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Mijn naam is Julian David Kuit en ik ben 13 
jaar. Al sinds mijn vijfde voetbal ik bij VDZ. 
Dit is mijn tweede jaar in de D1 en ik speel op 
nummer 9, de spitspositie. Dit jaar ben ik aan-
voerder van het team. Als aanvoerder  zorg ik 
ervoor dat ik het team leid en zeg ik wat mijn 
medespelers moeten doen op het veld.
Het gaat goed met ons team, maar soms is het 
niet zo makkelijk  om aanvoerder te zijn; dan 
krijg ik goeie tips van de coach en trainer Fran-
cis.  Ons doel is om elke week met veel plezier 
toch een overwinning te behalen.  Ik hoop écht 
dat we met dit team de eerste plaats zullen be-
reiken, want dat zit er in! We  staan nu eerste, 
maar we moeten nog wel de laatste paar wed-
strijden winnen om kampioen te worden. Met 
Francis en Loyd (de assistent-trainer) proberen 
we het team nog sterker en beter te maken. 
Dit seizoen is mijn laatste bij VDZ want ik mag 
na de zomer beginnen bij Graafschap jeugd-
opleiding in Doetinchem, daar kijk ik heel erg 
naar uit! Als laatste wil ik zeggen dat ik een 
hele leuke voetbaltijd heb gehad bij dit mooie 
VDZ en ik hoop ook dat dit een hele mooie en 
leuke club blijft.
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Het is alweer april. De zomertijd is ingegaan, de tempera
tuur gaat omhoog en de natuur ontwaakt. Fijne tijden om 
op en rond het voetbalveld door te brengen. Jammer is 
het dan ook dat het einde van de competitie weer nadert. 
Spannende tijden voor verschillende teams. Het eerste 
heeft in het paasweekeinde de kans op de tweede plaats 
een stuk kleiner gemaakt door twee keer te verliezen 
tegen de medetoppers. Het zal moeilijk worden de nacom
petitie te bereiken. Het eerste van de dames heeft de weg 
omhoog ingeslagen. Was er in de eerste seizoenshelft 
niet zoveel te juichen, in de tweede des te meer. Ze zijn 
inmiddels een middenmoter die ook nog omhoog kan 
kijken.

De trainers van beide elftallen laten we in deze Volharder 
aan het woord en zij geven hun visie op het voetbal van 
dit en volgend seizoen want ze hebben allebei bijgetekend 

Van de redactie
voor nog (een paar) 
jaar VDZ. We zijn er 
blij mee. Verder staat 
deze Volharder weer boordevol 
clubnieuws. Zowel uit de jeugd als uit het se
niorenvoetbal vind je in deze aflevering diverse verhalen. 
Ook de diverse commissies laten zich niet onbetuigd, zo
wel de horeca, sponsor als TC jeugdcommissie dragen 
weer een steentje bij aan deze Volharder. Verder staan 
Frans Bolder en de familie Opoku in de schijnwerpers en 
vallen er verslagen te lezen van diverse internationale oe
fenwedstrijden van zowel de dames als de jeugdafdeling. 
Dat dit niet het enige is zal duidelijk zijn, hiermee vul je 
geen 64 pagina’s. Dus lees gauw verder en ontdek wat er 
verder nog allemaal in staat.
Namens de redactie veel leesplezier gewenst,

Rudi Borkus

Pupil van de week 
Rody Beumer

Cochise Numan
Ik ben 12 jaar oud en speel in D1 als aanvaller/ spits. Ik was 
pupil van de week bij de wedstrijd: VDZ1 – BVC, op zaterdag 
21 februari 2015, de uitslag was 1 – 3.

Hoe lang speel je al bij VDZ? 7 jaar
Waarom koos je voor VDZ?  
Omdat mijn vriendjes ook daar speelden en het was vlakbij.
Op welke positie speel je het liefst? Aanvaller
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom?
Rick, omdat hij een hard schot heeft en een slimme speler is
Wie vind je de beste voetballer en waarom?
Ronaldo, omdat hij altijd goede acties heeft en hij scoort veel
Wat is je favoriete club? Ajax
Heb je nog andere hobby’s? Alleen voetbal
Wat wil je later worden? Profvoetballer
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij VDZ?
Dat ik vorig seizoen 32 goals heb gemaakt voor de winterstop
Wat was je beste wedstrijd of actie?
Mijn beste wedstrijd was tegen Eldenia dit seizoen en ik 
scoorde 3x waarvan 2x met een kopbal
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over jezelf?
Ik vind VDZ een hele fijne club, iedereen kent elkaar en ik 
ben er vaak ook als ik zelf niet hoeft te voetballen. Mijn vader 
is ook trainer/ coach bij VDZ
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Foto Ted de Kraker
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VDZ en zijn vrijwilli-
gers Frans BolderElke vereniging heeft ze, de man of ook 

vrouw, die bij de wedstrijden het scorebord 
bedient. Wie is dat, wat doen ze, waar 
moet je op letten en hoe word je dat? 
Bij VDZ is dat Frans Bolder. Een bekend 
gezicht en Frans heeft vele kwaliteiten. Hier 
een korte biografie van onze man van het 
scorebord:

Frans vaste plek is op de derde rij op de 
hoofdtribune, achter de eerste paal. “ Vanaf 
daar heb ik het beste uitzicht over het veld.” 
Frans bedient het scorebord alleen bij wed-
strijden op de zondag van het 1e, 2e of 3e 
elftal en op de zaterdag van de junioren 
C1, B1 en ook de A1. “En niet te vergeten 
ook van de dames één.”

Frans was op zijn 15e al jeugdleider en 
speelde ook in het 1e van VDZ. Frans trainde 
jarenlang de pupillen samen met Jan Assen, 
Wil Smits, Sjaak de Winter en Ronald Smit-
tenberg. In die tijd, Frans heeft het over de 
jaren ’60, speelde VDZ samen met SML en 
de Arnhemse boys, samen in de 2e klasse. 
“Elke thuiswedstrijd stonden er honderden 
mensen langs de lijn. Dat kun je je nu niet 
meer voorstellen! In een enkel seizoen, 6 
derby’s! Zoveel supporters.” Frans noemt 
zonder haperingen alle spelers van het 
eerste elftal op, met wie hij toen samen 
speelde. Frans is nog steeds scheidsrechter 
bij de pupillen na jaren lang ook alle elftal-

len van de junioren gefloten te hebben. De 
functie man van het scorebord, daar is hij 
zo ingerold, zoals Frans zelf zegt: “Ik kwam 
toch altijd al kijken. Vroeger deden zij dat 
vanuit de dug-out en nu doe ik het.” Frans 
legt de werking van het bedieningspaneel 
uit en wijst daarbij de verschillende toet-
sen aan. Het VDZ-logo prijkt mooi zichtbaar 
rechtsboven op het paneel. Tijdens de 
wedstrijd geeft Frans nog even een heldere 
uitleg in hoeverre het voetbal de laatste tijd 
veranderd is. De tijd vliegt, mede door 
Frans’ mooie voetbalverhalen, de wedstrijd 
is zo voorbij. De volgende keer verder, op 
de 3e rij, achter de paal op de hoofdtribune, 
dat is Frans’ vaste plek als hij het scorebord 
bedient. 

De MAn VAn heT 

SCoreBorD

Frans Bolder
(58 jaar)
Geboren Arnhemmer 
en al 50 jaar lid van VDZ.

Frank Ritmeester

Tekst en foto’s Frank Ritmeester
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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

“Ik krijg er tranen van in mijn ogen. Niet van emotie maar 
door de wind.” “Oh, ik maakte mij al ongerust.” Dit soort 
gesprekken vangen de ouders altijd op langs de lijn van 
de leiders Henk en Roland. Een soort mannenhumor die 
zij niet begrijpen. Juist op dat moment als Paul Pegel is 
neergelegd in het strafschopgebied. De scheidsrechter 
heeft gefloten. Penalty. Wie gaat hem nemen? Meestal 
Paul. Maar de ongeschreven voetbalregel zegt: ”de 
gevloerde speler moet nooit zelf de penalty nemen”. 
Wat nu? Paultje krabbelt overeind, nog  beduusd van 
de schop. Stijn en Vera schreeuwen in zijn oor: “Jij moet 
hem nemen Paul! Kan de scout zien hoe goed je bent!” 
“Ja, doen!” roept nu ook Robert en drukt de bal in Paul 
zijn handen. Voordat Paul er erg in heeft wordt hij door 
zijn medespelers met de bal  richting penaltystip geduwd. 
“Maar…” stamelt Paul. Ook hij kent de ongeschreven 
regel. “Ik mag hem niet nemen want…”. Niemand die 
luistert. Geschreeuw en getrek van medespelers om 
hem heen. Paul staat met de bal in zijn handen naast de 
scheidsrechter. De keeper van de tegenpartij staat voor 
hem en begint zijn spelletje; “tegenstander intimideren”, 
het enige wat keepers nu nog kunnen doen. Normaal 
kan Paul daar goed tegen en speelt gewoon mee. Nu 
is het anders. “Zo, jij neemt hem dus? Kom maar op, ik 
houd hem! Jij kunt er toch niks van!” zegt de keeper dicht 
voor Paul zijn gezicht. Paul kan de warmte van zijn adem 
voelen. Paul reageert niet. “Wat is Paul cool hé?” zegt 
Stijn tegen Vera. “Die keeper is gewoon lucht voor hem! 
Geweldig om te zien! Paul kan dat als de beste! Ik zou zo 
kwaad worden, die keeper in zijn gezicht spugen en dan 
ook nog rood pakken!” “Wat zou er dan gebeuren?” zegt 
Melle. “Zou jij dan het veld af moeten voordat je de pe
nalty neemt of daarna?” “Geen idee, vraag ik zo wel aan 
Roland en Henk, die weten het vast wel.” Niemand kijkt 
naar Pauls lichaamstaal. Zij lijken zo zeker, dat Paul hem 
erin schiet. Behalve Vera. Daar is zij dan toch weer een 
vrouw voor, die ziet dat soort dingen. Vera stamelt: “Ik 
weet niet… Paul doet zo anders dan normaal…””Ach wat, 
doe niet zo raar, hij ramt hem rechtsboven in de kruising, 
zoals altijd! Keeper geen schijn van kans!” “Nee Robert! 
Paul vernedert de keeper, als vorige week! Hij stuurt 

Scouts langs de lijn 3, de brief
hem de andere kant op en dan een zacht rollertje langs 
de andere paal! Daarna de keeper hard uitlachen!” roept 
Melle. “Ik weet niet…” mompelt Vera. “Ik hoop dat jullie 
gelijk hebben…” Iedereen is door Vera’s woorden ineens 
muisstil geworden en kijkt naar Paul en houdt de adem in. 

