkelen. Zoals wel vaker in deze jongenscompetitie wordt 
er wat lacherig gedaan als het damesteam van VDZ in 
hun prachtig gesponsorde voetbaloutfit het veld betreed. 
Maar de stemmen verstommen vrij snel na de aftrap, als 
blijkt dat de MC8 de sterren van de hemel speelt. Soms 
denk ik wel eens dat het in het voordeel is van de dames 
dat ze worden onderschat door de jongens. Je ziet het 
vaak terug aan het scoreverloop. En dat was zaterdag niet 

anders. Want na een snelle opbouw van achteruit kwam 
de bal met flitsende combinaties op het middenveld voor 
de voeten van spits Femke van der Meulen. Ze dribbelde 
zich een weg naar de zestien en haalde uit. De  bal ging 
snoeihard binnen! 01. Het was het startschot voor een 
wervelende eerste helft. De verdediging van SML kreeg 
maar geen grip op de aanvallers van VDZ en voor rust 
werd het nog 02 (Femke) en ook Judith Hoex schoot 
prachtig raak: 03! Was de wedstrijd gespeeld? 

Nou nee. Want na de pauze kwamen de spelers van SML 
opvallend fanatiek het veld op. Hun coach had ze voor het 
eerst dit seizoen een donderspeech gegeven (…zo gaf 
hij later zelf toe). En het had effect. Zijn team vocht voor 
wat het waard was en dat werd beloond met een goal. 
13! SML kreeg weer hoop en hun aanvallers kwamen een 
paar keer gevaarlijk voor de goal. Maar sluitpost Joëlle 
van den Brink verrichtte een handvol verbluffende red
dingen. De wedstrijd kantelde weer na een uitbraak van 
VDZ. De bal werd van rechts voorgegeven op Femke. Ze 
legde het leer stil, wachtte en schoot recht op de doelman. 
De aanval leek over, maar de keeper liet los en Eva 

Harbers stond erbij. Zij tikte de bal alsnog over de doellijn, 
14. Intussen schalde dancemuziek uit de luidsprekers 
van het sportpark. Dat maak je niet vaak mee, maar het 
zorgde voor een leuke sfeer. De blije coach gunde Joëlle 
nog wat speelminuten in de aanval. Isa Kroon nam haar 
positie over en kleedde zich ter plekke om. Judith Hoex 
liet zich er niet door afleiden en schoot de eindstand op 
het bord:15. Een krakend slot!

Paul Arends
vader Faye Hartman

VDZ MC8 IN TE STErK VOOr SML C5

Stadsderby!

Vlammend schot

Winst!

Verlies
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     Bestuur
Voorzitter & voetbalzaken senioren Remco Bijlsma 0263618086
Secretaris Lucelle van Hövell 0263635117
Penningmeester Bert Kok 0264455811
Accommodatie Steef Brinkhoff 0264455096
Jeugdzaken Lucelle van Hövell 0263635117
Algemeen en Interne Communicatie Noud Hooyman 0263706618

