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Cafe-Bar Heeren van aemstelwww.heerenvanaemstel.nl

Apollo at home, reisadvies

r e i s b u r o

Katoesjka Beukers  Marlies de Baar 
tel: 06 - 466 160 60 (Ede) 06 - 466 160 33 (Arnhem) 
e-mail: katoesjka@apolloathome.nl marlies@apolloathome.nl

website: www.apolloathome.nl/maakreizen

Tijd voorvakantie? 
Haal uw persoonlijk
reisadviseur in huis    Beste 

Reisadviseurs 

van 

Nederland!

1

Adv. 105x148 liggend Beste van NL.indd   1 25-06-2012   12:12:42

HuiswerkBegeleiding arnHem

Volg ons ook op 
Facebook en Twitter

Kortestraat 17 Arnhem
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De winterstop loopt op zijn eind, de eerste (oefen)
wedstrijden staan alweer ingepland. Niet dat 
er niks gebeurd is de afgelopen tijd. Zowel in 

december als in januari stonden allerlei evenementen op 
stapel. Zoals de kerstfeestavond, de nieuwjaarsreceptie 
met de tradionele nieuwjaarswedstrijd tussen VDZ1 en 
Oud VDZ 1 en het Oliebollentoernooi voor de E pupillen. 
Ook de lagere elftallen traden weer tegen elkaar in het 
strijdperk. Op een zeer regenachtige en stormachtige za
terdagmiddag werd dit toernooi afgewerkt. Gelukkig lag de 
temperatuur acht graden boven normaal zodat de voetbal
lers niet helemaal onderkoeld van het veld kwamen.

Wat gaat de tweede seizoenshelft brengen?  Veel 
kampioenen hopelijk, er zijn aardig wat teams die er wat 
dat betreft goed voorstaan. Ook heren 1 draait een goed 
seizoen. BVC is misschien net een maatje te groot maar 
de tweede plaats en/of een periodekampioenschap is an

Van de redactie
ders ook een mooi doel. 
Op 21 februari gaat het 
eerste in een topper 
tegen BVC kijken of er nog 
meer mogelijk is. Als dat net zo’n spektakel 
wordt als de avondwedstrijd van vorig jaar tegen SML dan 
is in ieder geval het publiek de grote winnaar.

Wat kun je verder nog vinden in dit nummer. Meiden B1 
zijn in december kampioen geworden, daar besteden we 
in ieder geval aandacht aan. Verder staat in VDZ en zijn 
vrijwilligers Jelmer van Witteloostuijn centraal, in dit het 
Valentijnsnummer hebben we ruimte vrijgemaakt voor 
een VDZ liefde en hun baby, je leert alles over de familie 
Koudijs, de TC jeugd doet haar beleid uit de doeken en 
nog veel meer. We wensen jullie weer veel leesplezier,
Namens de redactie,

Rudi Borkus

Pupil van de week 
Rody Beumer

Naam: Tom de Vries
Ik ben 9 jaar oud en speel in E11 als keeper. Ik was pupil van 
de week bij de wedstrijd: VDZ 1 – Echteld 1, op 
zondag 14 december 2014, de uitslag was 2 – 2.

Hoe lang speel je al bij VDZ? Eerstejaars
Waarom koos je voor VDZ? 
Omdat ik keepen heel leuk vind
Op welke positie speel je het liefst? Keeper
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom?
Tom van VDZ1, hij is heel goed
Wie vind je de beste voetballer en waarom?
Messi, heeft goeie trucs
Wat is je favoriete club? Real Madrid
Heb je nog andere hobby’s? Gamen en tekenen
Wat wil je later worden? Keeper
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij VDZ?
Dat ik pupil van de week was
Wat was je beste wedstrijd of actie?
Tegen VDZ E13
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over jezelf?
Ik vind dat er goede trainingen worden gegeven

PUPIL VAN DE WEEK

Foto Henk Matser



Burgers’ Zoo

China Light in Burgers’ Zoo!
7 februari t/m 1 maart 2015

Kom in de donkere wintermaand naar Koninklijke Burgers’ Zoo en maak kennis 
met de eeuwenoude traditie van het Chinese lichtfestival! Ons Arnhemse 
dierenpark wordt omgetoverd tot een sprookjesachtig paradijs met gigantische 
lichtgevende beelden. Beleef dit lichtspektakel elke avond vanaf 18.00 uur voor 
maar € 10,- of gratis met een abonnement. Bovendien blijven de Ocean, de 
Kids Jungle en het Bush Restaurant extra lang open tot 21.00 uur.

Meer info op www.burgerszoo.nl/chinalight
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VDZ en zijn vrij-
willigers: Jelmer 
van Witteloos-
tuijnJelmer van Witteloostuijn, net 20 jaar jong, en 

al voor het derde seizoen keeperstrainer bij 
VDZ. Bij VDZ zelf de pupillen en jeugd doorlo-
pen tot en met de A en daarna gevraagd om bij 
eersteklasser VV Rheden te komen keepen in 
het eerste. Een destijds opmerkelijke stap die 
voor Jelmer goed heeft uitgepakt. Hij is nog 
altijd een vrij jonge keeper in de klasse waarin 
Rheden speelt, maar met zijn wil om altijd be-
ter te worden en zijn inzet, gaat het vooralsnog 
goed.

Bij VDZ traint hij op de maandagavond de 
keepers van het D1 t/m D4, de C1 t/m C4 en 
de B1 t/m B3. Met veel plezier, vooral omdat 
hij de inzet die de jonge keepers tonen erg 
waardeert. “Ik geniet ervan om de jongens 
die ik train beter te zien worden en te ervaren 
hoeveel plezier ze in het keepen hebben” aldus 
Jelmer.

Kenmerkend in zijn aanpak is zijn enthousi-
asme. David van der Windt, keeper van het B3 
kan dat beamen. “Jelmer is vrolijk, sociaal en 
tegelijk serieus. Hij heeft altijd goede oefenin-
gen en weet waar hij het over heeft. Het is elke 
week weer een leerzame en leuke training!”.

Jelmer van 
Witteloostuijn
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Foto Ted de Kraker
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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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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…
 

De voetbalavonturen van

Paul Pegel
door gerhard hanappi

De voetbalavonturen van

Paul Pegel

volharder-11-'12.indd   5 30-09-12   12:05

Hijgend vertelt Paul: “ Die man in dat blauwe jack is 
een scout. Hij vroeg naar rugnummers van spelers en 
noemde een naam.” “Wie dan?!” roepen Stijn en Vera in 
koor. De warmingup is helemaal in het water gevallen. 
Iedereen staat nu om Robert en Paultje. Gelukkig zien 
de leiders het niet, zij zijn zoals altijd veel te druk met de 
koffiedrinkende moeders langs de lijn. “Hij komt speciaal 
voor Paultje kijken.” Zegt Robert met een grote smile op 
zijn gezicht. “Gaaf! Dan wist ik het wel! Rammen en knal
len Paul! Dwars er dooooooorheen vandaag Paul! Geen 
genade, doe je best! Alle ballen op Paultje vandaag!” 
schreeuwt Stijn. Zijn hoofd wordt helemaal rood. Vera 
roept ook: “Ja!!! Doen we! Alle ballen op Paul!”. Melle en 
Stijn maken al een plan om bij de aftrap gelijk al de bal 
diep op Paul te spelen. Bert en Vera overleggen hoe zij 
bij de corners moeten staan om Paul vrij voor de goal 
te krijgen. Iedereen is druk aan het praten en te geba
ren, behalve Paul. Paul kijkt beteuterd om zich heen. 
Niemand vraagt hem wat hij ervan vindt. Dan zegt Paul: 
“Kap nou even, kappen jongens. Dat wil ik helemaal niet.” 
Iedereen kijkt naar Paul en is stil. “Maar waarom niet?” 
vraagt Vera. Paul haalt diep adem, en zegt in mooie 
volzinnen: “Ik vind dat wij normaal moeten doen, zoals 
altijd. Ik vind het niet fijn om ineens zo gek te doen, alleen 
maar omdat er zo een man met een blauw jack langs de 
kant staat. Wij gaan gewoon voetballen zoals altijd. En 
als Melle weer eens zo een fantastisch afstandsschot 
wil doen. Gewoon lekker doen! Wij gaan niet raar lopen 
voetballen! Daar heb ik geen zin in. Word ik alleen maar 
zenuwachting van. Oké?” Daarmee was alles gezegd. 

Het fluitsignaal klonk, de wedstrijd gaat zo beginnen.

VDZ heeft de aftrap. De bal wordt rustig naar achteren 
naar Robert gespeeld, die speelt hem naar Stijn. Stijn 
neemt aan. Legt hem iets voor zijn rechter en roept: “ 
Paul, diep!”. Stijn geeft de bal een knal zoals alleen hij 

Scouts langs de lijn!  Echt waar!
dat kan. Hij raakt hem vol met de wreef, aan het geluid 
kun je horen dat hij hem goed heeft geraakt. De bal vliegt 
strak over de middenlijn over de verdediging richting de 
vrije ruimte voor Paul. Nu moet Paul wel sprinten. Er ligt 
een half vrij veld voor hem. “Jakkes! Verdorie, doen zij 
het toch!” roept Paul en sprint erachter aan. De bal is nog 
steeds onderweg. Paul is de enige die rent. Niemand had 
dit verwacht, ook de tegenstander niet. Langzaam begint 
de bal te dalen. Gelukkig is het veld niet al te nat, want 
anders schiet hij zo door richting cornervlag. Zul je altijd 
zien. Perfecte bal, jammer, maar schiet door. Deze keer 
niet. Paul sprint wat hij kan. Tijdens het lopen kijkt Paul 
over zijn schouder. Hij is al ver over de middenlijn, schuin 
voor het strafschopgebied, de bal is bijna over hem heen. 
In een ooghoek zit Paul de twee centrale verdedigers 
eraan komen. De bal komt met een zachte plof een meter 
of 15 voor hem neer. Een écht perfecte bal zoals alleen 
Stijn dat kan! Een gouden pass. De keeper komt ook al 
uitlopen. “De eerste aanname moet gelijk goed zijn.” denkt 
Paul. Nog een paar meter. Paul zet aan. Paul kijkt naar 
links. Daar komt de eerste centrale verdediger al aan. 
Hij is al gevaarlijk dichtbij en hij zet een sliding in om de 
aanname van Paul te blokkeren. “Nu!” denkt Paul. Met de 
linkerbinnenkant tikt Paul de bal lichtjes aan en verandert 
daarmee de richting, gelijktijdig maakt Paul een schijnbe
weging naar links binnen en gaat zelf buitenom. “Gelukt!” 
De centrale glijdt in het niets. In een laatste poging steekt 
de centrale zijn been nog omhoog om Paul uit balans te 
brengen. Gelukkig, te laat. Met de bal aan de voet rent 
Paul nu het strafschop gebied in. 