Paul legt de bal neer. De keeper komt van de lijn. Gebaart 
dat de bal niet goed ligt. De scheids geeft hem gelijk. Paul 
vraagt wat aan de scheids. De scheids gebaart. Paul loopt 
naar voren, blijkbaar om de bal goed te leggen. Paul hurkt 
en verplaatst de bal. “Aai, lastig…” zegt Melle ineens. Ie
dereen is stil. Paul loopt naar achter en weer komt de kee
per naar voren. Paul stopt. De scheidsrechter loopt naar 
de stip en gebaart weer. “Vervelend…” zegt Robert, “Wat 
een rotkeeper. Kom op scheids!” Weer loopt Paul naar vo
ren. Keeper staat nog niet op de lijn. Paul legt de bal voor 
de tweede keer klaar. Nu goed. De scheids gebaart. De 
keeper gaat op de lijn staan. Paul staat achter de bal. De 
scheids fluit. “Nu dan.” zeggen Robert en Melle in koor. 
Paul neemt geen aanloop. Hij gebaart naar de scheids 
en wandelt naar voren, bukt zich naar de bal. “Wat? Ligt 
ie weer niet goed?” zegt Vera. De handen van Paul gaan 
naar de bal om hem te verleggen. Vlak voordat hij hem 
aanraakt schiet hij de bal met een korte beweging van zijn 
rechtervoet. Keeper en publiek verbaasd, medespelers 
roepen: “Hééé´?!” De bal rolt vlak naast de paal in het net. 
De scheidsrechter fluit en wijst naar de middenstip. Goal! 
Iedereen juicht en rent naar Paul! “Wat een penalty!” zegt 
leider Roland tegen Henk. “Ja! Heb weer tranen in mijn 
ogen… deze keer niet van de wind!”. Henk slaat Roland 
lachend hard op de schouder. Een week later ligt er een 
brief van de scout op de deurmat van Paul met de uitnodi
ging voor een oefenstage. 

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



10 | Clubblad de Volharder

Pupil van de week 
Rody Beumer

Storm Vreijling
Ik ben 8 jaar oud en speel in F1 als linksbuiten. Ik 
was pupil van de week bij de wedstrijd: VDZ1 – Spero 
1, op zaterdag 6 april 2015, de uitslag was 1 – 2.

Hoe lang speel je al bij VDZ? 2 jaar
Waarom koos je voor VDZ? Leukste club
Op welke positie speel je het liefst? Middenveld 
links
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom?
Weet ik niet
Wie vind je de beste voetballer en waarom? Messi
Wat is je favoriete club? Ajax
Heb je nog andere hobby’s? Schaatsen, rennen, 
fietsen
Wat wil je later worden? Voetballer
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij 
VDZ? Dat ik heb gescoord
Wat was je beste wedstrijd of actie? 
Achter standbeen en dan schieten
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of jezelf?
Ik ben tweebenig en kan hard rennen en ik dol papa 
altijd uit.

P
UP
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In maart maakte het Central College Women’s soccer team een trip door Nederland en Duitsland. Central College ligt in 
Pella, Iowa en hebben de toepasselijke bijnaam “Dutch”. Tijdens hun reis speelden zij 3 oefenwedstrijden en bezochten 
een Eredivisie en Bundesliga wedstrijd.
Op woensdagavond 18 maart stond de oefenwedstrijd tegen VDZ VR1 op het programma. Het was koud en mistig, maar 
de typisch Amerikaanse aanmoedigingen en namen vanaf de tribune waren hartverwarmend. “Go Dutch!”, “Great shot!”, 
“Good save!”, “Defence!”....  Het was een spannende, leuke wedstrijd waarbij het spel razend snel openneer ging, met 
kansen aan beide kanten. Uiteindelijk waren het de Amerikaanse vrouwen die er met de zege vandoor gingen (01).

College goes Dutch Foto´s Ted de Kraker

Foto Henk Matser
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TC Jeugd kaatst de bal 9

Als liefhebber van het voetbal zit ik elke zondag om 
7 uur voor de buis. Kijken of mijn favoriete club 
weer heeft gewonnen. De laatste tijd gaat het met 

die club niet zo best, zoals iedereen kan zien. Hoe kan 
dat nou, zoveel talent, goede trainer en staf en toch zulk 
beroerd voetbal,  dat nauwelijks het aanzien waard is? 
En met het Nederlands elftal gaat het al niet veel beter, 
het kan toch niet alleen aan de coach liggen? Net als alle 
andere miljoenen bondscoaches in Nederland heb ik zo’n 
mijn gedachten daarover.
Natuurlijk ben ik bevooroordeeld. Als kind van de jaren ze
ventig ben ik opgegroeid met het Ajax van Johan Cruijff en 
Sjaak Swart en de topteams van het Nederlands elftal van 
1974 en 1978. Andere tijden zullen we maar zeggen.  In 
Studio Voetbal van 5 april j.l  was Frank de Boer te gast. 
Het gesprek ging over het niveau van Ajax, liever gezegd 
het gebrek daaraan dit seizoen. En het gebrek aan diepte 
in het spel, aan creativiteit, aan spelplezier en attractiviteit.  
Er ontspon zich een weinig boeiend, maar wel intrigerend 
gesprek. Frank erkende wel dat het niet top is wat zijn 
ploeg laat zien, maar de essentie van de boodschap van 
zijn tafelgenoten kwam niet over. Het leken twee andere 
werelden, die van Jan Mulder en Frank de Boer. Dat er 
verschil is tussen de benadering van voetbal van toen en 
nu werd me wel duidelijk. Maar waar staan we nu eigenlijk 
in voetballend Nederland?

Als je naar het profvoetbal kijkt, lijkt het wel of alle Neder
lands ploegen dezelfde aanpak kiezen. Vanuit dezelfde 
visie het voetbal benaderen. Opbouw via de keeper, de 
backs ver naar voren staand, voorzichtig opbouwen enz. 
Natuurlijk overdrijf ik hiermee, maar toch rijst de vraag of 
we in Nederland niet te eentonig met ons voetbal bezig 
zijn.  Een uitdagende vraag voor iedereen die zich met 
voetbal bezig houdt. Dat geldt ook voor mij, als nieuw
bakken lid van de TCJeugd bij VDZ. Met ingang van dit 
seizoen ben ik als technisch coördinator voor de A en B 
junioren op zoek naar mijn toegevoegde waarde. Hans 
Zwartkruis heeft in de vorige editie van de Volharder een 

mooi artikel geschreven over de ontwikkeling van het 
jeugdvoetbal bij VDZ. Over plezier en gezelligheid, maar 
ook over ambitie. 

Als voetballer ben ik opgegroeid bij HZVV in Hoogeveen, 
een club net als VDZ. Waar het voetbal gebaseerd is op 
techniek en samenspel en minder op ‘de beuk erin’.  Met 
een jeugdopleiding waarin die elementen ook de nadruk 
krijgen. Zelf ben ik ook zo opgeleid, door trainers met ken
nis en ervaring in het voetbalspel. Maar wat betekent dat 
nou voor zo’n rol als technisch coördinator? Daar heb ik 
immers geen opleiding voor. Als ouder en als leider/trainer 
ben ik inmiddels zo’n tien jaar bij VDZ betrokken.  
Zoals velen ervaar ik VDZ als een prettige club met een 
prima sfeer. Voor mij is een goede atmosfeer essentieel 
voor een vereniging, zeker als je hogerop wil komen. Daar
bij is het belangrijk dat iedereen de kans krijgt te spelen 
op zijn of haar niveau en dat elk talent opgemerkt wordt, 
in welk team hij of zij ook speelt.  Dat betekent dat we een 
goed en actueel beeld moeten hebben van de ontwikke
ling van onze spelers en speelsters. Dus regelmatig gaan 
kijken bij de wedstrijden en praten met de begeleiders, dat 
is onze taak. Want het gaat erom gezamenlijk een beeld 
te vormen,  een beeld van een eenling mag niet bepa

Ambitie én plezier

Foto Ted de Kraker

Foto´s Ted de Kraker



12 | Clubblad de Volharder

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

Aankondiging 
minitoernooi

lend zijn. In de technische commissie praten we daarom 
regelmatig met elkaar over onze meningen en ideeën 
en proberen zo tot een gemeenschappelijk standpunt te 
komen. Zo proberen we de talentontwikkeling in onze 
vereniging te stimuleren. En ja, het kan nog beter, dat 
realiseren wij ons ook. Ideeën en initiatieven daartoe zijn 
van harte welkom bij de Technische Commissie.
Nog een paar weken en het seizoen 2014/2015 is al weer 
ten einde. Inmiddels zijn we als TC druk bezig met de in

delingen voor het komend jaar. Altijd weer een spannende 
en drukke periode. Het is elke keer een hele uitdaging 
om iedereen op een passende plek te krijgen, met goede 
begeleiders en trainers. We doen ons best, daar kunt u 
vanuit gaan. En dit is dan maar één onderdeeltje van het 
vele werk dat we met elkaar verrichten bij onze mooie 
vereniging VDZ!