Commissies en contactpersonen
Communicatie & PR (bestuurslid Noud Hooyman) 
VDZHogerop en sponsoring Evert van Amerongen 0264435831
VDZ Clubblad eindredactie     Rudi Borkus 0264422408
VDZ Clubblad verzending Rudi Borkus 0264422408
VDZ Website Jeroen Westen 0618067183
Externe woordvoering, pers/media Remco Bijlsma 0263618086
Voetbaltechnische zaken (bestuurslid Steef Brinkhoff)
Herenselectie technisch coördinator  Steef Brinkhoff   0264455096
Lagere elftallen coördinator  Rogier Walter 0629276710
Damescommissie coördinator Monique Turk 0647780240
Alg. Technisch jeugdcoördinator  Albert van Daalen 0641549769
Jeugdcommissie voorzitter Ronald Brakenhoff 0621580873
Scheidsrechter coördinator <vacant> 
Jeugd technisch coördinator Albert van Daalen 0641549769
Secretariaten (bestuurslid Lucelle van Hövell)
Leden en vrijwilligersadministratie Jacqueline Meijer 0610661682
Wedstrijdsecretaris Senioren, Dames Jacqueline Meijer 0610661682
Reüniecommissie Henk Matser 0263516998
Bar en Kantine (bestuurslid Bert Kok)
Barcommissie Coördinator / bardienstenplanning Anita Bruntink 0263512167
Barcommissie Keukencoördinator  Ellen van Beek 0263510940
Barcommissie Inkoop Henk Koudijs 0264435976
Contributieinning Bert Kok 0264455811
Fondsenwerving Ronald Brakenhoff 0621580873
Beheer accommodatie (bestuurslid Steef Brinkhoff)
Onderhoud en schoonmaak Steef Brinkhoff 0264455096
Verder zijn binnen de jeugdafdeling actief:
Jeugdcommissie voorzitter Ronald Brakenhoff 0621580873
Plv. voorzitter Hans Arentsen 0264420911
Secretaris Hans van der Held  0263629091
Penningmeester  Marcel Kamstra 0264426690
Wedstrijdsecretaris Jeugd Jan Schmitz  0317316370
Algemeen Jeugdcoördinator   <vacant> 0264458276
Algemeen Techn. jeugdcoördinator Albert van Daalen 0641549769
Techn. jeugdcoördinator A, B Hans Zwartkruis 0647567083
Leiders jeugdcoördinator A, B Rene Chaigneau 0653577818   
Techn. jeugdcoördinator C Albert van Daalen 0641549769
Leiders jeugdcoördinator C Henk van Gelder 0610920124
Techn/ leiders jeugdcoördinator D Albert van der Elst 0263619079
Techn. jeugdcoördinator E, F Hans Zwartkruis  0647567083
Leiders jeugdcoördinator E Jérôme Jansen 0651828707
Leiders jeugdcoördinator F Gérard van Lunenburg 0655778863
Techn. coördinator meisjes A t/m D Irene Smeltink 0610612614       
Keeperscoördinator  Erwin Brakenhoff 0653413182 
Toernooicommissie <vacant>                                 
Wedstrijdsecretariaat zaterdag Jan Schmitz 0317316370

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

Postadres 
Postbus 864 
6800 AW Arnhem 

Contributies (per 1-6-2013)
Spelende seniorenleden  € 236,
Junioren (13 t/m 18 jaar) € 204,
Pupillen (5 1/2 t/m 13 jaar)  € 180,
Trainingslid senioren € 150,
Nietspelende leden  € 80, 
Donateurs € 25,
Contributie
13.22.52.406 t.n.v. RK VV VDZ

Meer informatie vind u op onze website
Op onze website www.vdzarnhem.nl vindt u onder de 
rubriek Algemeen > Organisatie & Reglementen meer 
informatie over de verenigingsstructuur,  
verenigingsstatuten, huishoudelijk reglement, gedrags
code, tuchtreglement.

Wijzigingen voor deze pagina graag doorgeven aan 
Jacqueline Meijer (secretariaat)
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verder in vorm, sportmassage en personal training

Cafetaria Bar ´t Hoekje

Beethovenlaan 69, 6815 BL Arnhem, telefoon 026-3516226
Dinsdag t/m vrijdag 12.00 u. - 22.00 u., zaterdag & zondag 14.00 u. - 22.00 u.

BROODJES
SNACKS
MENU’S
SHOARMA SCHOTELS
SPARE-RIBS SCHOTELS 
en nog veel meer .....

Irene Gudden Fotografie

Irene Gudden

www.ireneguddenfotografie.nl

info@ireneguddenfotografie.nl

06 13 65 63 18



Clubblad de Volharder | 51

Geachte leden,
Als u dit leest zijn of worden de laatste wedstrijden van dit 
jaar gespeeld en staat de winterstop voor de deur. In deze 
bestuurstafel vooral aandacht voor de algemene ledenver
gadering en twee specifieke punten: een aanpassing van 
het alcoholbeleid en vaststelling van het beleidsplan voor 
de dames.