Wordt vervolgd
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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…
 

De voetbalavonturen van

Paul Pegel
door gerhard hanappi

De voetbalavonturen van

Paul Pegel

volharder-11-'12.indd   5 30-09-12   12:05
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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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Nieuws van de horecacommissie

De Derde Helft
Het nieuwe kassasysteem is goed ontvangen. Een aantal 
vrijwilligers heeft er al mee gewerkt en de reacties zijn  
erg positief. Het betaalgemak via de pinautomaat wordt 
als zeer prettig ervaren.
Het komt regelmatig voor, dat er maar weinig wedstrijden 
gepland staan in het weekend  en dat daardoor vrijwil
ligers die ingepland stonden afgebeld worden. Het zou erg 
prettig zijn als deze mensen bereid zijn om op een later 
moment een barof keukendienst in te halen. Er staan 
namelijk nog aardig wat diensten open voor de komende 
maanden.
We zijn druk bezig met het professionaliseren van het 
schoonmaakgebeuren. Als vereniging zijn wij verplicht om 
aan de HCCP regels te voldoen. Dit houdt in, dat wij pro
fessionele schoonmaakartikelen gaan afnemen van onze 
Sponsor Theunissen. Deze schoonmaakproducten zullen 
volgens een vooropgezet schoonmaakplan gebruikt gaan 
worden. Alle medewerkers, die te maken hebben met 
de hygiënecode zullen een  HCCPtraining aangeboden 

krijgen van Desiree den Elzen. De schoonmaakmedewer
kers krijgen van de firma Theunissen een instructie hoe 
te werken met de schoonmaakmiddelen. Alle schoon
maakactiviteiten zullen zowel na een bar of keukendienst 
als wekelijks op speciaal gemaakte (dag en week)lijsten 
afgetekend moeten gaan worden.
Binnenkort zal er een computertap geïnstalleerd worden. 
Hiermee kan eenieder met een druk op de knop een 
perfect biertje tappen.
In de volgende Volharder zal het “ cocktailtrio”  achter de 
bar op woensdagmiddag geïnterviewd worden.

Alex Brinkhoff

VDZ D1 bezoekt 
Vitesse -PSV

Op zaterdag 17 januari heeft het team VDZ 
D1 de wedstrijd Vitesse - PSV bijgewoond.
Een trouwe supporter van het elftal had 
dit mogelijk gemaakt. Hartelijk dank Opa 
de Vries! Ondanks de aanmoedigingen 
van onze boys geen overwinning voor Vi-
tesse, maar al met al een geslaagde avond !
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Paul van Zeeland juweliers

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.

Voor de eerste lichting CIOSstudenten zit de stage 
er bij VDZ op. Bij VDZ staan ze onder begeleiding 
van de heer Jan Schmitz. Voor een CIOSstudent 

is dit soms wel even slikken. Jan is direct, en als het 
slecht is het slecht, als de motivatie onder de maat is hoef 
je niet meer te komen, maar als het goed is kan het altijd 
nog een beetje beter. Als u de mogelijkheid hebt eens 
een woensdag mee te luisteren hoe Jan deze studenten 
de weg wijst, kom dan gerust eens naar de messcherpe 
evaluaties in de commissiekamer. Aanvangstijd 16:30 uur.

Echter bij deze lichting CIOSstudenten was Jan vooral 
positief aan het ondersteunen en kon zelfs lachen. Sterker 
nog, zichzelf permitteren een aantal weken thuis op bed 
te blijven liggen. En terecht! (zware longontsteking!).  Voor 
mij dus de taak om de honneurs waar te nemen. Maar 
zoals Jan dat kan, kunnen er mijn ogen maar weinigen. 
Het was een goede groep met de juiste drive. Ik ben heel 
blij dat we met deze aanstaande sportleiders hebben mo
gen samenwerken. Sterker nog, er hadden Eteams niet 
getraind als we geen stagiaires hadden gehad. 

Wisseling van de wacht 

CIOS-ers afgelost

Dat baart overigens wel zorgen. CIOSstudenten moeten 
begeleid worden door VDZtrainers en leiders. Helaas 
hebben we in de huidige Elichting erg weinig vrijwilligers, 
die de trainers en leidersrol op zich nemen.

Karlijn van den Blink, Jordi Paters, Bjorn Boot, Stijn 
Brinks, Meno van Hooff, Eva Keller,Yannick Hijmans, Erik 
Ogier, Cindy Strijbosch, Jurre Goedhart en Frederieke 
Bloem: superbedankt voor de inzet. Jullie hebben VDZ 
een enorme dienst bewezen en jullie enthousiasme heeft 
bij onze E & F pupillen vele mooie woensdagen mogelijk 
gemaakt. 

De nieuwe lichting is inmiddels wegwijs gemaakt bij VDZ. 
Maar het wordt een enorme kluif om de prestatie te de bo
venstaande ploeg te evenaren, laat staan te overtreffen. 
Na een week of twee zie ik aan het gezicht van Jan wel of 
ze in de buurt komen, maar dit even terzijde.

Hans Zwartkruis 
(Interim Stagebegeleider CIOS)

Op 19 januari 2015 is op de leeftijd van 93 jaar 
overleden mevrouw

Dora Penninks - Bodt
weduwe van Antoon Penninks.

Zowel Antoon als zijn echtgenote waren mensen 
met een écht VDZ hart.  Antoon, en daarmee ook zijn 
echtgenote, hebben in de vijftiger en zestiger jaren 
onmetelijk veel tijd en energie aan onze vereniging 
besteed. VDZ is mede daardoor de mooie vereni
ging geworden die het nu is. 

Antoon was van 19581965 voorzitter en bij zijn 
overlijden in 1998 bijna 70 jaar lid van VDZ.  In 1965 
werd hij benoemd tot (de eerste) Erevoorzitter van 
onze vereniging.

Wij wensen de familieleden sterkte om het verlies 
van hun moeder, schoonmoeder, grootmoeder en 
overgrootmoeder te verwerken.

Bestuur en Reünie commissie VDZ

Een deel van de afgezwaaide CIOS-ers, van links naar rechts:
Meno, Eva en Yannick

IM
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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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Spelregelquiz
1. Een aanvaller die zich achter de doellijn heeft teruggetrokken om zich aan buitenspel te onttrekken, schreeuwt 
in die positie een aanwijzing naar een medespeler, die ter hoogte van de strafschopstip in het bezit van de bal is. 
De scheidsrechter fluit af en geeft de schreeuwende speler een waarschuwing. Hoe hervat hij het spel?
A. Een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal zich bevond toen afgefloten werd.
B. Een indirecte vrije schop vanaf de plaats waar de bal zich bevond toen afgefloten werd.
C. Een scheidsrechtersbal op de doellijn, zo dicht mogelijk bij de plaats waar de schreeuwende speler stond.
D. Een indirecte vrije schop op de doellijn, zo dicht mogelijk bij de plaats waar de schreeuwende speler 
stond. 

2. Bij het nemen van een strafschop wordt de doelverdediger misleid doordat op het moment van 
schieten de strafschopnemer iets roept. Wat beslist de scheidsrechter indien de bal in het doel gaat?
A. Directe vrije schop tegen de strafschopnemer.
B. Overnemen van de strafschop.
C. Doelpunt.
D. Indirecte vrije schop tegen de strafschopnemer.

3. Voor een bepaalde overtreding wordt een indirecte vrije schop 
toegekend. Dit is een juiste beslissing. De scheidsrechter geeft een 
fluitsignaal, maar vergeet zijn arm omhoog te steken. De bal wordt 
vervolgens direct in het doel van de tegenpartij geschoten. Welke beslissing neemt de 
scheidsrechter, als hij zijn fout bemerkt?
A. Doelpunt toekennen.
B.  De vrije schop wordt overgenomen, nadat de scheidsrechter heeft laten weten dat hij ver

zuimd heeft zijn arm omhoog te steken.
C. Doelschop.
D.  Indirecte vrije schop voor de tegenpartij op dezelfde plaats waar de eerste schop werd geno

men.

4. De doelverdediger van partij A en een aanvaller hebben ruzie. Plotseling gooit de 
doelverdediger, staande in zijn eigen strafschopgebied, doch niet in het doelgebied, 
opzettelijk en met kracht de bal tegen het hoofd van de aanvaller aan, die één meter 
achter de doellijn naast het doel staat. De scheidsrechter stuurt de doelverdediger 
van het speelveld door het tonen van de rode kaart. Hoe wordt het spel hervat?
A. Strafschop.
B. Indirecte vrije schop voor de aanvallende partij op de plaats waar de doelverdediger stond, toen hij de bal gooide.
C. Hoekschop.
D. Scheidsrechtersbal op de plaats waar de doelverdediger stond, toen hij de bal gooide.