Hugo Jungen
Technisch coördinator A en B junioren VDZ

VDZ-Familie-toernooi 2015
Senioren 5 tegen 5

Familieteams 6 tegen 6
Zondag 21 juni 2015

Aanvangstijdstip afhankelijk van het aantal deelnemende teams. 
(waarschijnlijk 10.00 uur)

Er wordt zowel gespeeld op gras als kunstgras.

Categorie A: Senioren. (5 tegen 5)
Alle leeftijden zijn toegestaan.

Voorwaarde: in elk team moeten minimaal 3 leden van VDZ tijdens 
de wedstrijd in het veld staan/meespelen.

Categorie B: Familieteams (6 tegen 6)
Tijdens de wedstrijd moet de veldbezetting bestaan uit;

• 2 pupillen (leeftijdscategorie), 
1 C-junior of jonger of meisjes/dames.

• Maximaal 3 spelers ouder dan 16 jaar. 
Meisjes/dames uitgezonderd

(dispensaties kunnen door de toernooicommissie worden verleend. 
Dit moet tijdig worden aangevraagd)

INSCHRIJVING 
kan op de onderstaande wijze plaatsvinden:

• Op de BINNENDEUR van het clubhuis 

onder vermelding van: Naam team, naam contactpersoon, e-mailadres en telefoonnummer.

• PER MAIL: egging-vdz@hetnet.nl

onder vermelding van: naam team, contactpersoon, e-mailadres en telefoonnummer.

Inschrijfgeld: € 15,= per team 
Overboeken naar: H. Egging, rekeningnummer NL71RABO0152363661. 

Deelname gegarandeerd indien inschrijving en betaling voor 25 mei a.s. heeft 

laatsgevonden. Spelregels en programma worden tijdig toegezonden mits het 

e-mail adres op het inschrijfformulier staat vermeld.

De toernooicommissie

Meld je aan!!!!
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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

Zaterdag 14 maart jongsleden heeft het 19e 
VDZ tennistoernooi weer plaatsgevonden. 
Zoals gebruikelijk was tennispark Molen-
beke aan de Vosdijk weer het podium waar 
de fanatieke, sportieve en vooral gezellige 
tenniswedstrijden gespeeld werden. Vanaf 
19.30uur tot 24.00uur werd er fanatiek geten-
nist, waarna een heerlijk buffet klaar stond. 

VDZ Tennistoernooi 2015
De sfeer was, zoals gebruikelijk, erg ont-
spannen en er werd op de diverse niveaus 
goed gespeeld. Ook was er een verloting 
met mooie prijzen beschikbaar gesteld door 
Apollo at Home, Struyk-Verwo Infra, Coop 
Alteveer en Keurslager Putman. 
Volgend jaar bent u er toch ook bij…….

Foto Ted de Kraker
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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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Joppe Dijkema  12
Floor Jansen  12
Erwin Singendonk  12
Nick Venema  12
Sander Verspeek  12
Maurice Geerdink  13
Sam Heeren  13
Darnell Leming  13
Gisella Beumkes  14
Teun Besseling  15
Joost Pape  16
Erik Schoenmaker 16
Bert Tillema  16
Ruben Wennekes  16
Harry Zoomers  16
Stijn Chaigneau  17
Gijs Dik  18
Erik Fransen  18
Friso Molenaar  18

Lola Stegenga  18
Yvette Stephan  18
Andre Broekhaus  19
Luuk Minderaa  19
Vigo Penterman  19
Marcel Tiecken  19
Niek Barten  20
Ron Joosten  20
Siep Klein  20
Pierre Hermsen  21
Ronnie Huisman  21
Loes Roelofs  21
Finn Steinvoort  21
Hans Arentsen  22
Danillo van Baaren 22
Rene Chaigneau  22
Finn van Diggele  22
Melle van Eijk  22
Demian Furtjes  22

Vincent Hoffman 22
Djinn Hoogveld  22
Femke Kool  22
Mark de Lange  22
Esther Molenaar 22
Mika Westra  22
Kenyon Darim  23
Pieter Kersten  24
Geert Klarenbeek 24
Sonja Kwakkel  24
Marcus Liu  24
Joep Schiffelers  24
Kamiel Schiffelers 24
Maaike Metselaar  25
Thomas de Roos  25
Eva Würz  25
Eric van Bussel  26
Julian Eijkhout  26
Merijn Janssen  26

Irene Smeltink  26
Agnes Wattimena 26
Bart Wensel  26
Willem Luttmer  27
Boele Piek  27
Martijn Wielema  27
Dario Zeppenfeld  27
Bo Dijkstra  28
Noortje van der Poel 28
Lasse Tangelder  28
Koen Valkenburg  28
Robin Verpoort  28
Gijs van Lunenburg  29
Sam Licht  30

Burgers´ Zoo VDZ International Youth Football Tournament
Op 23 en 24 mei organiseert VDZ voor de 9e keer een internationaal jeugdtoernooi, gesponsord door 
Burgers’ Zoo. Er nemen teams deel uit binnen en buitenland. Vooral Engeland is goed vertegenwoor
digd. Inschrijving staat open voor C en Dselecties. Voor meisjesteams worden aparte poules gevormd.

Henk Evers Toernooi
Op zaterdag 30 mei 2015 vindt al weer voor de 23e keer het Henk Evers Toernooi plaats. Dit toernooi is 
voor alle E en Fpupillen. De Fpupillen spelen ‘s ochtends en de Epupilen ‘s middags. Elk jaar strijden 
meer dan 50teams om de sportieve eer. Iedere deelnemer ontvangt een prijs.

Geert Egging Toernooi
Op 6 en 7 juni 2015 staat voor de 11e keer het Geert Egging Toernooi op het programma. Dit toernooi is 
voor recreatieve elftallen A, B, C en D (categorie B). Zowel jongensteams, gemengde teams als meis
jesteams die in de jongenscompetitie uitkomen zijn van harte welkom. Dit toernooi kenmerkt zich door 
zijn gemoedelijk en sportieve sfeer. 
• op zaterdag 6 juni spelen ‘s ochtends de D en ‘s middags de A
• op zondag 7 juni spelen ‘s ochtends de C en ‘s middags de B

Commandeur Toernooi
Op 22 & 23  augustus 2015 (eerste bekerweekend seizoen 2015  2016) 
vindt het Commandeur toernooi plaats. Dit toernooi is voor selectieteams 
van de A, B, C en D jeugd en leent zich bij uitstek om in de voorbereiding 
naar het nieuwe seizoen de laatste puntjes op de i te zetten. Het is de bedoe
ling dat alleen clubs meedoen die zowel een A, B, C als een Dselectie 
afvaardigen.

Vraag aan je leider wanneer je moet spelen.

Kom kijken!
De sfeer op deze 

toernooidagen is 
fantastisch!
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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 06-28846131     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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Nieuws van de horecacommissie

De Derde Helft
Beste VDZ voetbalvrienden, vriendinnen en ouders, 
hierbij alweer de 3e Derde Helft. Vanuit de Horeca-
commissie delen wij graag de  ontwikkelingen, nieuws 
en activiteiten met jullie. 

Recentelijk hebben alle HC leden, en diegene 
die nauw betrokken bij de bar en keuken zijn, 
een uiterst interessante en vooral leuke training 

HACCP mogen volgen. In deze HACCP cursus gegeven 
door Desiree den Elzen, die in haar dagelijkse werk bedrij
ven hierin begeleidt en ondersteunt, zijn wij geïnstrueerd 
aangaande voedsel veiligheid en hygiëne. Desiree heeft 
aangeboden dat een ieder die hierin geïnteresseerd is, 
deze cursus ook kosteloos kan volgen.  Hiervoor wil zij 
zich twee nader te bepalen avonden beschikbaar stellen. 
Heb je interesse mail dan naar Horeca@vdzarnhem.nl 
(per avond minimaal tien personen). 

De HC, verantwoordelijk voor de uitvoering van de vrijwil
ligersregeling, heeft tot grote tevredenheid geconstateerd 
dat het aantal personen die niet in staat zijn geweest om 
de aangewezen of zelf ingeplande dienst te draaien sterk 
verminderd is ten opzichte van vorig seizoen. Het komt 
echter nog voor dat er vrijwilligers een dienst alleen moe
ten draaien omdat mensen niet op komen dagen. Om dit 
verder te verminderen willen wij jullie enkele tips & tricks 
meegeven:

• Kan je een dienst niet draaien, probeer dan bij je 
teamgenoten of ouders van team kind te ruilen, 
meeste teams hebben een WhatsApp groep.

• Verder biedt de website van VDZ een “marktplaats” 
hier wordt nog weinig gebruik van gemaakt maar 
kan ook dienen om diensten te ruilen. Zie vraag en 
aanbod op de site.