Algemene ledenvergadering
De vergadering op 21 november stond natuurlijk vooral 
in het teken van de Koninklijke onderscheiding van ons 
bestuurs en erelid Steef Brinkhoff. U leest daarover el
ders in de Volharder meer. Er werd natuurlijk ook gewoon 
vergaderd. Het jaarverslag van het bestuur, jeugdcommis
sie, de damescommissie en Hogerop werden vastgesteld. 

De verslagen zijn beschikbaar op de website. Het bestuur 
heeft aangekondigd te starten met de actualisatie van het 
VDZbeleidsplan en daarvoor volgend jaar met voorstel
len te komen. Ook de vrijwilligersregeling moet worden 
bijgesteld. Door de uitgebreidere openingstijden is het 
huidige aanbod van vrijwilligersdiensten niet voldoende. 
Het bestuur zal in de ALV van april met voorstellen komen 
voor het seizoen 20142015. Dit kan voor alle leden en 
ouders van jeugdleden consequenties hebben. 

Het financieel jaarverslag (met een mooi positief resul
taat!) is door de kascommissie in orde bevonden en door 
de ALV goedgekeurd. Onder applaus werd het bestuur 
daarvoor gedechargeerd. Steef Brinkhoff werd herkozen 
voor een nieuwe periode als bestuurslid. 

De parkeerplaats op het 
oude veld 5 wordt binnen
kort in gebruik genomen. 
U kunt u parkeerkaart in de 
kantine in een automaat omzetten 
naar een uitrijkaart. 

Beleidsplan 
dames
De damescom
missie heeft 
een beleidsplan 
opgesteld 20132015. 
Het plan is inmiddels vastgesteld 
door het bestuur. Het plan is een mooie 

uitwerking van het VDZbeleidsplan voor 
het damesvoetbal bij VDZ. De ambities, 
werkwijze en organisatie van de dames
afdeling zijn daarin beschreven. Het plan 
is te vinden op de website onder de tab 
“club” bij “afspraken” (op pagina 46 vindt u 
een uitgebreid artikel over de meisjes/ en 
damesafdeling van VDZ red.). 

Alcoholbeleid
Het zal bij de meeste mensen bekend zijn. 
Per 1 januari wordt de wettelijke minimum
leeftijd voor de verkoop van alcoholhou
dende dranken verhoogd naar 18 jaar. Het 
bestuur heeft daarom het alcoholbeleid 
aangepast. In de kantine zal geen alcohol 

worden geschonken aan jeugdleden t/m 17 jaar. Deze 
jeugdleden kunnen ook niet achter de bar staan. Ook heb
ben we nog eens kritisch gekeken naar de tijden waarop 
we alcoholhoudende dranken verkopen. Op woensdag
middag pas vanaf 16.30 uur en op zaterdag pas vanaf 
14.00 uur. Dit alles staat op de website ook onder de tab 
“club” bij “afspraken”. 
 
Festiviteiten tijdens de feestdagen
Wij hopen u te treffen op de feestavond op zaterdag 21 
december en op nieuwjaarsdag, waar om 14.00 uur de 
traditionele wedstrijd plaatsvindt tussen VDZ1 en oud
spelers van VDZ1. Daarna is om 16.00 uur de nieuwjaars
receptie. Wij wensen u vanaf deze plaats in ieder geval al 
fijne feestdagen toe! 

Namens het bestuur,
Noud Hooyman

Van de bestuurstafel

De ledenvergadering was goed bezocht (foto Irene Gudden)
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Team vindt de weg omhoog in de 2e klasse

‘Meer scoren dan hunnie’

Na een goede voorbereiding (3e plaats op toernooi 
Alverna en 1e plaats toernooi Theole) begon het 
seizoen met een lastige uitwedstrijd tegen Elistha 

E1. Met de wind vol tegen werden we de eerste helft 
volledig overklast. De 2e helft waren we gelijkwaardig.  
De wedstrijd werd met 104 verloren. We stonden weer 
met beide benen op de grond. De volgende 2 wedstrijden 
tegen RKHVV E3G (24) en Bataven E2 (101) werden 
ook verloren. De positie van de coaches stond onder 
druk; diverse supporters zwaaiden met witte zakdoekjes. 
Als Frank (Löwik) en Jos (Scholten) niet snel resultaten 
zouden gaan halen, is hun hetzelfde lot beschoren als de 
kerstkalkoen werd er al geroepen in de kantine van VDZ. 