5. Een te laat gekomen speler loopt bij een aanval op zijn eigen doel zonder toestemming van de scheidsrechter 
het speelveld in en brengt in zijn eigen strafschopgebied een doorgebroken tegenstander ten val. Wat beslist 
de scheidsrechter?
A. Indirecte vrije schop + waarschuwing door het tonen van de gele kaart wegens onsportief gedrag.
B. Strafschop + wegzenden van deze speler door het tonen van de rode kaart wegens ernstig gemeen spel.
C. Strafschop + waarschuwing door het tonen van de gele kaart voor deze speler wegens ernstig gemeen spel.
D. Strafschop.

Antwoorden vind je op pagina 53
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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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JP Offset
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De beste derde helft
Daar is onze club goed in! En zoals jullie weten, ook dames 3.  Wij nodigen 
jullie daarom uit met ons het feest van de beste derde helft te vieren. Wij 
strijden voor de overwinning van deze competitie! Zet de datum alvast in je 
agenda en volg ons binnenkort via Facebook. Er 
zal ook meer informatie beschikbaar komen via 
de website van VDZ. 

10 april 2015
Tijd 22.00
Manhattan, Korenmarkt
Toegang 18+

Rudi
Doorhalen

Rudi
Doorhalen

Rudi
Doorhalen

Rudi
Doorhalen

Rudi
Doorhalen

Rudi
Doorhalen
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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

Rudi
Doorhalen
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‘Nieuws van het scheidsrechtersfront’

Pffrrrrrrrrrrt...
 
Beste VDZ’ers
De laatste tijd zijn er interessante ontwikkelingen  
op het scheidsrechtersgebied. 

Zo wordt de oproeppoule van scheidsrechters langzaam-
aan groter. Binnenkort start de BOS-cursus bij VDZ en 
de opleiding tot jeugdscheidsrechter. Dat betekent meer 
scheidsrechters op de zaterdag en zondag. Verder doen 
Daaf Splint en Alex Nijland hun maatschappelijke stage door 
jeugdwedstrijden te fluiten, waarvoor hulde!

De ambitie is nog steeds om alle jeugdwedstrijden van een scheidsrechter te voor-
zien. Hiervoor gebruiken we scheidsrechters die zich aanmelden of jeugdspelers 
van de A-, B- en C-junioren. 

Aanmeldingen zijn nog steeds welkom. Is er iemand in jouw omgeving of lijkt het 
jou leuk om scheidsrechter te zijn, neem dan contact op met Twan Driessen of 
ondergetekende.

Harvey Enklaar
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TC Jeugd kaatst de bal 8

Het is alweer 2015, tijd om het Jeugdbeleidsplan 
2011 – 2014 te evalueren en de aftrap te geven 
voor het jeugdbeleidsplan 2015 – 2018. De 
afgelopen vier jaar hebben we een inhaalslag 
moeten maken t.o.v. van andere vergelijkbare 
verenigingen in de regio. Om vast te stellen  wat 
we als jeugdcommissie nu wel en niet gerea-
liseerd hebben, heb ik nog één keer het plan 
2011– 2014 er op nageslagen.

Bij beleidsplannen bekruipt mij persoonlijk vaak het 
gevoel dat als ze geschreven zijn, vervolgens in 
de kast verdwijnen en  er niet meer uitkomen. Ik 

was dan ook blij verrast om te constateren dat qua haal
baarheid het beleidsplan 2011 – 2014 een realistisch plan 
was.  Bij deze wil ik dan ook een compliment maken aan 

de makers van het plan.  Hieronder schets ik in vogelvlucht 
de bereikte en niet bereikte doelstellingen en waar nodig 
de nieuwe ambities.

Grootte van de jeugdopleiding
Inmiddels zijn we het ledenaantal van 1350 leden ruim
schoots gepasseerd en zijn we doorgegroeid tot 14 F, 14 E, 
12 D, 10 C, 7 B en 4 Ateams. Hiermee zitten we aan onze 
max en vooral bij de Dpupillen groeit de wachtlijst snel. 
Terwijl we daar eigenlijk al twee teams teveel hebben. 

Niveauvergelijking 
Tijdens het schrijven van het plan bleken we ver achter 
te lopen op de grotere verenigingen uit de regio m.b.t. 
het speelniveau. VDZ streeft er naar om met alle selec
tieteams minimaal eerste klasse te spelen. Helaas heeft 
het A1 afgelopen seizoen een stapje terug moeten doen, 
echter de overige teams spelen  eerste klasse of hoger. De 
doelstelling kan worden bijgesteld en we mogen verwach
ten dat alle selectieteams minimaal hoofdklasse gaan 
spelen binnen nu en vier jaar. De schaduwteams zullen op 
eersteklasseniveau komen te spelen. Het moet raar lopen 
als het A1 komend seizoen niet terugkeert in de eerste 
klasse en zijn zowel het D1 als C1 keihard op weg om de 
stap naar de hoofdklasse te maken. Het F1, E1, E2 & B1 
spelen daar al!

Omvang, niveau en indeling kader
Zowel bij het A1 – B1 – C1 – C2 als D1 staan gekwalifi
ceerde trainers met een TC3 opleiding. A2 , B2 , D2 en E2 
werken met trainers die bijna de KNVB Junioren Cursus 
hebben afgerond. Dit seizoen hebben wij zo’n 60 jeugdtrai
ners opgeleid. Deze opleidingen zijn verzorgd door Mark 
de Horn van Voetbalopleiding.nl en Bert Spekking van de 
KNVB. Bert is met een groep 14 VDZ trainers met de of
ficiële KNVB  juniorencursus in de afrondende fase beland. 
Mark de Horn heeft maar liefst 50 jeugdtrainers in twee 

Jeugdbeleidsplan 2011 – 2014

Utopie of Realiteit
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driedaagse sessies van drie uur meegenomen 
in de wereld van het (positief) trainen van 7 en 
11tallen. Dat betekent dat we in praktijk na 
één seizoen opleiden, bijna alle 63 jeugdteams 
kunnen bemannen met een gekwalificeerde 
jeugdtrainer.

Jeugdopleiding
Alle deelnemers aan de trainerscursussen 
van voetbalopleidingen.nl hebben een zeer 
uitgebreid pakket aan oefenstof ontvangen 
voor elke leeftijdscategorie, daarnaast zijn 
deze trainers in het bezit van een voetbaljaar
plan, die een handvat biedt in de planning van 
de technische en tactische ontwikkeling van de 
individuele voetballer. Bij de juniorencursus zijn 
de aankomende trainers dieper ingegaan op 
deze materie en kunnen aan de hand van een 
opleidingsplan een eigen jaarplanning maken. 

Naast het streven om met de selectieteams 
minimaal op hoofdklasse niveau te spelen is 
het binnen VDZ minstens zo belangrijk dat ook 
de “lagere” teams zich optimaal kunnen ontwik
kelen binnen VDZ. Plezier en gezelligheid 
blijven de belangrijke pijlers. De kans dat onze 
leden van “een leven lang voetballen” genieten 
moet hiervoor de basis vormen. Van elk team 
wordt verwacht dat zij twee maal per jaar een  
beoordelingsformulier invullen om zodoende de spelers 
in hun ontwikkeling te kunnen volgen. Maar zeker ook als 
reflectie, “waar moeten we aan werken om een speler/
speelster een betere voetballer te maken”?

Behoud van jeugdleden
VDZ is uniek in het behoud van jeugdleden. Als er al 
een probleempje is wordt dat vaak snel opgepakt en 
uitgepraat. De grootste uitval vindt dan ook plaats bij de 
tweedejaars B en eerste jaars Ajunioren. Zij gaan stu
deren in een andere stad, maar gaan daar gelukkig ook 
weer voetballen. (Een leven lang voetballen). Studeren 
in de Regio Arnhem is natuurlijk ook een optie. Ik ben als 
AJTC (Algemeen Technisch Jeugdcoördinator) daarom 
ook beretrots dat onze Dames en Herenselectie jaarlijks 
aangevuld wordt met meer dan uitstekende spelers uit 
onze eigen jeugdopleiding. Alleen al bij de herenselectie 
zijn de afgelopen vier jaar zo’n 16 jeugdspelers aange
sloten. Bij grotere verenigingen in de regio is dit aantal 
aanzienlijk lager.

……. toch maar afsluiten
Natuurlijk zijn er ook doelstellingen die we niet gehaald of 
niet volledig gehaald hebben. Deze worden, indien nood
zakelijk,  doorgezet naar het beleidsplan 2015 – 2018. Ik 
heb nog lang niet alle punten uit het plan onder de loep 
kunnen nemen, maar heb wel de overtuiging dat we als 
vereniging enorm gegroeid zijn. Daar wil ik de jeugdcom
missie, de technische en algemene coördinatoren, en 
vooral de trainers en leiders geweldig voor bedanken. 
Maar ook de vrijwilligers (kantine, accommodatie, club
blad, sponsoring, enz.) die het mogelijk maken dat we dit 
samen voor elkaar krijgen. VDZ is een “vereniging” en 
geen “club”. Bij de laatste betaal je contributie en kun je 
sporten, bij de eerste streef je een gemeenschappelijk 
belang na, en dat is VDZ!!!!
Fijn om bij deze vereniging actief te zijn!
Met sportieve groeten,

Hans Zwartkruis
(Algemeen Technisch Jeugdcoòrdinator -VDZ)

De A1 van een paar jaar geleden met de staf Hans 
Zwartkruis, Han Dreuning, Ad Heijen en Ralph Decker. 
Veel van deze jongens spelen nu in de herenselectie.
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Oliebollentoernooi

Tot volgend jaar!
De jeugdactiviteitencommissie

Op 10 januari  jl. stond de jaarlijkse oliebollencup 
weer op het programma.
Met een voorspelling van windkracht 8 à 9, was 
het nog even spannend of het toernooi wel 
door zou gaan. Al gauw liep de kantine vol met 
enthousiaste, sportieve E-pupillen.
Om 9.00 stonden 107 E-tjes op het veld, klaar om 
uit te komen voor hun favoriete club. Real Madrid, 
Juventus, Fc Barcelona, Psv, Ajax, Feijenoord en 
AS Roma, waren allen vertegenwoordigd.