• Indien vroegtijdig bekend, en er geen vervanging 
zelf geregeld kan worden, bestaat de mogelijkheid te 
mailen naar planning@vdzarnhem.nl. Eventueel is 
de planning in staat iets te regelen. De verantwoor
delijkheid blijft echter ten allen tijde bij de vrijwilliger 
zelf! Zie vrijwilligersbeleid op de website van VDZ.

Verder, zoals al eerder aangegeven, zoekt de HC nog 
steeds uitbreiding. Zeer verheugd zijn wij met onze laatste 
aanwinst in de persoon van Esther Hoens. Zij stelt zich 
hiernaast graag voor aan jullie. 

Ben jij geïnteresseerd of heb je vragen over of aan de HC 
en onze activiteiten: mail naar horeca@vdzarnhem.nl. 
Dan nemen wij contact met je op.

Sportieve horecagroet
De Horeca Commissie

Esther Hoens

Hallo allemaal, graag wil 
ik me even voorstellen als 
nieuw lid van de horecacom
missie. Ik ben Esther Hoens, 
37 jaar en woon samen met 
mijn vriend Giovanni en 
zoontje Skye sinds 2 jaar 
in Arnhem. Sinds vorig jaar 
voetbalt Skye bij VDZ, hij 
traint bij de mini’s. Zelf ben ik geen voetballer maar 
langs de lijn sta ik wekelijks het voetbalplezier van 
Skye te aanschouwen.

Inmiddels heb ik zelf op de club een paar keuken
diensten gedraaid en ben aan de klets geraakt met 
de gezellige dames van de horecacommissie, ze 
hebben mij enthousiast gemaakt en het lijkt me leuk 
hun team te versterken. Mijn passie voor de horeca 
is er al jaren. Ik ben momenteel werkzaam bij Villa 
Velperweg en Brasserie de Boerderij in Arnhem.

Om mij als nieuweling in Arnhem een beetje te 
binden aan het clubleven heb ik besloten om me 
aan te melden bij de HC. Zo leer ik de club kennen, 
de mensen en kan ik mijn steentje proberen bij te 
dragen bij een club waar mijn zoontje nu al zo graag 
iedere week naartoe gaat. Tot ziens in de kantine! 

Groetjes Esther.
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Uitbreiding samenwerking  
tussen VDZ en FysioDynamiek
In 2014 is er een pilot gestart tussen FysioDynamiek 
en VDZ op het gebied van Fysiotherapie. Omdat deze 
pilot door beide partijen als succesvol en plezierig is 
ervaren, is besloten deze samenwerking de komende 
periode te intensiveren. 

Inloopspreekuur senioren
Deze samenwerking houdt in dat spelers met klachten/
blessures voortaan gebruik kunnen maken van de des
kundigheid van de fysiotherapeuten van FysioDynamiek. 
Evert van Amerongen en Alina Dubrovina verzorgen  bij 
toerbeurt twee keer per maand een inloopspreekuur  op 
de dinsdagavond tussen 20.0021.00 uur. Alle selectie
spelers –en speelsters  maar ook andere senioren en 
junioren (A en B) met  fysieke klachten kunnen bij hen 
terecht voor advies en behandeling.

Heb jij bijvoorbeeld last van;
• een acute blessure zoals bijvoorbeeld een verzwikte 

enkel, een verdraaide knie;
• een spierblessure als een verrekking of een spier

scheuring (zweepslag);
• een blessure als gevolg van overbelasting aan bv. 

lies, achillespees

Dan kunnen de fysiotherapeuten van FysioDynamiek 
zeker wat voor jou betekenen. 

Inloopspreekuur jeugd
In overleg met het jeugdbestuur is tevens besloten een 
inloopspreekuur te organiseren specifiek voor de (jon
gere) jeugdspelers en speelsters. Eén keer per maand 
op woensdagavond tussen 19.0020.00 uur zullen de 
fysiotherapeuten van FysioDynamiek  advies geven voor 
allerlei vragen betreffende klachten aan het houdings en 
bewegingsapparaat. Bij jonge spelers in de groei kunnen 
bijvoorbeeld klachten rond de knieschijf voorkomen. Deze 
junioren kunnen zich aanmelden voor het inloopspreekuur.

Kosten
Aan het inloopspreekuur zijn géén kosten verbonden. 
Indien wenselijk zal er een afspraak voor behandeling op 
de praktijk gemaakt kunnen worden. Fysiotherapie valt 
onder de aanvullende zorgverzekering. Jongeren tot 18 
jaar vallen onder de basisverzekering. 

Voordelen unieke samenwerking 
VDZ-FysioDynamiek
• Optimale sportmedische begeleiding waardoor pres

tatieniveau zal verbeteren
• Snelle communicatie aan trainers over trainingsop

bouw na blessure tot aan wedstrijdniveau
• FysioDynamiek beschikt over een blessurewinkel 

waardoor we allerlei soorten braces (enkel en knie
braces bijvoorbeeld) kunnen aanmeten om te werken 
aan het herstel

Mocht je het spreekuur willen bezoeken dan kan je jezelf 
(bij voorkeur) telefonisch aanmelden, of per email. In het 
clubhuis hangen posters met de meest recente data van 
de inloopspreekuren. Voor meer informatie over FysioDy
namiek kunt u kijken op www.fysiodynamiek.nl.

Alina Dubrovina
Alina@fysio-dynamiek.nl
Tel: 026-3612093

Evert van Amerongen
Evert@fysio-dynamiek.nl
Tel: 06-21818152
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Het seizoen gaat richting de ontknoping. De heren 
staan in de top 3 en maken er een succesvol seizoen 
van. De dames nemen afstand van de onderste regio-
nen na een goede reeks. De hoogste tijd om de hoofd-
trainers René Petersen (Vrouwen 1) en Stefan Hoogste-
der (Heren 1) aan het woord te laten. Hoe gaat het met 
de trainers en hoe ervaren ze dit seizoen bij VDZ?

Wat heeft je doen besluiten om volgend seizoen 
hoofdtrainer te blijven van het selectieteam?
‘De allereerste reden is dat VDZ een erg prettige vereni
ging is’ zo benadrukt Stefan Hoogsteder. Er is een enorme 
betrokkenheid en de club heeft een duidelijke visie. Dat 
vindt Stefan als trainer prettig werken.‘Daarnaast gaat het 
natuurlijk om de selectie waar je samen met de begelei
dingsstaf mee werkt. Deze selectie heeft een grote 'drive' 
om het maximale uit zichzelf en elkaar te halen. Ik merk 
dat er nog veel groei in deze groep zit, we kunnen en 
willen nog beter/meer. Met een groep werken die zo in 
beweging is, geeft veel energie’, aldus Hoogsteder.

‘Trainer zijn is hartstikke leuk’ vertelt René Petersen vol 
enthousiasme. ‘Er is met een aantal mensen vorig jaar 
een ambitie uitgesproken om het damesvoetbalelftal op 
een hoger niveau te brengen. We hebben al een aantal 
stappen gezet. Zowel in het voetballen, maar ook in zaken 
om het voetbal heen, zoals bijvoorbeeld sponsoring en 
organisatie.’  Om die ambitie verder uit te bouwen, heeft  
de hoofdtrainer van de vrouwen doen besluiten om ook 
volgend seizoen door te gaan.’ 
 
Welke doelen heb je aan het begin van het sei-
zoen gesteld? Wat kan en mag je er tot nu toe 
over zeggen?
‘We hebben als team met elkaar afgesproken dat we onze 
focussen op het winnen van wedstrijden, zoveel als moge
lijk. Iedere wedstrijd weer keken we niet naar de toekomst, 
maar alleen naar de eerstvolgende  wedstrijd. We zijn nu 
in de situatie gekomen dat we tot het eind van dit seizoen 
spelen voor een prijs. Om een prijs te winnen, moeten we 
wedstrijden in ons voordeel blijven beslissen. Dus ook nu 
nog, focussen wij op de eerstvolgende wedstrijd.’

‘Het belangrijkste doel aan het begin van het seizoen was 
om zo snel mogelijk veilig te spelen. Dit houdt in: Weg uit 
de degradatiezone en de nacompetitieplaatsen. Andere 

doelen waren een betere trainingsopkomst, meer punten, 
ontwikkeling jeugd en een beleving die nog beter past bij 
selectievoetbal. Ik denk dat we nog een aantal doelen 
niet helemaal gehaald hebben. De trainingsopkomst 
kan bijvoorbeeld beter. Wat ik zie bij de jeugd geeft veel 
voldoening. Van daaruit kunnen er een aantal speelsters 
met de eerste selectie mee (als ze dat ook willen) en ook 
zijn er speelsters die met de tweede selectie mee kunnen, 
zodat daar ook het niveau verder omhoog gaat.’  
 
Welke wedstrijd is tot nu toe de verrassing van 
het seizoen (positief en/of negatief)?
‘Ik heb dit seizoen veel mooie momenten meegemaakt. 
Als ik er toch een paar momenten uit moeten halen dan 
is dat voor mij als eerste de overwinning op Hatert 1 (31) 
waar we de eerste 20 minuten vol onder druk stonden en 
er niet uitkwamen. Onze ploeg bleef rustig en bleef op el
kaar vertrouwen. Steeds meer grip kregen wij vervolgens 
op de wedstrijden en we wonnen uiteindelijk met 31. Een 
signaal voor ons dat als we bij elkaar blijven, vertrouwen 
hebben in elkaar en onze afspraken na blijven komen, 
we heel veel tegenstand kunnen weerstaan. Het tweede 
moment is een doelpunt dat we maakten tegen Jonge 
Kracht thuis (71). We veroverde de bal op eigen helft en 
schakelden enorm snel vooruit. Binnen 3 á 4 passes had
den we 100 meter afgelegd en scoorden we. In die aanval 
klopte alles. Wat een goal!’ 
‘We hebben we aantal goede wedstrijden gespeeld, maar 
niet altijd gewonnen. De wedstrijden die er voor mij als 
trainer uitsprongen, waren de uit- en thuiswedstrijden 
tegen Venlosche Boys. Eén van de beste ploegen in onze 
competitie. We hebben beide wedstrijden gewonnen op 
twee verschillende wijzen. De eerste met een sterk eerste 
half uur en daarna de wedstrijd uitspelen met een krachtig 
collectief, 1-3. Thuis speelden we deze goede ploeg van 
de mat met verzorgd voetbal en was het een feestje om 
naar deze wedstrijd te kijken, 5-2.’