De volgende wedstrijd was uit tegen VDZ E4G. Onder 
het motto “VDZ uit, altijd lastig” leek de E5 op weg naar 
de 4e nederlaag op rij.  Bij een 31 achterstand gaf de 
scheidsrechter aan dat er nog 1 minuut te spelen was. De 
E5 deed wat niemand meer voor mogelijk had gehouden 
namelijk twee keer scoren in 1 minuut. Dit gelijke spel (3
3) voelde als een overwinning. De week erna moesten we 
weer een streekderby spelen tegen SML E4. SML werd 
vanaf de eerste minuut vastgezet. SML werd getrakteerd 
op een 121 nederlaag. 

Na deze 1e overwinning volgde de lastige uitwedstrijd 
tegen koploper ESA E3.  VDZ was lang de betere ploeg 
en leidde vlak na rust met 54. Helaas wist ESA de 

achterstand in de laatste 10 minuten nog om te buigen in 
een 85 voorsprong. Ondanks deze nederlaag was er veel 
waardering voor het vertoonde spel.  Een andere titelkan
didaat Arnhemse Boys E3 was de volgende tegenstander. 
Met vloeiend combinatie spel werd een 20 voorsprong 
genomen. Nog voor de rust wist Arnhemse Boys de ach
terstand ongedaan te maken (22). In de 2e helft wisten 
onze jongens toch weer een voorsprong te nemen (32). 
Daarna waren er voldoende mogelijkheden om de genade 
klap toe te dienen. Ver in blessuretijd kreeg Arnhemse 
Boys nog een corner. De bal belandde voor de voeten 
van een jongen van Arnhemse Boys die onberispelijk 
uithaalde waardoor het alsnog 33 werd. Vol vertrouwen 
gingen we de volgende wedstrijd naar Huissen om de 
strijd aan te gaan met nummer 5 Jonge Kracht E2. De 
jongens van Jonge Kracht hadden niet veel in te brengen 
tegen onze jongens. De uitslag was 41 in ons voordeel. 
Daarna volgde een lastige thuiswedstrijd tegen Driel E1. 
In de eerste helft waren er kansen voor beide teams maar 
mede door goed keeperswerk was het 00 bij rust. Kort na 
rust was het Driel dat op 01 kwam. Niet veel later werd 
het weer gelijk. In een gelijkopgaande 
strijd was het Driel dat iets beter met 
de kansen omging en er met een 
31 overwinning van door ging. 

Op 23 november hebben we 
Eldenia voetballes gegeven. Deze 
wedstrijd werd met 72 gewonnen. Op 
30 november volgde de laatste wedstrijd 
van het seizoen, uit tegen RKPSC E1. Omdat onze E4G 
die week ervoor tegen deze tegenstander had gespeeld, 
hebben we Ronald Boelhouwer van de E4G om advies 
gevraagd. Zijn advies was “meer scoren dan hunnie”. Met 
dit Cruijffiaans advies, een vol uitvak en de toezegging dat 
we friet met een snack gingen eten bij een goed resultaat 
hebben we de jongens het modderveld van RKPSC in 
Pannerden op gestuurd. Vanaf de eerste minuut maakten 
we duidelijk wat onze bedoelingen waren. Na 50 minuten 
stond er een 80 score in ons voordeel op het score bord. 
Daarna is de volledige E5 selectie met supportersschare 
naar Cafetaria Janssen in Pannerden geweest om deze 
overwinning te vieren. Hierbij bleef het rustig waardoor de 
plaatselijke ME niet hoefde in te grijpen.