Ondertussen werd er in de keuken hard gewerkt 
om zo’n 400 oliebollen te verwarmen. Samen 
met een beker heerlijke chocolademelk, zorgde 
dit ervoor dat de kinderen zich in de pauze even 
konden opwarmen. 
Er werd op 3 velden fanatiek gestreden voor 
iedere goal! Onder leiding van scheidsrechters 
van de C-junioren, werd er FAIR gespeeld.
Wij kunnen terugkijken op een winderige maar 
geslaagde oliebollencup, met dank aan alle spe-
lers, scheidsrechters en toeschouwers!

Oliebollencup 2015
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Je bent 
wat je eet; 
een oliebol!

Foto’s Ted de Kraker
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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 1 - BVC’12 1

Apollo at Home Cafe De Velper FLYNTH Jazzymotion / Charlestown Jazzband Navigus Sam*dexy Tonny van Elferen

Apotheek Biermasz COOP Manders FysioDynamiek JEHAGO Meubel en interieurbouw Patisserie Christiaan Schoonmaakbedrijf Hofs Van Buren Bouwmaterialen

Arentsen  Installatietechniek Dakbedekkingsbedrijf ELRO Garage Jelsma KleinTuente Installatietechniek Paul van Zeeland Juweliers Sita recycling Services Van Elferen Groenvoorziening

Assen Assurantien De Kempenaer Advocaten N.V. Gebr. Henken Veenendaal BV KLJ Schilderwerken PPIA Arnhem Sportcentrum Indoor Action Van Verseveld Infra

Bomers Interim Support De Smidse GGz Praktijk Kunstgalerij Albricht Primera Presikhaaf STEP Arnhem Versteegh Dance Masters

Bouwkundig Bureau J.W. Gijsbers Drost en zonen bv Glasz Assurantiën Meijer Interim & Advies Putman Keurslager Struyk Verwo-Infra Willemsen Makelaars

BSW Adviesgroep Egging Training & Advies Hogeschool  Arnhem Nijmegen Metselbedrijf Hendriks Peters Raoul Godijn Agency Tien Organisatieadvies YDTV Bouwadvies

Buro Middeldorp Erik van den Hof Reclame Indora Managementadvies Mondhygiënistenpraktijk Arnhem Restaurant Falstaff TM2 Architecten Zuman Zwammerdam

VDZ Hogerop SPONSORGROEP

Topper in de 3e klasse!

Hoofdsponsor VDZ Jeugd

Hoofdsponsor VDZ  Vrouwen

Zaterdag 21 februari 2015
aanvang 20.00 uur
Sportpark ‘t Cranevelt

       Hoofdsponsor VDZ        Hoofdsponsor BVC ‘12

Toegang gratis!Kom ook!

VDZ Hogerop  ZILVERSPONSOREN



Willemsen Makelaars

De oefenwedstrijd tegen DCS A1, op zaterdag 
24 januari, ging door de plotselinge sneeuw-
val niet door. Voor de A1-selectie was dat geen 
reden een dagje vrijaf te nemen en werd er vol 
overgave getraind. Alles voor dat ene doel: het 
kampioenschap.

De plotselinge sneeuwval was een tegenvaller, 
want de wedstrijd tegen hoofdklasser DCS A1 
zou toch weer een aardige graadmeter geweest. 
Na overleg met Steef Brinkhoff mocht er worden 
getraind. Na een app richting spelers stonden 
we om half één toch met een bijna complete 
groep op het veld. Na een warming up, partij-
vormen, afgewisseld met ‘latje schieten’, was het 
ineens twee uur later. Onze fantastische leider 

Henny Holtus had nog gezorgd voor limonade 
en andere versnaperingen. 
Het A1-elftal maakt zich na een prachtige reeks 
in de eerste seizoenshelft op voor de tweede. 
Het kampioenschap in de tweede klasse is het 
doel. Voor de vereniging en voor de ontwik-
keling van de spelers is het van groot belang 
zo snel mogelijk door te stoten naar de hoofd-
klasse.
VDZ A1 won tot nu toe alle duels en de voor-
sprong op SML A2, de nummer twee, bedraagt 
al 8 punten. Ook in de bekerstrijd valt er nog 
wat te halen. VDZ A1 is na overwinningen op 
AVW ’66 A2, OVC ’85 A1, Westervoort A1 en
Columbia A2 doorgedrongen tot de kwartfinale. 

Sneeuwpret
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Sneeuwpret
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Sneeuwpret

Foto’s Ted de Kraker
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Kerstfeestavond

Kerst

Kerst

Zaterdag 19 december werd weer de gezellige 
VDZ-kerstfeestavond gehouden. De voorzit-
ter maakte de herbstmeister bekend, en dat 
was dit keer VDZ-veteranen 1. Nadat de nodige 
drankjes de spieren soepel hadden gemaakt 
werd er volop meegezongen en gedanst tijdens 
het live-optreden van Joey Hartkamp. Na dit 
geweldige optreden speelde de DJ's nog tot in 
de late uurtjes door. Ook was er natuurlijk weer 
een geweldige verloting met zeer mooie prijzen, 
beschikbaar gesteld door enkele sponsoren. 
De hoofdprijs een prachtige oma-fiets werd 
gewonnen door Maarten de Groot aanvoerder 
van ons 3e elftal. De sponsors die deze avond de 
prijzen beschikbaar stelde waren. 

Mantel Tweewielers                                                                                                             
Apollo at Home                                                                                                                       
Luna Clothing                                                                                                                  
Restaurant Falstaff                                                                                                             
Brasserie de Missionaris Westervoort                                                                                   
Pearle Opticiens Filaal van Muijlwijkstraat                                                                         
Tromp hengelsport en touwslagerij                                                                                     
Slijterij van Pernis                                                                                                          
Sportzaak OLB Arnhem                                                                                              
Keurslagerij Putman                                                                                                                  
Inshared                                                                                                                                 
Coop Manders                                                                                                                      
Burgers Zoo                                                                                                                     
Patisserie Christiaan in Velp  

Wij willen bij deze bovengenoemde sponsors 
dan ook hartelijk danken voor hun bijdrage aan 
de geweldige feestavond. 

Foto’s Irene Gudden
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Nieuwjaarswedstrijd VDZ 1 - Oud VDZ 1

nieuwjaarswedstrijdnieuwjaarswedstrijd
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Nieuwjaarswedstrijd VDZ 1 - Oud VDZ 1

nieuwjaarswedstrijd



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 3 doet  ook dit seizoen mee om de prijzen

Het derde doet het goed

La
ng

s 
de

 li
jn

Nadat VDZ 3 vorig onder leiding van Martijn Bartels 
promoveerde naar de derde klasse, werd er dit jaar 
gestart met een nieuwe begeleiding. De training staan 
onder leiding van Albert van Daalen die een bekend 
gezicht is binnen VDZ en vele jaren binnen de jeugd 
actief was. Ralph Decker is de leider en assistent-
scheidsrechter. 

Aan het begin van het seizoen werd er met een 
grote groep gestart welke na de voorbereiding 
werd gesplitst in VDZ 3 en VDZ 4. Voor sommige 

jongens was dat wel even lastig omdat ze vorig jaar een 
aandeel hadden gehad en nu dus werden terug verwezen 
naar VDZ 4. 
Na een moeizame voorbereiding waar alle spelers de 
mogelijkheden kregen om hun kunnen te tonen begon de 
competitie met een thuiswedstrijd tegen RKHVV nadat 
VDZ vele kansen had gemist stond er een 35 uitslag op 
het bord. Een week later volgde de uitwedstrijd tegen 
Woezik die ook verloren werd. De start was dus niet best. 
Achteraf bleken het ook de betere ploegen, de nummers 
1 en 3 van de winterstop. 
Hierna speelden we thuis tegen Angeren 2 en werd de 
eerste overwinning behaald. De massaal toegestroomde 
toeschouwers konden maar liefst vijf keer juichen. Hierna 

volgden nog drie overwinningen en VDZ klom langzaam 
omhoog op de ranglijst. Hierna moesten we thuis tegen 
Orion, een lastige wedstrijd waarin we beduidend beter 
waren. Helaas wisten we de kansen niet te benutten, 
en schreef Orion na de wedstrijd dan ook op hun eigen 
website dat het gestolen overwinning was. Hierna volgden 
weer twee overwinningen en gingen we vol vertrouwen na 
SML om daar tegen SML 2 aan te treden. Na een slechte 
eerste 5 minuten waarin het gelukkig maar 10 bleef 
speelden we daarna SML helemaal van de mat en gingen 
we met een 14 overwinning terug naar ‘t Cranevelt. 

We stonden inmiddels op de tweede plaats. Helaas speel
den we hierna 33 gelijk tegen Westervoort (na een 30 
achterstand!). Onze laatste wedstrijd was tegen Angeren 
uit, helaas werd deze wedstrijd op zeer ongelukkige wijze 
verloren na een foute terugspeelbal vanaf de helft van de 
tegenstander en dit was de eerste wedstrijd dat we niet 
scoorden. In 12 wedstrijden wisten we 34 keer het net te 
laten bollen. Het meest opvallende aan deze prestatie is 
dat deze doelpunten door 13 verschillende spelers zijn 
gemaakt. Na de winterstop zullen we er alles aandoen om 
in ieder geval de nacompetitie te halen en wie weet zit er 
nog wel meer in. 