Heeft de jeugd een rol kunnen spelen geduren-
de dit seizoen? Hoe houden jullie de vinger aan 
de pols om te weten wat er buiten het selectie-
team speelt aan toekomstige talenten?
‘Dit seizoen hebben we al een aantal jeugdspelers van 
dichtbij meegemaakt. Vanaf januari trainen Daan v/d Held 

De hoofdtrainers aan het woord

Hoogsteder versus Petersen
Door Irene Smeltink
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en Stan v/d Meulen structureel één keer in de week  mee 
met het eerste elftal. Beiden hebben inmiddels ook hun 
debuut gemaakt en zelfs een wedstrijd in de basis ge
speeld. Stan Minderaa is dit seizoen overgekomen vanuit 
de A1 en heeft op dit moment een basisplaats; een mooie 
ontwikkeling. Er is bij VDZ een hele goede jeugdopleiding 
en daar willen we graag gebruik van maken. Spelers die 
er klaar voor zijn, bieden we de mogelijkheid  om door te 
stromen naar het eerste elftal.’

‘We hebben een viertal speelsters al laten debuteren ter-
wijl ze nog B speelsters zijn. De rol die deze vier hebben, 
is zeker belangrijk geweest. Ik heb elke week contact met 
jeugdtrainers en zie veel trainingen en wedstrijden, zowel 
van de selectie als andere jeugdteams. Ook probeer ik 
de vergaderingen van de jeugdtrainers en leiders bij te 
wonen. Zelf train ik ook als invaller, op verzoek van de 
desbetreffende trainers, ook jeugdteams. Er zijn zelfs trai-
ners en trainsters die me waarschuwen als er een goede 
F- of E- speelster zich aanmeldt! ‘ 
 
Je ziet graag dat jouw team zich ontwikkelt. Hoe 
ontwikkel jij je verder als coach?
‘Ik probeer als trainer het maximale uit mijn spelers te ha
len, iedere training en iedere wedstrijd weer. Ik wil mijzelf 
als trainer blijven ontwikkelen en blijven groeien, dus ook 
van mijzelf vraag ik iedere training en iedere wedstrijd 
weer het maximale. Ik vind het interessant om ervaringen 
van andere trainers, fysiotherapeuten en loop/condi

tietrainers te delen. Ik ben en blijf eigenlijk continue op 
zoek naar nieuwe informatie en nieuwe trainingsvormen. 
Stilstaan past niet bij mij’.

‘Ik heb zelf een klankbord, een trainer met veel trainersja-
ren. Ik bezoek hem als ik bepaalde vragen heb en vraag 
hoe hij daar mee om gaat. Ik lees veel van andere trainers 
in zowel het betaalde voetbal als bij de amateurs. Verder 
sta ik altijd open voor de mening, ervaringen en verhalen 
van trainers. Natuurlijk kijk ik ook veel naar trainingen van 
andere trainers bijvoorbeeld naar die van Stefan. ‘ 
 
Voor welke topcoach heb je respect? Waarom?
‘Ronald Koeman. Hij weet van een elftal waar veel spelers 
zijn verkocht een team te maken. Speelt verzorgd voetbal 
en krijgt het voor elkaar dat zijn spelers in elkaar en in de 
speelwijze geloven.’ 

‘Guardiola. Als je ziet hoe bezeten hij van het spelletje 
is. Hoeveel tijd en energie hij in zijn team steekt, is bijna 
onvoorstelbaar. Hij laat zijn teams altijd dominant en zeer 
attractief aanvallend spelen en bewijst dat je daarmee de 
wereld kunt veroveren.’  
 
Wat is op dit moment de kracht van Vitesse?
‘Naast een duidelijke visie en een duidelijke beleid: Pröp
per en Traoré.’

‘Ik denk dat Vitesse met Peter Bosz een hele goede trai-
ner heeft. Zijn speelwijze is ook altijd proberen dominant 
te spelen met veel balbezit. Goed positiespel brengt ze 
ook nog eens een handvol kansen. Wanneer je die kan-
sen weet te benutten, doe je mee om de prijzen. Helaas  
ontbreekt dat en hoewel ik Ajacied ben, heb ik zeker 
respect voor de speelwijze van Vitesse.’ 

Trainers, bedankt voor dit openhartige vraaggesprek!

De hoofdtrainers aan het woord

Hoogsteder versus Petersen
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Kom naar Koninklijke Burgers’ Zoo en word één met de natuur! Ontmoet de 

mensapen in het Park, ga op Safari in de Afrikaanse savanne, doorkruis de 

woestijn van de Desert, sta oog in oog met tijgers in de Rimba, dwaal door het 

regenwoud van de Bush en duik in de tropische koraalzee vol haaien van de 

Ocean. Begin je wereldreis met € 1,50 korting per ticket op www.burgerszoo.nl

Duik in de 
grootste oceaan 
van Nederland!

Eén met de natuur

015-259 Adv VDZ Volharder.indd   1 27-05-14   08:09

Hoofdtrainer van het vlaggenschip van  VDZ

Stefan Hoogsteder
‘VDZ mag blij zijn met deze trainer. Hij heeft in de 
eerste weken een prima indruk achtergelaten. Dat de 
sfeer veel beter is, is voor een groot deel zijn verdien-
ste. Hij weet waarover hij praat, dat merk je aan alles’. 
Dit zijn de woorden van middenvelder Frank Westen 
over de nieuwe hoofdtrainer Stefan Hoogsteder (29), 
een jonge en zelfbewuste trainer.

Hoogsteder, in het dagelijks leven docent licha
melijke opvoeding aan het Olympus College in 
Arnhem, is blij met zijn aanstelling als trainer van 

VDZ. “Toen ik hoorde dat Willy Melchers bij VDZ aan het 
einde van het seizoen zou vertrekken, had ik meteen het 
gevoel daar wel trainer te willen worden. Het is in de om
geving en het bleek een club met een visie en toekomst. 
Ik was ook op zoek naar een nieuwe uitdaging en naar 
elementen die bij de Ajeugd minder aan bod komen. Ik 
wil prestatiegerichte keuzes maken en was er ook aan 
toe om als hoofdtrainer aan de slag te gaan.” Hoogsteder, 
geboren in Arnhem en nu woonachtig in Driel, voetbalde 
in het eerste elftal van Driel en twee jaar in de hoofdmacht 
van RKHVV.

In 2007 moest hij echter een keuze maken tussen zijn 
actieve carrière en het trainerschap, nadat hij als trainer 

van RKHVV A1 met zijn ploeg was gepromoveerd naar de 
derde divisie. “Ik ben daarna assistenttrainer geworden 
bij het eerste vrouwenteam van FC Twente en dat was 
niet te combineren met ook zelf voetballen.” Hoogsteder 
bleef zes jaar in dienst van FC Twente, waar hij in de 
zomer van 2008 werd benoemd tot hoofd opleiding van de 
succesvolle meidenafdeling van de FC Twente Voetba
lacademie. Die functie bekleedde hij tot halverwege 2013. 
In die jaren van hoofd opleiding combineerde Hoogste
der die functie met het trainerschap van verschillende 
jongensteams in de jeugd van FC Twente. In zijn laatste 
seizoen in Enschede, in het seizoen 20122013, was de 
Drielenaar weer assistenttrainer bij het vrouwenteam. FC 
Twente werd afgelopen seizoen Nederlands kampioen en 
BeNeLeague kampioen.

Na een seizoen RKHVV A1 begon Hoogsteder in de 
zomer van 2014 dus aan een nieuwe episode in zijn 
trainerscarrière. De huidige trainer van VDZ heeft een 
heldere visie over het spel. “Ik wil een ploeg vanuit een 
goede organisatie verzorgd voetbal laten spelen. Herken
baar, zodat je kunt zien dat er over is nagedacht."
VDZ en Hoogsteder zijn een overeenkomst voor één 
seizoen aangegaan, met een optie voor nog een jaar. “Ik 
ben een type trainer die graag langere tijd bij een club zit. 
Dan kun je niet alleen iets moois neerzetten, maar er ook 
nog even van genieten. De intentie is er dus om langer 
met elkaar door te gaan.”

Bron ArnhemSports

Foto’s Irene Gudden

René

Stefan

Foto´s Irene Gudden

Door Irene Smeltink
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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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Al in de winterstop werd door de spelers (maar ook 
door de begeleiding en ouders!) gesproken over de 
wedstrijd om het kampioenschap, terwijl er nog 6 

wedstrijden gespeeld moesten worden  van de 20. Vanaf 
de eerste competitiedag  is de rivaliteit tussen VDZ D1 
en Eldenia D1 groot. Zowel in de bekervoorronde als in 
de tweede speelronde van dit seizoen was de D1 opper
machtig op bezoek in Elden. In het verdere verloop van de 
competitie ontlopen de twee teams elkaar weinig. Maar tot 
de “clash der titanen” op 14 maart 2015 had Eldenia wel 
de achterstand  van 3 punten terug kunnen brengen naar 
1 punt! 