Jos Scholten, trainer en leider E5

VDZ
E5
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Club van 100
2013 Bijdrage nieuwe keuken 
Dit seizoen heeft de keukencommissie de Club van 100 
benaderd voor een financiële bijdrage voor uitbreiding en 
modernisering van de keuken. Een project dat prima binnen 
de doelstellingen van de Club van 100 past en de aanvraag 
is dus ook gehonoreerd. Inmiddels is de keuken gereed en al 
volop in gebruik.

2013   Drie Club van 100 leden
 steunen de jeugd
Op de woensdagmiddag verzorgen Willem, Harrie en Pim de 
opening van de kantine en de bezetting van de bar. Een mooi 
initiatief waar de VDZ jeugd heel blij mee is! Heeft u ook nog 
wat uurtjes over? Bij VDZ is altijd wat te doen!

VDZ Club van 100 
In 2013 is de Club van 100 stabiel gebleven. Het zou mooi 
zijn als we komend seizoen weer een groeispurt kunnen 
maken. Weet u iemand in uw omgeving die u kunt enthou
siasmeren om lid te worden van de club van 100 doen! Vele 
handen maken licht werk. Henk Matser is weer toegetreden 
tot de commissie. Een meer dan welkome aanvulling!

Wordt ook lid!
Wilt u de club ook steunen en lid worden van de Club van 
100 mail of bel dan naar Ronald Brakenhoff,
M 0621580873     E Ronald.Brakenhoff@Diabolo.nl

Nieuwjaarsdag 2014
Nieuwjaarswedstrijd VDZ 1 - Oud VDZ 1
Aanvang: 14.00 uur

Nieuwjaarsreceptie
Aanvang: 16.00 uur

Kom ook!Gezellig!

N i e u w s
b r i e f
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De Algemene ledenvergadering van 2013 was een 
gedenkwaardige. Niet zozeer omdat het zo’n enerve-
rende vergadering was, integendeel. Nee, het memora-
bele er aan was de komst van locoburgemeester Ger-
rie Elfrink (zelf ook al jaar en dag VDZ-lid). Hij kwam 
om klokslag negen binnen en sprak de gedenkwaar-
dige woorden: ‘Het heeft de koning behaagd Steef 
Brinkhoff op te nemen in de Orde van Oranje Nassau’. 
‘Steef heb een lintje!’ Onze Steef was er stil van en dat 
gebeurt niet vaak. Reden genoeg om een reporter af te 
vaardigen en de gedecoreerde een diepte-interview af 
te nemen.

Zo gezegd zo gedaan. Op een dinsdagavond rond 
een uur of half negen, de velden zijn vol en de kan
tine leeg, stap ik het clubgebouw binnen op zoek 

naar Steef voor een vraaggesprek. Ik kan hem niet vinden. 
Hij is alweer allerlei dingen aan het regelen: shirtjes 
worden gewassen door een lid van de onderhoudsgroep 
en dat behoeft enige coördinatie, er moeten nog negen 
ballen worden geplakt, een paar trainers trekken hem aan 
zijn jasje etc. Na een poosje kan hij zich losrukken van de 
drukke bezigheden en kan het gesprek beginnen. Niet te 
lang want hij heeft om negen uur alweer een gesprek in 
het verband met het overdragen van zijn taken als tech
nisch coördinator aan zijn opvolgers. 

Slager in het bestuur
Stephanus Canisius Brinkhoff is een geboren Arnhemmer. 
Hij was slager van beroep, dat heeft hij 42 lang gedaan 
en heeft 28 jaar een eigen zaak gehad. Na zijn 57e is hij 
daarmee opgehouden en heeft zich toen volledig op VDZ 
gestort. Niet dat hij daarvóór niets voor de club deed, 
hij is al sinds 1967 vrijwilliger. Leider, coach, technische 
commissies, bouwcommissie, technisch directeur enz. (de 
volledige lijst beslaat een A4tje), maar na zijn pensioen 
trad hij ook nog toe tot het bestuur en is sindsdien niet 
meer weg te slaan bij VDZ.
Op zijn twaalfde werd hij lid van VDZ, vanaf zijn achtiende 
speelde hij in het eerste. Mooie tijden waren dat waarbij hij 
het kampioenschap van ‘59/’60 als hoogtepunt aanhaalt. 
‘Toen promoveerden we naar de eerste klasse. Dat 
seizoen speelde ik als enige àlle wedstrijden’, vertelt hij 
trots. Aan zijn voetbalcarrière kwam een einde toen tijdens 
een wedstrijd zijn arm uit de kom schoot. De toegesnelde 
EHBOer zette de zaak dermate onkundig dat er nog veel 
meer kapot ging. Opereren ging niet, hij zou een half jaar 