Bovenste rij: Maarten Visser, Sieuwerd Hooyman, Hylke Robben, Thomas Hendriks en Najib Muslem. Middelste rij: Ralph Decker, Jordy 
Eijkhout, Coen Dreuning, Frank Rasing, Habib Muslem, Job Erftemeijer, Kras Rasing, Luuk ten Velde, Jelle Zwanenburg en Albert van 
Daalen. Onderste rij: Maarten de Groot, Djinn Hoogveld en Chiel op den Brouw



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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Liefde langs de lijn, 
Valentijnsartikel

Even voorstellen: naam, leeftijd, hoe lang lid bij 
VDZ, in welk team.
Bart Combee, Sasja van Dijk en Felix Combee. 
Respectievelijk 28 en 30 jaar en 13 weken oud. 
Ex heren en dames 1. Sasja is 16 jaar lid en Bart 
een kleine 10 jaar. Felix is nog geen lid. Sasja is 
drie jaar geleden gestopt met voetbal, Bart twee 
jaar. We speelden toevallig beide rechtsback. We 
proberen toch met enige regelmaat een wed-
strijdje van heren of dames 1 mee te pikken. 

1. Doen jullie wat aan Valentijn? 
Nee. Daar zijn wij te nuchter voor! 
2. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
We zaten bij elkaar op de middelbare school, 
maar we hebben elkaar echt leren kennen bij 
VDZ. Heren en dames 1 trokken toen veel met 
elkaar op en gingen veel met elkaar stappen. 
3. Is jullie kleine al lid van Vdz? 
Nee, nog niet. Hij moet nog even geduld heb-
ben. Hij heeft al wel meerdere speelgoedballen 
om mee te oefenen. Hij doet nu nog veel met 
zijn handen, daar moeten we nog even aan 
werken..
4. Hoe lang zijn jullie al bij elkaar? 
Zes jaar. 

5. Is het de liefde van je leven? 
Beide: Absoluut! 
6. Wat is er zo leuk aan jouw geliefde?
Bart over Sasja: Daar kan ik kort over zijn: Sas is 
geweldig! 
Sasja over Bart:  Bart is super lief en zorgzaam 
en een geweldige vader voor Felix.
7. Wat betekent Vdz voor jullie?
Beide: VDZ is heel belangrijk voor ons. Zonder 
VDZ waren wij waarschijnlijk nu niet samen 
geweest. Verder is VDZ is een gezellige en goed 
georganiseerde vereniging. De binding die 
leden met de club hebben is uniek in Arnhem en 
omstreken. Bart: ik heb vroeger bij VV Rheden 
gespeeld een club met een goede naam in het 
amateurvoetbal. Bij Rheden werd VDZ in veel 
opzichten gezien als voorbeeldclub, dat zegt 
genoeg.
8. Wil je nog iets kwijt?
Bart: het zou mooi zijn als heren 1 promoveert 
naar de 2e klasse. Gezien de goede resultaten en 
de beste selectie in jaren moet dit zeker kunnen. 
Verder vind ik het geweldig dat Tom Witjes tijde-
lijk onder de lat staat, al is de reden natuurlijk 
minder leuk. Tom is een uitstekende keeper en 
een icoon binnen VDZ. 

Valentijnsdag!
Bart, Sasja en 
hun baby Felix!

Sasja: het zou 
mooi zijn als Felix 
over een jaartje 
of 16 zijn debuut 
maakt in VDZ 1!

Foto´s Frank Ritmeester



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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Langs de lijn: het publiek
langs 
de lijn
Ze trotseren regen, hitte, kou 
en storm. Ze juichen bij winst 
en ondersteunen bij verlies. 
Ze klappen, moedigen aan en 
roepen hun adviezen. Bij de 
heren, de dames, de groten en 
de kleintjes. Hulde voor het 
VDZ-publiek!

Foto´s Ted de Kraker



COOP MandersSUPERMARKT
Alteveer

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

Veldman Sport
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Tennistoernooi, aan-
kondiging
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Albers Reclame Wageningen
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HOOFDSPONSOR VDZ
Berkhout & van Rijn 
Accountants en belastingadviseurs BV 
www.bvradvies.nl

HOOFDSPONSOR VDZ JEUGD
Burgers’ Zoo 
www.burgerszoo.nl

HOOFDSPONSOR VDZ VROUWEN
JeroenTesten.nl 
www.jeroentesten.nl  

ZILVERSPONSORS
100%VOETBAL (Sport Gifts) 
www.100voetbal.nl
D-Box  Verpakkingen BV 
www.dbox.nl
Diabolo ICT - total ICT solutions 
www.diabolo.nl
Hefas Branddetectie 
www.hefas.nl
InShared Holding BV 
www.inshared.nl
Teunissen BV schoonmaakbedrijf 
www.teunissenbv.nl
Voetbalcenter OLB 
www.olbarnhem.nl
Veldman Sport 
www.veldmansport.nl

SPONSOREN
Apotheek Biermasz  
www.biermasz.com
Apollo at Home  
http://maakreizen.apolloathome.nl
Arentsen Velp B.V Installatietechniek 
www.arentsenvelp.nl
Assen Assurantien  
Arnhem, 026361 3012
Bomers Interim Support  
Arnhem, 0268480524
Bouwkundig Bureau J.W. Gijsbers 
www.jwgijsbers.nl
BSW Adviesgroep  
www.bsw.nl
Buro Middeldorp  
www.buromiddeldorp.nl

Cafe De Velper  
www.develper.nl
COOP Manders  
www.coop.nl/supermarkten/arnhem/
coopalteveer
Dakbedekkingsbedrijf ELRO 
www.elrodakbedekking.nl
De Kempenaer Advocaten N.V. 
www.dekempenaer.nl
De Smidse  
www.desmidsemetaal.nl
Drost en zonen bv  
www.drostenzonen.nl
Egging Training & Advies 
www.eggingtrainingadvies.nl
Erik van den Hof Reclame 
www.vandenhofreclame.nl
FLYNTH 
www.flynth.nl
FysioDynamiek  
www.fysiodynamiek.nl
Garage Jelsma  
www.garagejelsma.nl
Gebr. Henken Veenendaal BV 
www.henken.nl
GGz Praktijk 
www.ggzpraktijk.nl
Glasz Assurantiën 
www.glasz.nl
Hogeschool van Arnhem Nijmegen 
www.han.nl
Indora Managementadvies 
www.indora.nl
Jazzymotion / Charlestown Jazzband 
 www.charlestown.nl
JEHAGO Meubel en interieurbouw 
www.jehago.nl
KleinTuente Installatietechniek 
Velp, 026363 5673
KLJ Schilderwerken 
www.kljschilderwerken.nl
Kunstgalerij Albricht  
www.albricht.nl
Meijer Interim & Advies 
www.meijerinterim.nl
Metselbedrijf Hendriks Peters 
www.metselbedrijfhendrikspeters.nl
Mondhygiënistenpraktijk Arnhem 
www.mondgezond.nl

Navigus  
www.navigus.nl
Patisserie Christiaan 
www.patisseriechristiaan.nl
Paul van Zeeland Juweliers 
www.paulvanzeelandjuweliers.nl
Praktijk voor Parodontologie en 
Implantologie 
www.ppia.nl
Primera Presikhaaf 
www.primera.nl
Putman Keurslager 
www.putman.keurslager.nl
Raoul Godijn Agency
www.raoulgodijn.com
Restaurant Falstaff 
www.restaurantfalstaff.nl
Sam*dexy 
www.samdexy.nl
Schoonmaakbedrijf Hofs 
www.schoonmaakbedrijfhofs.nl
Sita recycling Services 
www.sita.nl
Sportcentrum Indoor Action 
www.indooraction.nl
STEP Arnhem 
www.step.nl
Struyk Verwo-Infra 
www.struykverwo.nl
Tien Organisatieadvies  
www.tienorganisatieadvies.nl
TM2 Architecten 
www.tm2architecten.nl
Tonny van Elferen, bestrating en 
tuinaanleg, www.tonnyvanelferen.nl
Van Buren Bouwmaterialen 
www.vanburen.nl
Van Elferen Groenvoorziening  
www.vanelferengroenvoorziening.nl
Van Verseveld Infra 
www.vanverseveldinfra.nl
Versteegh Dance Masters 
www.versteeghdancemasters.nl
Willemsen Makelaars 
www.willemsen.nl
YDTV Bouwadvies  
Arnhem
Zuman Zwammerdam 
www.zumanzwammerdam.nl

SPONSORLIJST

VDZ
HOGEROP
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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

100% Voetbal

     Bovenbeekstraat 15, Arnhem - Centrum, 026 3892248
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Ook perfect voor 
uw verjaardag, een receptie of  clubavond

De laatste
goal

Wie heeft er gescoord? Is een vaak 
gehoorde vraag als iemand een goal 
maakt in het team van onze zonen. 

Sinds het begin van dit seizoen is het goed 
gebruik dat die vader op een rondje trakteert. 
Een paar weken geleden was de vader van Job 
de klos. Hij scoorde een hattrick. Dus dat waren 
drie rondjes. Iedereen blij. Vader trots op zijn 
zoon. De medevaders blij met het pilsje. Sport 
verbroedert, binnen en buiten de lijn. Scoren 
heeft vanaf dat moment een andere dimensie 
gekregen. Daarna worden de acties en goals 
uitvoerig nabesproken, de wereldpolitiek behan
deld, tips doorgenomen ter verbetering van de 
schoolprestaties van onze jongens, de laatste 
bioscoopfilm en de schandalige perikelen bij 
FIFA. Thomas Kistner’s FIFA Maffia is dé boe
kentip van een vader wiens zoon laatst scoorde. 
“In een ruk uitgelezen!”. “Is er ook een film van?” 
was de reactie van de ander. Iedereen lachen. 
Tot afgelopen zaterdag, zag iemand de FifaFellas 
aankondiging in de krant.