De westrijddag was aangebroken en iedereen was ge
spannen, het was goed te merken. Vooral VDZ D1 coach 
Francis wilde niet verliezen van zijn vriend en coach Ali van 
Eldenia; een echt Mourinho/van Gaal gevecht. Niets mocht 
aan het toeval over gelaten worden. Vroeg naar bed en 
goed ontbijten kregen de spelers van de D1 bij de laatste 
training als advies mee naar huis.

Vanaf de aftrap nam VDZ D1 het initiatief en drong het 
Eldenia ver terug op eigen helft.  De eerste kansen kwamen 
dan ook na ongeveer 10 minuten toen Julian Kuit alleen 
door kon gaan richting de keeper. Maar de keeper van 
Eldenia maakte zijn doel goed klein en de bal eindigde in 
het zijnet. Doordat de D1 het spel 
verplaatste van de linkerkant naar de 
rechterkant en vice versa, bleef het 
voor de vele toeschouwers een mooi 
schouwspel om de kou en wind te 
trotseren. Maar Ali had zijn spelers 
goed voorbereid en Eldenia loerde 
op een counter via de snelle voor
hoede.  Deze kwam ook vlak voor 
rust door een snelle uitbraak op links 
waar Stijn Harbers zich in verslikte 
en Bram Bentum te laat was om in 
te grijpen. Met een lob over de snel 
uitkomende keeper Frédéric Meulen
broek kwam de bal gelukkig op de 
lat. Vlak daarna werd het rustsignaal 
gefloten. 
Tijdens de pauze in de kantine kon 
niemand duidelijk zeggen wie na de 
wedstrijd als winnaar van het veld 
gaat lopen. Spannend, spannend!

Met dit gegeven werd de tweede helft ingezet met een 
nieuw offensief van VDZ D1, maar Eldenia stond telkens 
goed opgesteld. Uiteindelijk had VDZ D1 een reeks van 
corners waar in een scrimmage de bal bleef liggen op 
de vijfmeterlijn… Ryan Smit aarzelde geen moment en 
schoot de bal in de uiterste hoek van de goal… Doelpunt!
Nu moest Eldenia komen om de achterstand van 1 punt 
niet groter te laten worden naar 4 punten. Met meer druk 

VDZ D1 blijft ongeslagen!

Foto´s Ted de Kraker
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VDZ met een missie naar FC Oss

Jonathan Opoku’s shirt
Op vrijdag 3 april brachten  Freek, Philip, Francis, 

Ferdie, Sjef  en Patrick een bezoek aan het 
Brabantse Oss met een missie: het bemachtigen 

van het voetbalshirt van Jonathan Opoku voor een plek 
in de VDZ kantine, naast de andere shirts van VDZers 
die het profvoetbal hebben bereikt. Het zes meter lange 
spandoek met het shirtverzoek aan Jona hing dagen er
voor met penetrante verflucht in de huiskamer van Ferdie. 
Aangezien ons bezoek het risicoduel tegen Den Bosch 
betrof, reden we vol spanning de ME busjes bij binnenrij
den tegemoet. De ME fuik werd gelukkig handig ontweken 
zodat we ruim op tijd arriveerden om een hapje te doen in 
het bruisende centrum van Oss. 

De serveersters in trendy eetcafé De Nieuwe Wereld’ 
(aanrader!) waren zichtbaar onder de indruk van dit 
Arnhems gezelschap. Er werden foto’s gemaakt, telefoon
nummers uitgewisseld en vooral voortreffelijk gegeten. 
Met name  de ‘Bento Box’ (Aziatische hoogstandjes) van 
Patrick zorgde voor jaloerse blikken. Tijd voor dessert 
was er niet, we waren tenslotte bezig met een missie, het 
shirt van Jonathan. Vanwege de vlotte bediening reden 
we op tijd richting het Frans Heesenstadion. De gratis 

op het middenveld en enkele wisselingen probeerde ze 
door middel van de lange bal de achterhoede van VDZ te 
slopen. Hierdoor kreeg VDZ meer ruimte op het midden
veld en dat is een kolfje naar Malik ter Heerd z’n hand. Bij 
een passeerbeweging op links werd hij uiteindelijk gestopt 
door een overtreding van de aanvoerder van Eldenia; gele 
kaart en een tijdstraf van 5 minuten voor de aanvoerder. 
Door de onrust op het veld en de onervarenheid om tegen 
10 man te spelen werd het spel van VDZ  onzorgvuldig. 
Eldenia rook bloed en ging vol op de aanval. Uiteindelijk 
resulteerde dit in een corner. Deze werd op de lat gescho
ten en de terugkerende bal werd van dichtbij in het doel 
gewerkt… Gelijke stand!

De laatste minuten ging het spel nog wel heen en weer, 
maar de beide teams/coaches moesten tevreden zijn met 
een gelijkspel. Voor Eldenia een teleurstelling dat het gat 
van 1 punt  niet overbrugd is en voor VDZ  de blijdschap 
dat de ongeslagen status gehandhaafd blijft.

Paul Meulenbelt

parkeerplek in het gras direct tegenover de hoofdingang 
was de volgende mazzel. Dat gold ook voor de gereser
veerde kaartjes door Francis. Hij escorteerde ons via het 
spelershome richting eretribune waar de beste plekken 
uiteraard voor ons waren vrijgehouden (rij 1). De wedstrijd 
kon beginnen.

Eetcafe De nieuwe wereld is een 
aanrader. Patrick is blij met zijn 
‘Bento Box’
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Het spandoek dat door Ferdie vakkundig in plastic tas was 
binnengesmokkeld kon worden ontrold en opgehangen. 
Helaas was daar de stevige vrouw met de rode krullen en 
bevoegdheden. In een veel te grote steward jas verbood 
zij het ophangen van de Arnhemse boodschap aan 
Jonathan. Als reden gaf ze aan dat deze actie niet was 
aangevraagd, wij zelf vermoedden een reden van meer 
persoonlijke aard.

Trainer Willy Boessen probeerde  FC Den Bosch te ver
rassen door aanvoerder Jonathan Opoku in de spits te 
zetten, maar dat leverde uiteindelijk een draak van een 
wedstrijd op. De 11 ruststand werd mede gadegeslagen 
door oudBarcelonadoelman Ruud Hesp, oudkeeperstrai
ner Abe Knoop van Vitesse en zelfs een oudbondscoach.  
Op weg naar het spelers home liepen we namelijk Don 
Leo tegen het lijf. Na enig aandringen ging hij gewillig met 
Ferdie op de foto.  In de tweede helft trok FC Oss de wed
strijd naar zich toe, door vlak voor tijd de winnende treffer 
te maken. Tegen het einde van de wedstrijd ondernamen 
we een tweede poging om het spandoek op te hangen. 
We waren immers gekomen met een missie. Gelukkig 
was de stevige mevrouw met de rode krullen en te grote 
jas een hamburger aan het eten, hierdoor konden we het 
spandoek met de boodschap aan Jona(than) ongemerkt 
bevestigen.

Bij het verlaten van het veld zagen de Ossspelers het 
opvallende doek wapperen, zo ook de man waarvoor 
we gekomen waren, Jonathan Opoku. Hij begreep de 

boodschap direct, trok zijn shirt uit en overhandigde deze 
emotioneel aan het gezelschap uit Arnhem. Onder luid 
applaus van de harde kern van FC Oss verlieten we de 
tribune richting spelershome. Daar namen we nog even 
kritisch de wedstrijd door onder het genot van enkele Ju
piler dorstlessers.Met de buit onder de arm vertrokken we 
richting Arnhem. Wel was er nog een tussenstop in Oos
terbeek waar we de drankvoorraad van Marcel Broecks 
opmaakten. Kortom, de missie was geslaagd, VDZ heeft 
er een nieuw exemplaar bij. Binnenkort te bewonderen in 
de VDZ kantine.

Patrick Huggers

Ferdie moet het spandoek weghalen
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Fakkelwedstrijd
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Fakkelwedstrijd
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FAKKEL
WEDSTRIJD

De tweede editie van de zogenaamde zaterdag-
avondwedstrijd was wederom een groot succes. 
Na het grote D-bitterballentoernooi speelde ons 
eerste elftal tegen koploper BVC’12 uit Beek. 
Vooraf was er een stamppot buffet, verzorgt 
door keurslager Putman, voor de sponsoren en 
na de wedstrijd voor de spelers. Een en ander 
werd muzikaal omlijst door dweilorkest Overall. 
Dat na 20 minuten onder algemene hilariteit het 
licht uitviel werd opgelost door de wedstrijd te 
verplaatsen naar veld 10. De kantine draaide 
in de tussentijd recordomzetten. Opzet wordt 
vermoed :-)

VDZ 1 - BVC’12 uit Beek

Over de wedstrijd valt niet veel te zeggen 
behalve dan dat de wedstrijd met 1-3 verloren 
ging en de tegenstander een graadje beter was. 
Toch waren er nog kleine kansjes voor VDZ1 
bij de stand 1-2 die de wedstrijd nog spannend 
hielden. Vanwege het slagen van deze avond is 
het wellicht een goed idee om er een traditie van 
te maken.......wordt vervolgd.
Jan Tenback

Foto´s Ted de Kraker



Keurslager Putman

complete BBQ vanaf €11,95 p.p.   

Keurslager Putman
Uw BBQ specialist

Barbecuen in de tuin, op het balkon, 

op de camping of het dakterras... Wat is er 

gezelliger dan samen barbecuen? Lekker met z’n 

allen smullen van gegrild vlees, frisse salades, 

stokbrood en koele drankjes!