uit de running zijn en met een eigen zaak was dat onmo
gelijk. Stoppen met voetballen was het advies en zo werd 
hij in 1967 leider van het eerste.

Steun en toeverlaat
Zijn vrouw Greet (BrinkhoffLeenders) was misschien 
wel een grotere VDZfan dan Steef. En in ieder geval al 
eerder want haar familie heeft VDZ zo’n beetje opgericht. 
Haar vader, ooms en broers waren zondags altijd bij VDZ 
en zij dus ook. ‘Zo heb ik haar ook ontmoet’, glimt Steef, 
‘en het is wijd en zijd bekend dat de beste voetballers 
de mooiste vrouwen krijgen, vandaar’. Jaren was zij zijn 
steun en toeverlaat in de slagerij, huishouden, maar ook 
wat betreft VDZ. Haar overlijden, nu vijf jaar geleden, was 
dan ook een grote klap. ‘Mijn familie en de club hebben 
me erdoor gesleept,’ vertelt Steef, ‘VDZ is wat dat 
betreft ook één grote familie’.

Gasmeter, Sligro, schoonmaak
Op de vraag of hij nog wel eens een dag 
thuis is, moet hij lachen. Bij de opsom
ming van de dagelijkse activiteiten blijkt 
dat hij eigenlijk geen dag zonder VDZ 
is. Dertig uur steekt hij er minimaal per 
week in.‘Aan de bar?’, vraag ik. Neeee, 
die tijd heeft hij er niet bij geteld. Als 
voorbeeld haalt hij afgelopen week aan. 
Door vakantie van een deel van de klusgroep 
moet hij de brouwerij en de Sligro opvangen die de 
voorraden voor de kantine komt brengen. Kost hem een 
paar uur. De gasmeter moet vervangen worden en van de 
weeromstuit dus ook alle geisers weer aangestoken. Kost 
drie uur. VDZ wil duurzaam gaan verenigen dus komt 
er iemand kijken welke maatregelen mogelijk zijn. Die 
houdt hem ook weer drie uur aan de praat. Als ik waag te 
betwijfelen of dat niet andersom is moet Steef smakelijk 
lachen. Verder is er in de week natuurlijk het ‘normale’ 
werk. Schoonmaak aansturen op woensdag, de onder
houdsclub op maandag en vrijdag, zaterdag en zondag 
natuurlijk de wedstrijden, dinsdag en vrijdagavond de 
werkzaamheden rond de selectie, etc. Werk genoeg.

Stil en blij verrast
‘Wat dacht je toen Gerrie binnenkwam tijdens de ALV’, 
vraag ik. Steef kreeg al een vermoeden toen hij allerlei 
familieleden binnen zag komen die hij nog nooit bij VDZ 
had gezien. Maar hij werd er toch stil van toen hij inder

´Het heeft de koning behaagd ….....´

Steef 
Brinkhoff 

Lid in de Orde 
van Oranje 

Nassau
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daad dat lintje kreeg. ‘Ik was blij verrast, 
het is een hele eer. Zo rond koningin

nedag zou je het een beetje kunnen 
verwachten als je naar het stadhuis wordt 

geroepen maar op een doordeweekse dag in 
november in de kantine van VDZ. Nee, dat was 

nooit in me opgekomen’. Ook Gerrie beaamde dat 
later, op de gezellige nazit na de vergadering, dat hij 

nog niet had meegemaakt dat een lintje op deze manier 
was uitgereikt.