Hopelijk wint Van Praag. Zou goed zijn voor het 
voetbal. Erg onwaarschijnlijk. Het is ook een 
strijd van het “oude Europa” en de opkomende 
economieën in Afrika en Azië. Blatter zag het 
aankomen. Helaas zal Van Praag kansloos zijn. 
Blatter maakte kleine sportbonden belangrijk. De 
grote bonden van de UEFA zoals de Duitse en 
Engelse zijn buitenspel gezet. Blatter regeert als 
de Zonnekoning over zijn eigen rijk. Of er moet 
nog iets raars gebeuren, als het FBI rapport over 
corruptie binnen de FIFA openbaar wordt. Van 
Praags enige kans. 

Een uurtje later, als de eerste jongens onder 
de douche vandaan komen vraagt iemand: 
“Die laatste goal. Wie scoorde die ook al weer. 
Was dat niet jouw zoon Harry?” Iedereen roept 
volmondig; ja.

De Pingelaar 
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Kle
urpla

at

Kleur 
de kleurplaat zo 

mooi mogelijk in. Dat mag 
met verf, stift, kleurpotlood, 

beplakkenmet gekleurd papier 
etc. Onder de mooiste inzenders 
verloten wij een mooie VDZ-sjaal.

Inleveren in de kopijbus in het 
clubhuis, bij één van de redac-

tieleden of opsturen naar 
het redactieadres.
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Plaats
Plaats
comp. Elftal G P DPV DPT Doelsaldo Winst %

1 1 VDZ D3 11 33 71 11 60 100,00%
2 1 VDZ A1 11 33 71 14 57 100,00%
3 1 VDZ C1 12 34 69 10 59 94,44%
4 1 VDZ F1 10 28 63 23 40 93,33%
5 1 VDZ D1 11 29 61 7 54 87,88%
6 1 VDZ MB1D 13 34 47 16 31 87,18%
7 2 VDZ E1 12 31 46 16 30 86,11%
8 2 VDZ F7 10 24 49 12 37 80,00%
9 3 VDZ B2 12 27 39 20 19 75,00%
10 3 VDZ E3 8 18 39 21 18 75,00%
11 5 VDZ VE1 10 22 38 22 16 73,33%
12 3 VDZ E10G 10 22 45 29 16 73,33%
13 3 VDZ E5 11 24 67 35 32 72,73%
14 5 VDZ D8 11 24 45 20 25 72,73%
15 2 VDZ 1 13 27 30 14 16 69,23%
16 3 VDZ MD3 14 29 37 32 5 69,05%
17 5 VDZ D5 12 23 47 32 15 63,89%
18 4 VDZ 3 12 22 34 26 8 61,11%
19 4 VDZ B5 11 20 34 14 20 60,61%
20 4 VDZ MD1D 10 18 33 14 19 60,00%
21 6 VDZ B3 12 21 38 27 11 58,33%
22 6 VDZ E8G 11 18 60 46 14 54,55%
23 6 VDZ F5G 10 16 54 35 19 53,33%
24 7 VDZ B1 12 19 42 27 15 52,78%
25 6 VDZ D6G 12 19 38 32 6 52,78%
26 5 VDZ 2 Zat 11 17 24 28 4 51,52%
27 8 VDZ MD2 11 16 29 30 1 48,48%
28 5 VDZ A2 11 15 18 18 0 45,45%
29 6 VDZ D2G 11 15 24 27 3 45,45%
30 8 VDZ MC1D 11 14 16 15 1 42,42%
31 8 VDZ VR1 12 15 31 30 1 41,67%
32 6 VDZ VR3 9 11 17 18 1 40,74%
33 7 VDZ 6 11 13 31 31 0 39,39%
34 8 VDZ C8M 11 13 29 37 8 39,39%
35 8 VDZ D4 11 13 28 46 18 39,39%
36 11 VDZ 2 12 13 15 26 11 36,11%
37 8 VDZ C4D 11 11 46 61 15 33,33%
38 8 VDZ F6G 11 10 28 44 16 30,30%
39 9 VDZ C3 11 9 21 40 19 27,27%
40 8 VDZ B6D 9 7 23 40 17 25,93%
41 7 VDZ F2 9 7 15 52 37 25,93%
42 9 VDZ C6 4 3 11 18 7 25,00%
43 9 VDZ 4 Zat 8 6 14 33 19 25,00%
44 10 VDZ D7 11 8 18 50 32 24,24%
45 9 VDZ MC2D 11 8 11 48 37 24,24%
46 10 VDZ E4G 10 7 32 48 16 23,33%
47 8 VDZ 5 10 7 12 29 17 23,33%
48 9 VDZ C2 10 6 14 37 23 20,00%
49 9 VDZ C7 10 6 12 95 83 20,00%
50 10 VDZ VR2 12 7 31 37 6 19,44%
51 11 VDZ A3 9 5 12 45 33 18,52%
52 8 VDZ F8G 9 5 18 59 41 18,52%
53 11 VDZ 3 Zat 11 6 18 42 24 18,18%
54 10 VDZ F3 11 6 18 45 27 18,18%
55 11 VDZ E6 11 6 15 52 37 18,18%
56 11 VDZ E9 11 6 20 92 72 18,18%
57 10 VDZ D9 10 5 18 62 44 16,67%
58 9 VDZ 4 8 3 11 29 18 12,50%
59 9 VDZ MA1D 8 3 7 44 37 12,50%
60 11 VDZ E12G 11 4 24 71 47 12,12%
61 10 VDZ E7G 10 3 22 84 62 10,00%
62 11 VDZ E2 11 3 13 61 48 9,09%
63 10 VDZ F4 9 2 14 39 25 7,41%
64 12 VDZ B4 11 0 16 66 50 0,00%
65 12 VDZ C5 11 0 16 98 82 0,00%
66 12 VDZ E11 11 0 15 127 112 0,00%
67 11 VDZ E13G 10 0 7 130 123 0,00%

Totaal 711 929 2011 2639 -628 43,55%

VDZ teams bij de winterstop
Hiernaast zie je de 
stand bij de winterstop 
van alle VDZ teams.

De Veteranen zorgen niet al
leen voor de beste bieromzet 
maar ook voor de meeste 
punten bij de senioren. Zij 
zijn daarmee herbstmeister 
bij de senioren.

In het schema kun je zien 
dat er 6 teams bovenaan 
staan. De A1, C1 en D1 
zijn daarmee herbstmeister 
geworden in hun klasse en 
de D3, F1 en MB1D zijn 
kampioen geworden van de 
najaarscompetitie

In een ongemeen spannende 
strijd is de D3 herbstmeister 
geworden van de gehele ver
eniging. Het verschil met de 
A1 is dat de D3 3 tegendoel
punten minder heeft. Voor de 
rest is alles gelijk met de A1!

In vergelijk met vorige jaren 
valt het aantal tegendoelpun
ten en negatieve doelsaldo 
wel op. Het winstpercentage 
is vergelijkbaar met vorig 
seizoen.

Jeroen Polman
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Meiden B1 
kampioen
Nadat ze twee seizoenen  als meidenteam in de 

jongenscompetitie hadden meegedraaid, moesten 
de meiden B1 dit jaar kijken hoe de tegenstand 

was in de hoogste (hoofdklasse) competitie meisjes B. Met  
acht ploegen werd in deze najaarscompetitie een volledig 
programma gedraaid van veertien wedstrijden. Elke ploeg 
kon zich dus twee keer aan elkaar meten. De winnaar 
van deze competitie was dan ook ECHT winnaar. Met de 
focus op het kampioenschap bleken de VDZ meiden al na 
een paar wedstrijden ook echt een goede kans te maken. 
De grootste concurrent Victoria Boys uit Klarenbeek 
werd  zowel thuis als uit verslagen. De laatste wedstrijden 
zorgde Bennekom nog op enige afstand voor druk.

Tijdens de “kampioenswedstrijd” thuis tegen Bennekom 
werd na een wat nerveuze eerste helft het kampioenschap 
beslist  met uiteindelijk maar liefst acht punten voorsprong.  

Met deze winst heeft het team zich aardig in the picture 
gespeeld. Wekelijks werd er verslag gedaan op vrouwen
voetbalnieuws.nl en de aanbiedingen voor deelname aan 
toernooien stromen binnen.

Het meespelen in de jongenscompetitie, de wil om te leren 
en de standvastigheid van dit team blijken hun vruchten 
af te werpen. Daarbij is er ook een nauwe samenwerking 
met de C8M waarbij speelsters ook regelmatig in de MB1 
meespelen. Een aantal speelsters uit de MB1 kunnen 
voetballend prima aansluiten bij dames 1 en 2. Tijdens 
trainingen en wedstrijden van het  MO21 (meisjes onder 
21 jaar) team komen de speelsters elkaar ook weer tegen 
en valt er veel van elkaar te leren.  Zo wordt er steeds 
meer vanuit opleiden en ontwikkelen gedacht binnen VDZ.   
Op naar de tweede seizoenshelft! 