Ga nu naar de site voor de  verschilllende 

mogelijkheden: putman.keurslager.nl 

of bel: 026-4425368

 BBQ  menu’s 

Zomerse

• Steenstraat 90, Arnhem • putman.keurslager.nl • 026-4425368
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Na ongeslagen de voorrondes van de beker te 
zijn doorgekomen volgde een bloedstollend 
spannende kwartfinalewedstrijd. Die kwartfi

nale was thuis tegen Beuningse Boys F1. We begonnen 
goed en kwamen verdiend op voorsprong. In eerste helft 
waren we beter en voor de rust werd de voorsprong nog 
uitgebouwd. 
Na de rust was het helemaal anders, de tegenstander had 
waarschijnlijk een donderpreek gehad want ze kwamen 
zeer sterk terug, ze scoorden een paar keer en kwamen 
zelfs op voorsprong, 34. Maar onze jongens bleven knok
ken en heel kort voor tijd werd de verdiende gelijkmaker 
gescoord. Volgens de regels volgde toen een strafschop
penserie van drie per team. De Boys miste hun eerste 
waarna VDZ wel scoorde 54, de tweede werd door beide 
gescoord, 65, de derde  werd door Beuningen gemist en 
VDZ was door naar de halve finale!.

De halve finale moest uit worden gespeeld in Wijchen bij 
SC Woezik, al om 08:00 uur aanwezig zijn. Het zou weer 
een hele spannende wedstrijd worden. Ondanks de kou 
en regen en het hele vroege opstaan werd er redelijk 
begonnen en weer als eerste gescoord. Het bleef de hele 
eerste helft regenen en dat was achteraf misschien wel 
gunstig want hoewel het spel niet fantastisch was werd de 
rust toch gehaald met een ruime voorsprong. 

Het was inmiddels gestopt met regenen toen de tweede 
helft begon. Het veld droogde snel en dat had geen 
positief effect op ons spel, er werd niet goed aangeval
len en slecht verdedigd. De thuis spelende tegenstander 
was duidelijk meer gewend aan dit veld en werd sterker 
en sterker. Ze kwamen terug tot 34, vanaf daar ging 
het spel en de score op en neer, 35 / 45 / 46 en 56. 
Door volhouden en doorzetten (volharding doet tenslotte 
zegevieren) stond er dus bij het eindsignaal bijna dezelfde 
stand op het bord als in de kwartfinale, maar nu zonder 
penalty’s.
Op naar de finale !!!

Gerard van Lunenburg

VDZ F1 naar 
bekerfinale!

Foto´s Ted de Kraker



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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Mini Eredivisie 
Live

12 | Clubblad de Volharder

Barstensvol 
aanstormend 

talent 

Mini-Eredivisie Live!
Topwedstrijden uit de Mini-Eredivisie, met teams 

als Ajax, Feijenoord, Vitesse en PSV.
Elke 14 dagen live te zien bij VDZ op veld 10b. Aanvang 9:30 uur.

Nog te zien op 26 april en 10 mei. Dus kom! Voor het te laat is...

Special Guest: 
Daniëlle Vanhoecke 

(Keepster Dames 2) 

voor de afsluitende 
penaltyreeks.

Foto´s Ted de Kraker



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, de 
reservebank

langs de lijn

reserves
klaar om in te vallen

VDZ e1 - Thirsk Falcons U10

Foto´s Ted de Kraker



COOP MandersSUPERMARKT
Alteveer

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

Veldman Sport
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Thirsk 
Falcons 
bezoe-
ken VDZ

VDZ is internationaal erg in trek. Twee weken na 
het bezoek van een Amerikaans College Dames 
team, waren er twee teams van de Thirsk Fal-
cons, uit North Yorkshire in Engeland op bezoek 
bij VDZ. 
De twee teams speelden een aantal wedstrijden 
in België en Nederland, tegen o.a. Vitesse en 
VDZ. Op 31 maart nam de E1 het op tegen de 
Thirsk Falcons U10. Na een mooie wedstrijd die 
door de E1 met 3-1 werd gewonnen, was er voor 
de jongens nog wat te eten en drinken in het 
clubhuis, gemaakt of meegenomen door ouders 
van de E1. 

De Falcons U13 zouden het die dag opnemen 
tegen Vitesse, maar die wedstrijd werd afgelast. 
Snel schakelen van een aantal trainers, zorgde 
ervoor dat er in een paar minuten een oefen-
wedstrijd tegen de C6 werd opgezet. 
Op 1 april speelde de D1 hun geplande wedstrijd 
tegen de Falcons U13, maar moesten daarvoor 
wel uitwijken naar Papendal aangezien er in-
haalwedstrijden bij VDZ gepland waren. Daarom 
zijn hiervan helaas geen foto’s beschikbaar. 
Zowel de jongens als de begeleiders van de 
Falcons waren zeer enthousiast over het warme 
ontvangst en de flexibiliteit bij VDZ!

Thirsk Falcons bezoeken VDZ

VDZ e1 - Thirsk Falcons U10

Foto´s Ted de Kraker
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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
COOP Manders  
www.coop.nl/supermarkten/arnhem/
coopalteveer

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
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
Fysioplus
sportrevalidatie en fysiotherapie
www.fysioplushoogkeppel.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
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 mini’s op zondagochtend

En toen brak de
zon door
Het regent, het waait hard en het is koud. Paraplu’s helpen niet. Ik mag altijd graag 

kijken naar de mini´s op de zondagochtend. Maar deze keer niet. Aan de hemel te 
zien blijft dat nog wel even zo. “Wat doe ik hier?” vraag ik mij af. Besluit om naar 

de kantine te gaan voor een tweede bekertje koffie. En dan op eens vallen mijn ogen op 
een klein jongetje dat meestal niet opvalt vanwege zijn doldrieste acties. Hij is meer van 
het voorzichtige en bekeken spel, zeker geen “ brutaaltje” zoals dat zo mooi heet. Deze 
keer rent hij vol overgave met een aanval mee naar voren. . . Iets wat hij zelden doet. Dit 
trekt mijn aandacht. Ik vergeet de regen, de wind en ook de kou. Wat gebeurt er hier? Met 
een teamgenoot rennen zij samen met de bal tussen hen in, op drie tegenstanders af. 
Zijn teamgenoot, groter en sterker is een erkend doelpuntenmaker. Een soort Ronaldo. 
Hij neemt deze hindernis stoer. Een verdediger is te langzaam de ander struikelt over zijn 
benen en valt daardoor tegen Ronaldo. Ronaldo raakt hierdoor helaas uit balans en valt. 
Hij geeft de bal nog net een tikje waardoor hij een paar meter naar voren rolt. Onze “kleine 
speler” is niet voor niks mee gerend. Het is als of hij dit zag aankomen. In een heftig duel 
verwikkeld lopen hij en de enig overgebleven verdediger samen duwend en trekkend 
achter de rollende bal. 

Ik kan mijn ogen niet geloven! Is dit hetzelfde jongetje? De goal komt al aardig dichtbij. 
De keeper twijfelt; uitkomen of niet? De twee jongetjes duelleren alsof hun leven ervan af 
hangt. De ouders houden hun adem in. De koffie wordt vergeten. Een paar willen schreeu
wen, maar de lucht stokt in hun kelen. Het lijkt erop alsof onze kleine speler toch net iets 
sneller is. Hij kruist voor zijn man. De verdediger ziet, dat hij te laat is en geeft op. Op 
dit moment van victorie speelt de kleine speler de bal iets te ver voor zich uit. De keeper 
komt nu uit. Gaat liggend voor de bal. Maar wat gebeurt er? In een laatste krachtinspan
ning tikt de kleine speler al vallend de bal nog aan, een soort sliding waarbij ook wel eens 
verschrikkelijke ongelukken kunnen gebeuren. Helaas voor hem net te laat, de bal 
stuitert tegen de keeper. Gehouden dus. Maar, op dat moment vallen keeper en 
speler over elkaar heen. Gelukkig geen erge verwondingen. De bal komt in de 
kluts tegen onze kleine speler en door de stuit vliegt de bal alsnog over de kee
per richting goal… Nog enkele meters te gaan. Keeper en speler liggen 
op de grond en volgen met hun ogen de bal. 

Nu beginnen de ouders te schreeuwen! Links van mij valt een 
beker koffie op de grond. Rechts kraakt voor het laatst een 
paraplu in de wind. Als in een slow motion film rolt de bal over 
de doellijn. Goal! Onze kleine speler ligt verbaasd op de grond. 
Teamgenoten rennen op hem af, zijn blij en delen hun geluk. Op dat 
moment was er geen regen, wind en kou maar brak voor onze kleine 
speler de zon door. 

De Pingelaar
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Op zaterdag 21 maart om 9.00 speelden de jongste mini's hun eerste 
'uit'wedstrijd. De weersvoorspelling was erg somber, in tegenstelling tot de 
zin om te voetballen. En al betrad de tegenstander compleet in tenue het 
veld, onze pupillen speelden de sterren van de hemel! Het was een leuke, 
spannende wedstrijd,  waarin de 2 teams goed aan elkaar gewaagd waren. 
Er vielen dan ook veel doelpunten aan beide kanten. Met een einduitslag van 
5-11 konden de mini's met een moe, maar voldaan gevoel huiswaarts keren.