Nieuwe dug-outs?
‘VDZ is een gezellige en goed geleide club’, verklaart 
Steef desgevraagd, ‘met een prachtige accommodatie’. 
Een voorbeeld voor de aard van de club noemt hij de Vrij
willigersregeling en de manier waarop deze is ingevoerd 
en wordt uitgevoerd. Hij spreekt geregeld clubs die jaloers 
naar VDZ kijken.
Natuurlijk kan er altijd wel wat beter. Als er geld over was 
zou hij bijvoorbeeld de kantine aanpakken. Een nieuwe 
pui, een nieuwe vloer (die beter schoon te maken is), en 
misschien een andere bar. Buiten zijn de dugouts bij 
veld 6 en 7 aan vervanging toe en ook veld 10 is eigenlijk 
afgeschreven. Steef hoopt dat die deze zomer vervangen 
wordt. Je zou verwachten dat een oude voetballiefheb

´Het heeft de koning behaagd ….....´

ber als Steef niks van kunstgras moet hebben 
maar het tegendeel is waar. ‘Het is fantastisch 
voetballen op zo’n grasmat, mooi vlak, glad 
en weersbestendig. Een ander voordeel is 
dat de echte velden op deze manier ontzien 
worden bij slecht weer en ook goed bespeel
baar blijven door het jaar heen.’

Wijn met buurvrouwen
Buiten VDZ mag Steef graag in de tuin werken. Om na 
het gedane werk om half vijf met een wijntje in de tuin 
te zitten. Vriendinnen komen soms uit het werk ook nog 
even langs. Gezellig! Daarnaast leest hij graag een goede 
thriller en vroeger heeft hij cursussen Italiaans, Frans en 
Engels gevolgd. Maar dat is alweer een poosje geleden 
en de uitspraak wordt inmiddels wat roestig. Om fit te blij
ven doet hij aan fitness en heeft hij een hometrainer. Om 
TV geeft hij, buiten het onvermijdelijke voetbal’ geen drol. 
Maar als ik het zo bekijk heeft hij daar ook geen tijd voor.

Ik dank hem voor het interview en vraag hem of hij nog 
wat kwijt wil. ‘Ik hoop hier nog lang rond te mogen lopen 
en bij te kunnen dragen aan het succes van VDZ als 
club’. Ik sluit me daar geheel bij aan.

Rudi Borkus

Steef 
Brinkhoff 

Lid in de Orde 
van Oranje 

Nassau

Foto Irene Gudden
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Mondygiënistenpraktijk Arnhem

Rung Thais Restaurant

Ruiterstraat 43, Arnhem T 026 445 00 32

Thais restaurant
Wij serveren authentieke Thaise gerechten.

Het pure en verse karakter van de Thaise keuken
past zeer goed in de trend om licht, vers en gezond te eten.

Probeer eens de diverse gerechten van onze menukaart
en ervaar de verschillende, aromatische smaken.

De keuken is geopend ma, di, do en vrij van 17.30-22.00 uur,
za van 17.00-22.00 uur en zo van 17.00-21.00 uur;

woensdags zijn wij gesloten.
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Mondhygiënistenpraktijk Arnhem wenst u 
een stralend witte kerst en een (mond)gezond 2014

Mondhygiënistenpraktijk Arnhem 
Breitnerstraat 24 6813 HR Arnhem 
(t) 026 4421770 info@mondgezond.nl 
www.mondgezond.nl

 Op zaterdag 11 januari 2014 houden we op ons hoofdveld alweer voor de zevende keer:

De Roel van der Leij   
Wintercup
 Editie 2014 trapt om 13:00 uur af
We zullen ook dit jaar een onderlinge 
competitie tussen alle lagere elftallen 
binnen onze seniorentak afwerken.
Tevens zal het A2 ook deze editie 
weer deelnemen. Na afloop van het 
voetbalgedeelte zullen we gezamenlijk 
in ons clubhuis een ouderwetse 

stamppottenmenu te nuttigen en zal aldaar 
aansluitend de prijsuitreiking plaatsvinden.
De kantine zal die avond tot tenminste 
22.00 uur open zijn.