Samantha de Haas, Esmee Krassenberg en Ton Kroon
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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
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2015

16 februari Clubhuis gesloten i.v.m. carnaval 
5 april Clubhuis gesloten i.v.m. Eerste Paasdag 
6 april Tweede Paasdag (speeldag?) 
16 april Algemene Ledenvergadering (ALV) 20.00 u.
27 april Clubhuis gesloten i.v.m. Koningsdag 
9/10 mei laatste reguliere competitieweekend 
23 mei Internationaal Jeugdtoernooi (Jeugd) 
24 mei Internationaal Jeugdtoernooi (Jeugd) 
25 mei Tweede Pinksterdag 
30 mei Henk Everstoernooi 
6/7 juni Geert Egging Toernooi (Jeugd) 2 dagen
14 juni Helga de lange toernooi (Dames) 
20 juni E-F toernooi 
21 juni Familie-/Minitoernooi met bekendmaking van: 
     -Vrijwilliger van het Jaar bij Jeugd en Senioren  16.30 u. 
     -Beste seniorenteam van het jaar  16.30 u. 
22-6 Sluiting clubhuis/kantine, start zomerstop  

Antwoorden scheidsrechtersquiz:

1A, 2B, 3B, 4B en 5B
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Clubhuis
Clubhuis V.D.Z.
’t Cranevelt 3
6815 DK Arnhem
0264425746

Postadres 
Postbus 864 
6800 AW Arnhem 

Contributies
(seizoen 2014/2015)
Spelende seniorenleden 

€ 244,

Junioren (13 t/m 18 j.) 
€ 212,

Pupillen (5 1/2 t/m 13 j.) 
€ 188,

Trainingslid senioren 
€ 150,

Nietspelende leden 
€ 80, 

Donateurs 
€ 25,

Contributie
NL90RABO0132252406 
t.n.v. RK VV VDZ

Meer informatie vind 
u op onze website
www.vdz-arnhem.nl
Op onze website www.
vdzarnhem.nl vindt u onder 
de rubriek Algemeen > 
Organisatie & Reglementen 
meer informatie over de 
verenigingsstructuur, vereni
gingsstatuten, huishoudelijk 
reglement, gedragscode en 
tuchtreglement. Wijzig
ingen voor deze pagina 
graag doorgeven aan Noud 
Hooyman, secretaris VDZ 
Bestuur. 

De organisatie
VDZ Bestuur
Voorzitter & voetbalzaken senioren Remco Bijlsma 0263618086
Secretaris Noud Hooyman 0263706618
Penningmeester Bert Kok 0264455811
Accommodatie Steef Brinkhoff 0264455096
Jeugdzaken Lucelle van Hövell 0263635117

Commissies en contactpersonen
Communicatie & PR (bestuurslid Noud Hooyman) 
VDZ Clubblad Rudi Borkus 0264422408
VDZ Website Jeroen Westen 0618067183
Externe woordvoering, pers/media Remco Bijlsma 0263618086
Reüniecommissie Henk Matser 0263516998

Voetbaltechnische zaken (bestuurslid Remco Bijlsma)
Voorzitter commissie voetbalzaken Marco Zwartkruis  0616539196
Herenselectie technisch coördinator  Peter Seinen 0620793739 
Lagere elftallen coördinator  Rogier Walter 0629276710
Damescommissie coördinator Ad Heijnen 0622913123
Alg. Technisch jeugdcoördinator  Hans Zwartkruis 0647567083
Scheidsrechter coördinator Harvey Enklaar 0613498209 
Voorzitter techn. comm. jeugd Arjan Snel 0651207168
Stagebegeleiding CIOS Jan Schmitz 0317316370

Secretariaten en vrijwilligersregeling (bestuurslid Lucelle van Hövell)
Ledenadministratie   Jacqueline Meijer 0610661682
Vrijwilligersadministratie Jacqueline Meijer 0610661682
Wedstrijdsecretaris Senioren, Dames Jacqueline Meijer 0610661682

Bar en Kantine (bestuurslid Bert Kok)
Horeca commissie Coördinator Frank Tomassen 0626533131
Barcommissie Bardienstenplanning Hanny Jansen 0627838393
Barcommissie Inkoop Henk Koudijs 0264435976
Contributieinning Bert Kok 0264455811
VDZHogerop en sponsoring Evert van Amerongen 0264435831
Fondsenwerving Ronald Brakenhoff 0621580873

Beheer accommodatie (bestuurslid Steef Brinkhoff)
Onderhoud en schoonmaak Steef Brinkhoff 0264455096

Jeugdcommissie (bestuurslid Lucelle van Hövell)
Jeugdcommissie Voorzitter Ronald Brakenhoff 0621580873
Plv. voorzitter Hans Arentsen 0264420911
Secretaris John Wijbenga 0263629091
Meisjes Ton Kroon 0264426690
Wedstrijdsecretaris Jeugd Jan Schmitz  0317316370
Algemeen Jeugdcoördinator <vacature>

Verder zijn binnen de jeugdcommissie actief:
Toernooicommissie Noud Hooyman (vacant) 0263706618
Voor alle andere jeugdcoördinatoren en de Technische Commissie Jeugd zie de 
‘Trainers en Leiders’ pagina op blz. 46



Clubblad de Volharder | 55

Geachte leden,
De winterpauze zit er op en als u dit leest  is de tweede 
competitiehelft begonnen. In deze van de bestuurstafel  
informeer ik u zoals gebruikelijk over de bestuurlijke zaken 
bij VDZ. De belangrijkste zijn de ontwikkelingen rond ons 
sportpark.

Ontwikkelingen rond ons sportpark.
Helaas kan ik u nog niks melden over mogelijke LED
verlichting op veld 10. We houden de ontwikkelingen bij 
de gemeente nauwlettend in de gaten.
Zoals u weet gaat het  ziekenhuis Rijnstate hun kinderop
vang vestigen in het oude hoofdgebouw van de Arnhemse 
Boys. Dit gaat al op 1 mei aanstaande plaatsvinden 
hebben wij gehoord. Het bestuur heeft de gemeente 
inmiddels een voorstel gedaan voor nieuwbouw  aan 
ons kleedkamergebouw naast het clubhuis. Dit voorstel 
gaat om zes kleedkamers en een kleedkamer voor twee 
scheidsrechters. Een kostenraming is erbij gevoegd. De 
volgende stap is dat de gemeente akkoord moet gaan. Wij 
zullen goede afspraken moeten maken met de gemeente 
over de uitvoering en de daarbij behorende risico’s. Wij 
zullen u hier in deze rubriek op de hoogte houden.

Het beleidsplan 2014-2018
Het beleidsplan staat inmiddels op de website. Een van 
de aandachtspunten is de groei van het aantal leden 
tegenover de capaciteit van onze velden. We lopen tegen 
een aantal grenzen aan. Dit is een van de belangrijkste 
uitdagingen voor de komende jaren. Met bovengenoemde 
oplossing van de kleedkamers zijn we wat betreft kleed
ruimte overigens wel toekomstvast!

Het bestuur gaat nu aan de slag met de uitwerking van 
het beleidsplan. Een groot aantal zaken zijn al gereed of 
in gang gezet, maar er staan ook een hoop beleidspun

ten in die we nu moeten gaan oppikken. Samen met de 
betreffende commissies gaan we aan de slag. 

Algemeen
Het bestuur is samen met de horecacommissie bezig een 
aantal dingen te verbeteren. Het kassasysteem is inmid
dels vernieuwd. Als volgende stap gaan we  een automa
tische tap installeren. Het bestuur verwacht hiermee een 
forse besparing op het tapverlies, naar inschatting zo’n 
15%, te kunnen realiseren. De tap wordt begin februari 
geïnstalleerd.
Een ander aandachtspunt zijn de veranderingen in het 
arbeidsrecht per 1 januari en 1 juli 2015. We zullen goed 
moeten kijken wat dat voor VDZ betekent en hoe wij onze 
afspraken daarop moeten aanpassen.
Ik wens u veel voetbalplezier bij de start van de tweede 
seizoenshelft!

Namens het bestuur,   
Noud Hooyman

Van de bestuurstafel

Foto Erik Overbeek

Winterstop voorbij?
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Roel van der Leij Wintercup 
gaat weer naar VDZ zat. 2
Op VDZ zat. 2 staat dit seizoen geen maat. De mengel
moes van oudselectiespelers kent een gemiddelde leeftijd 
van 40+ en draait keurig mee in de middenmoot van de 
derde klasse. Voor de tweede keer op rij werd er beslag 
gelegd op de mooiste prijs van het seizoen, de Roel 
van der Leij Wintercup.  Beide teams (het zaterdagteam 
bestaat uit een man of 25) haalden met speels gemak de 
finale, de winnaar hiervan deed verder niet terzake.

De klasbakken van zaterdag 2
Gingen weer voor de wintertrofee
In de stromende regen
Behaalde men zege op zege
Alle wedstrijden gewonnen
Alweer die consumptiebonnen
Hoera voor zaterdag twee
Volgend jaar doen we weer mee!

Linkspoot
Naschrift redactie
Als reporter van het clubblad feliciteer ik VDZ2 met hun 
overwinning, maar mij moet wel van het hart dat VDZ6 
zich de morele winnaar voelt van het festijn. Het zesde 
(spelend in de zevende klasse) moest alleen het hoofd 
buigen tegen een selectie-elftal met een derde plaats als 
resultaat. 

Wintercup verloopt 
stormachtig

VDZ6-sponsor restaurant De Thermiekbel nam ook nog 
een deel van het succes voor hun rekening. Ze verzorg-
den een uitstekend bereid en fantastisch smakend stamp-
pottenbuffet met lekker stoofvlees, speklapjes, rookworst 
en alles wat erbij hoort.
Tel daarbij op dat VDZ6 spits Rogier Walter het toernooi 
als lagere-elftallencoördinator weer op onnavolgbare 
wijze had georganiseerd, ex-laatste man Tjerk bijna tot 
MVP van het toernooi werd uitgeroepen én zij zo’n beetje 
als laatsten het licht uitdeden, dan is het wel duidelijk dat 
VDZ6 de morele winnaar was van het gezellige toernooi.

Uw (on)afhankelijke verslaggever
Rudi Borkus

Op de 
koudste, natste 

en winderigste dag sinds 
tijden was een stamppottenbuffet 

van restaurent De Thermiekbel precies wat 
de koude en moegestreden spelers nodig hadden.
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Bikkels!

Ik ga 
naar huis!!
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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.

advertentie rung tif/cmyk 124x137mm-28-9-2010:advertentie rung 2 zondagskrant  29-09-2010  11:01  Pagina 1

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

Familie
Koudijs

Vraag Jeroen Julia Jacco
Wat is je leeftijd: 47 jaar 15 jaar 11 jaar!!!

Hoelang ben je 
al lid VDZ?

Sinds Jacco is gaan voetballen ben ik ook 
'ingestroomd', dus nu 5 jaar

4 jaar 5 jaar geleden

Wat doe je bij 
VDZ?

Op dit moment ben ik trainer (en parttime 
coach) van de C8M. En zit in de TC van de 
VDZvrouwen. In eerdere seizoenen was ik 
trainer/coach van achtereenvolgend de F8, 
F3, F1 en E3

Voetballen in de C8M Voetballen bij de E1 in de 
competitie

Wat doe je naast 
VDZ?

Zorgen dat we mooie ontwerpen maken met 
Koudijs Architecten. We werken vooral veel 
voor particulieren in heel Nederland, maar 
ook voor een deel in Italië. Daarnaast heb ik 
veel te veel 'hobby's', zodat tijd nogal eens 
ontbreekt

Ik zit in de vierde van het 
Thomas a Kempis met 
profiel NG, verder heb 
ik geen vrije tijd want ik 
moet veel te veel huis
werk maken

Beetje gamen met de playsta
tion FIFA15, voetballen in de 
woonkamer ,met onze hond 
(bonie) spelen

Wat is je mooiste 
sportmoment?

Heel geleden was ik in München waar we 
Europees kampioen werden. Maar recenter 
denk ik terug aan de 32 overwinning met 
de E3 op de koploper aan het eind van een 
lastig seizoen. De blijdschap en trots op de 
gezichten van de spelers als alle trainings
arbeid op zijn plaats valt is onbetaalbaar

Die moet nog komen Ik stond bij VitesseAjax in de 
lineup en het  werd 11. Ik 
ben zelf voor AJAX, en sta bij 
Wilfried Bony en Marco van 
Ginkel op de foto. En de eerste 
overwinning vorig jaar; toen 
scoorde ik vlak voor tijd het 
winnende doelpunt

Wat zijn je sterke 
en zwakke pun-
ten?

Dat laat ik even aan anderen over Ik moet mijn conditie ver
beteren om hard rennen 
langer vol te houden

Corners. Ze zeggen ook dat ik 
hele goede steekpassen kan 
geven

Waar denk je 
aan bij VDZ?

Een leuke, actieve voetbalclub met veel 
gedreven mensen. Zo nu en dan wat opwin
ding, maar zo gaat dat bij een ambitieuze 
amateurvereniging. 

Mensen die in rode 
shirtjes achter een bal 
aan rennen

Volharding doet zegevieren

Wat wil je nog 
meer kwijt?

Meer techniektraining zou ik graag zien/
doen. Zodat we weer spelers in Nederland 
krijgen die zomaar een paar tegenstanders 
passeren en waar we voor naar het stadion 
gaan. 

Het zou fijn zijn als er 
een een verwarmd veld 
zou komen zodat bij 
sneeuw niet alles afge
last wordt :)

De vier beste voetballers van 
mij: 1. Christiano Ronaldo, 
2. James Rodriques, 3. Tony 
Kroos, 4. Gareth Bale.

Foto’s Ted de Kraker



indOOr aCtiOn

Indoor Action
s p o r t c e n t r u m

Sauna • Dvd-uitleen • Internet • Parkeren • Zonnebank 
Kinderopvang • Fysio-Advies • Horeca tegoed (10,- p/m) 

indooraction.nl
Boekhorstenstraat 75 (Steenstraat, 1e weg rechts)  Arnhem  (026) 446 11 86

Fitness
Groepslessen

Naam : .............................................................................................................   m/v

Adres  : ....................................................................................................................

Postcode  : ................................  Woonplaats: ...............................................................

Tel. nummer  : ....................................................................................................................

E-mailadres  : .....................................................................................................................

knip uit en

Doe
GRATIS
mee!

!

*vraag naar de voorw
aarden

*
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VDZ E1

Na de beker”kraker”  tegen Groningen mag ik 
nog even een stukje schrijven over de E1 in dit 
seizoen. Wat is eigenlijk leuk aan voetbal? Op welk 

niveau dan ook! Dan denk ik aan: Samen een leuke hobby 
uitvoeren, dingen leren en uitproberen en daar plezier 
aan beleven. Maar ik kan u toch ook wel zeggen dat af en 
toe winnen ook wel leuk is. En daarmee zijn we echt bij 
de E1 aangekomen. Van de twaalf wedstrijden tot nu toe 
tien gewonnen; tegen een erg sterk  Bemmel verloren en 
helaas tegen Jonge Kracht onnodig gelijk. Met een mooi 
doelsaldo van 46 voor en 16 tegen staan ze daarmee op 
de tweede plaats in een sterke hoofdklasse met maar 
drie punten achter Bemmel. Dat zijn de cijfers maar welke 
jongens zitten daar achter? 

De sterke keeper Rick om te beginnen. Geweldige re
flexen, geweldige reddingen. En op trainingen laat hij ook 
zien dat we hem zo in de spits kunnen zetten. Achterin het 
vaste duo Sem en Thijmen. Sem, zowel met links als met 
rechts een strakke inspeelpass waarmee de opbouw van 
achteren begint. Net als Thijmen goed corrigerend als er 
toch eens een tegenstander doorheen komt. Met als las
tigste voor de tegenstander, Thijmen, die kom je altijd nog 
een keer tegen! Rustig als hij is, als een terriër in de duels.
In het midden staan vaak: Sil, een mooie middenvelder die 
vaak de oplossingen ziet en baalt als het eens niet lukt. 
Onze aanvoerder! Voorop in de strijd. Jacco, prachtige 
trap in zijn “poten”. Mooie aanvallen/doelpunten ontstaan 
vaak na zo’n mooie pass. Roeland, met een mooie linker. 

Heeft een actie maar mag deze vaker laten zien. Wat 
wel eens gezegd wordt van linkspootjes klopt. Ze kunnen 
geniaal passeren. Doen!
En dan voorin afwisselend met het middenveld hebben 
we dan nog Sam en Fynn. De twee eerstejaars, die vanaf 
het begin goed meespelen. Wennen aan het fysieke in de 
hoogste Eklasse hoort erbij en gaat ze ook lukken. Sam 
staat vaak op de goede plaats en dat laatste tikkie (de 
goal in) gaat de tweede helft vaker lukken. Fynn had het 
ook lastig maar ontworstelt zich daaraan. Steeds meer, 
door meer vertrouwen,  gaat hij zijn goede techniek laten 
zien. En dan als laatste onze echte spits, Job. Snel en 
enorm doelgericht (waar missen we dat ook alweer). En 
het moeilijke is om in die snelheid en die felheid toch de 
rust te bewaren. Daar wordt aan gewerkt en ook daar zien 
we al heel wat verbeteringen.

En dat is de E1 op dit moment. Ik kan u zeggen dat het 
een plezier is om met deze jongens “te werken”. De inzet 
tijdens de trainingen, de dingen die ze daar uitproberen. Ik 
geniet nog steeds van de “akka” van Sam door de benen 
van ( ….?) met als afsluiting een prachtig doelpunt. Het 
plezier waarmee de boys in weer en wind er staan. Een 
echt team! Daarnaast moet ik ook meteen de rol van de 
ouders benadrukken in allerlei rollen. Van fluitist tot aan 
fotograaf tot enthousiast meelever….. en zeker niet te 
vergeten de rol van leider Appie (altijd in te huren om een 
geweldige teamgeest te verkrijgen).
We zien uit naar de tweede helft. U ook?     Peter Pröpper

HET SEIZOEN 
TOT NU TOE

Foto’s Ted de Kraker
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atelier vOOr zelfmaakmOde

autOriJsCHOOl de Haas

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

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

*niet in combinatie met andere acties

Schoonmaakbedrijf Hofs

Schoonmaakbedrijf Hofs
voor particulieren, bedrijven en Verenigingen

Algemeen schoonmaakonderhoud, glasbewassing, hulp in het 
huishouden (ook met pgb), schoonmaak kantoren, complexen 
van VVE,  schoonmaakwerkzaamheden op scholen, sportac-
comodaties 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
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Atelier voor zelfmaakmode

Cursussen voor zelfmaakmode – 
tevens verstelwerk van kleding
Voor informatie bel 06-54283031 of 026-4425791 
Thea Zeuner, Waterbergseweg 5, 6815 AL Arnhem-Alteveer

info@ateliervoorzelfmaakmode.nl

www.ateliervoorzelfmaakmode.nl

gérO meuBelstOffeerderiJ
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Cursussen voor zelfmaakmode – 
tevens verstelwerk van kleding
Voor informatie bel 06-54283031 of 026-4425791 
Thea Zeuner, Waterbergseweg 5, 6815 AL Arnhem-Alteveer

info@ateliervoorzelfmaakmode.nl

www.ateliervoorzelfmaakmode.nl

Foto´s Ted de Kraker

De aanvoerder: 
Rashed Muslem

Ik ben Rashed en ik ben de aanvoerder van de 
A1. Dit jaar gaat het heel goed met de A1 we 
staan eerste en hebben alle wedstrijden gewon-
nen die we in de competitie en beker hebben 
gespeeld. Ik speel zelf al 9 jaar bij VDZ en ik vind 
het hartstikke leuk hier, het is altijd gezellig bij 
VDZ. Mij lijkt het ook leuk om in het eerste bij 
VDZ te spelen en dat is toch ook wel een doel 
dat ik wil bereiken. 
Dit is de eerste keer dat ik aanvoerder ben van 
een team en ik vind het leuk om aanvoerder te 
zijn. Je hebt een belangrijke rol, je representeert 

je team en je moet natuurlijk de leiding kunnen 
nemen in je team. Een aanvoerder moet een 
goede band met zijn trainers, coach en team-
genoten hebben zodat ze goed kunnen com-
municeren met elkaar en elkaar goed kunnen 
begrijpen.
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Bvr advies, aCCOuntants en Belastingadviseurs

    

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  
  

 
 