We gaan ervan uit dat het animo voor 
dit toernooi weer net zo groot is als 
voorgaande jaren.
Noteer het nu alvast in je agenda!
Rogier Walter

slaapmutsentoernooi
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Mondhygiënistenpraktijk Arnhem wenst u 
een stralend witte kerst en een (mond)gezond 2014

Mondhygiënistenpraktijk Arnhem 
Breitnerstraat 24 6813 HR Arnhem 
(t) 026 4421770 info@mondgezond.nl 
www.mondgezond.nl

 Op zaterdag 11 januari 2014 houden we op ons hoofdveld alweer voor de zevende keer:

De Roel van der Leij   
Wintercup
 Editie 2014 trapt om 13:00 uur af
We zullen ook dit jaar een onderlinge 
competitie tussen alle lagere elftallen 
binnen onze seniorentak afwerken.
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aansluitend de prijsuitreiking plaatsvinden.
De kantine zal die avond tot tenminste 
22.00 uur open zijn.

We gaan ervan uit dat het animo voor 
dit toernooi weer net zo groot is als 
voorgaande jaren.
Noteer het nu alvast in je agenda!
Rogier Walter

slaapmutsentoernooi
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Aankondiging VDZ Kerstfeestavond

Aankondiging Roel van der Leij 

toernooi

KERSTAVONDFEEST V.D.Z.
DATUM: zaterdag 21 december 2013
LOKATIE: Kantine V.D.Z.
MUZIEK: Partyband: Nedjus
EN………’N SPECIAL GUEST !!!!        
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Hegeman blijft verrassen                          
www.hegeman-groep.nl

ŠKODA Arnhem 
Papenkamp 19
Telefoon: 026 4 85 09 00

Complete 
winterbanden-

set vanaf 
slechts

€440 incl.

Tot 40% korting op banden!

10%
korting

op accu’s.

10% 
korting op 
wintersets

Knip nu uw korting 
bij Hegeman! 

Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Getoonte afbeeldingen kunnen meeruitvoeringen bevatten. Actieperiode loopt zolang 
de voorraad strekt. Hegeman behoudt zich het recht de voorwaarden zonder toestemming vooraf te wijzigen.

Prijzen van de winterbandensets zijn incl. montage en 10% korting en excl. opslag. Combineren van bandenactie’s is niet toegestaan.

Tegen inlevering 
van onderstaande 
vouchers profi teert 

u van unieke 
aanbiedingen.
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Sint bij VDZ

Foto’s Ted de Kraker

Hij was weer @VDZ!
Sinterklaas 2013
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De sluitpost

Foto’s Ted de Kraker

de
 s

lui
tpost H de keepers van VDZ H 

H

DE SLUITPOST

Tom Mulder 
keeper van de B2

Tom is pas later begonnen met keepen, 
omdat er nou eenmaal een keeper in 
zijn team nodig was. Gelukkig maar, 
want hij heeft zich ontwikkeld tot een 
hele goeie en wordt maar weinig 
gepasseerd in de tweede klasse waar 
zijn B2 (gedeeld) bovenaan staat!
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Flynth

Iedere dag weer!

Ondernemen inspireert.

Ondernemen is topsport. Of u nu internationaal of lokaal onderneemt. Voor de mooiste resultaten 

is een goede balans tussen werk en privé van essentieel belang. Voor veel ondernemers vormt 

een actieve rol in hun lokale sportvereniging een bron van ontspanning. Een uitlaatklep, die zorgt 

voor nieuwe inspiratie. Flynth onderkent de maatschappelijke functie van sport en sponsort 

daarom VDZ. Samen op weg naar resultaat. Iedere dag weer!

Meander 261, 6825 MC Arnhem, T (026) 362 90 78, arnhem@flynth.nl, www.flynth.nl

“Ontspanning

   als inspiratie
    bron!”



    

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  
  

 
 