DVV Duiven- VDZ Mini’s

Kies vóór 1 juni a.s. uw eigen

VDZ Vrijwilliger van het jaar
VDZ organiseert dit jaar opnieuw de verkiezing van “VDZ Vrijwilliger van het Jaar”. Het bestuur wil hiermee na-
mens de gehele vereniging haar grote waardering uitspreken voor de vele vrijwilligers binnen de vereniging en al 
het werk dat zij belangeloos doen. Ieder VDZ-lid kan een vrijwilliger voor deze eretitel voordragen bij het bestuur!

Ken je een ouder, leider, trainer, barmedewerker, 
grensrechter, verzorger, scheidsrechter, commis
sielid, schoonmaker, onderhoudsman of andere 
vrijwilliger die het afgelopen seizoen of de 
afgelopen seizoenen, zeer verdienstelijk werk 
heeft verricht voor jouw team, jouw commissie 
of voor de hele vereniging, meldt deze persoon 
dan aan bij het bestuur.
Er zijn twee categorieën, namelijk Jeugd en Se
nioren. Er wordt dus zowel bij de jeugd als bij de senioren 
een “VDZ Vrijwilliger van het Jaar” gekozen. Kaderleden 
die door VDZ betaald worden voor hun inspanningen, zijn 
van deelname uitgesloten.

Stuur vóór 1 juni a.s. een email met de naam 
van jouw  kandidaat naar het bestuur!

Het emailadres is bestuur@vdzarnhem.nl . Geef daarin 
ook de reden aan waarom jij vindt dat deze vrijwilliger 

door het bestuur gekozen moet worden tot vrijwilliger van 
het jaar. Jouw voordracht wint aan kracht als je de 

voordracht met meerdere mensen indient. Hoe 
meer stemmen uw kandidaat krijgt, hoe groter 
de kans! Kijk op www.vdzarnhem.nl bij 
“Vrijwilliger” voor de  spelregels.

Het bestuur zal alle voordrachten beoordelen en daaruit 
de “VDZ Vrijwilliger van het Jaar” kiezen. De 
bekendmaking van de vrijwil
liger van het jaar en de 
prijsuitreiking vinden dit 
jaar plaats direct na 
afloop van het Mini/
Familietoernooi op 
zondag 9 juni 2013.

VDZ Bestuur

wie kies jij?

vlnr: Esther, Boele, 
Finn, Daan, Skye, 
Kenyon, Koen, Jelle, 
Siem en Giovanni



Clubblad de Volharder | 49

Thema-avonden rond de jeugdafdeling

Presteren met plezier!
Donderdag 26 maart vond de eerste van in totaal drie 

themaavonden plaats, die worden verzorgd door 
Mark de Horn van Jeugdvoetbalopleiding.nl. Deze 

themaavonden zijn een vervolg op de interne trainerscur
sussen, waar na de evaluatie de wens werd uitgesproken, 
een vervolg te geven in de tweede helft van het sei
zoen. De eerste avond stond in het teken van het thema 
“Presteren met Plezier”. Helaas viel de belangstelling voor 
deze avond een beetje tegen. We hadden gehoopt op 
zo’n 40 deelnemers, we bleven echter op de helft steken. 
Desondanks was het een leerzame en vooral verbindende 
bijeenkomst, waar de vraag centraal stond; hoe kunnen 
we als vereniging het plezier en de sportieve prestatie bin
nen onze jeugdafdeling vergroten. Het werd een inspire
rende brainstormsessie, waar vele nieuwe initiatieven en 
verbeterpunten aan het licht kwamen.

Hieronder een aantal opvallende punten waar we het 
als VDZ anders/beter kunnen doen en waarmee we als 
vereniging aan de gang zouden kunnen. 

Hoe houden we de kinderen binnen VDZ?
• Voor de E & F pupillen worden regelmatig leuke acti

viteiten georganiseerd, bij de Dpupillen wordt dat al 
minder. Bij de junioren worden zelden gezamenlijke 
activiteiten buiten het voetbal om georganiseerd. Hier 

moeten we als vereniging mee aan de slag!
• Een goede synergie tussen begeleiding en spelers.
• Een plek om rond te hangen en je thuis te voelen.
• Goed opgeleide trainers en goede trainingen
• Discipline op en rond de wedstrijd (douchen, voor en 

nabesprekingen)
• Kinderen vragen wat ze in het clubgebouw willen.
• Betrokkenheid stimuleren: fluiten, training geven etc. 

Waarom stoppen de kinderen/jongeren?
• Andere interesses / werk
• Te weinig betrokken
• Motivatie
• Geen doel
• We weten het niet?!

Wat kan de club doen?
• Goede training 
• Gekwalificeerde trainers
• Feedback leden
• Omgeving creëren waarin iedereen zich thuis voelt, 

ongeacht leeftijd of omstandigheid
• Doelgroepbeleid
• Train de trainer
• Ouders stimuleren om te gaan voetballen
• Zicht krijgen op de redenen waarom ze stoppen

Foto Ted de Kraker
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Wat is de rol van de ouders hierin?
• Ouders proberen erbij te betrekken (vereniging 

dingen laten doen)
• Zowel naar ouders als kinderen communiceren
• Ouders hun kinderen laten motiveren
• Discipline ten aanzien van afspraken
• Aansluiten bij normen en waarden van de club

Dit zijn de in vogelvlucht de belangrijkste uitkomsten van 
deze boeiende avond. Mijn conclusie is dat we nog veel 
kunnen verbeteren binnen onze vereniging en dat er kan
sen te over zijn om kinderen bij VDZ te laten voetballen 
en ze te behouden. Dat is een gemeenschappelijke  taak 
van ouders, kader en kinderen. Ik moet wel opmerken 
dat we het als VDZ ten opzichte van andere verenigingen 
heel behoorlijk doen en “wij” in de hele linie veel minder 
uitstroom hebben dan de verenigingen om ons heen. Dat 
is goed zichtbaar in de seniorenselecties 1, 2 & 3, waarin 
heel veel bij opgeleide VDZers uitstekend presteren. Het 
bewijs dat plezier en presteren uitstekend samen kunnen 
gaan.  Maar het kan altijd beter!!!!!

De volgende themaavonden zijn gepland op:
Dinsdag 14 april: Speelwijze
Dinsdag 19 mei: Scoren 

Uiteraard hoop ik hier zoveel mogelijk trainers, leiders, 
maar ook geïnteresseerde ouders te mogen begroeten. 

Hans Zwartkruis
Technisch Jeugdcoördinator

In februari heeft het eerste elftal de jaarlijkse zaterdag
avond wedstrijd gespeeld tegen koploper en aan
staand kampioen BVC’12 uit Beek. Ondanks de neder

laag was dit weer een doorslaggevend succes. Vooraf een 
bitterballentoernooi voor de Djeugd en een lekker win
terbuffet voor de leden van VDZ Hogerop, een uitgebreid 
verslag vindt u elders in de Volharder. Ook staan er in 
april twee events op de agenda. Het inmiddels opgerichte 
elftal met businessclubleden speelt 15 april een thuiswed
strijd tegen de businessclub van Vitesse en op 30 april 
ontvangen we o.a.  Kevin Blom tijdens de sponsoravond 
bij onze sponsor De Kempenaer Advocaten.

Coop Alteveer, al jaren businessclublid, heeft onlangs 
het contract gewijzigd naar de status van Zilversponsor! 
Binnenkort worden de diverse sponsoruitingen zichtbaar. 
Zoals u wellicht weet kunt u terecht bij de Coop voor een 
groot assortiment verse, eerlijke en ambachtelijke produc
ten. De openingstijden zijn vanaf acht uur door de weeks 
tot acht uur s avonds en zaterdags tot zes uur, zondag ge
sloten. U vindt de Coop aan de Beethovenlaan te Arnhem. 
Meer informatie vindt u op www.coopalteveer.nl 

Naast dit goede nieuws zijn er weer twee nieuwe leden 

toegetreden bij de business club VDZ Hogerop. Fysioplus 
is gevestigd in het oude gemeentehuis van Hoog Keppel. 
In deze praktijk werken 8 fysiotherapeuten waaronder en
kele met een specialisme, denk hierbij aan manuele the
rapie, craniosacraaltherapie, dryneedling, rugscholing, 
lymfedraininage, valtraining, sportfysiotherapie, psycho
motorische therapie, arbeidsfysiotherapie, fysiotherapie bij 
oncologie, echografie, revalidatie, corsstability en meer. 
Meer informatie vindt  u op www.fysioplushoogkeppel.nl 

Hans eten en drinken (zie rechts) heeft op 3 april jongsle
den haar deuren geopend aan de Jacob Cremerstraat 95 
te Arnhem. Voor voormalig rechtsbuiten van VDZ  Hans 
Wallert gaat een droom in vervulling en hij nodigt u van 
harte uit om komen genieten van een lekkere kop koffie, 
lunch, borrel of diner. Meer informatie vindt u op www.
hansetenendrinken.nl 

VDZ Hogerop sponsornieuws 
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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

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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2015

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  
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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
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Geachte leden,
De laatste loodjes van het seizoen staan voor de deur. In 
deze “van de bestuurstafel”  informeer ik u zoals gebrui
kelijk over de bestuurlijke zaken bij VDZ. De belangrijkste 
zijn de ontwikkelingen rond ons sportpark.

Ontwikkelingen rond ons sportpark.
Zoals u weet gaat het  ziekenhuis Rijnstate hun kinderop
vang vestigen in het oude hoofdgebouw van de Arnhemse 
Boys. De oude “Cranevelt”kleedkamers kunnen wij 
volgend seizoen niet meer gebruiken. Wij krijgen daarvoor 
in de plaats nieuwe kleedkamers! Deze kleedkamers 
moeten snel gerealiseerd worden. De schijnbare vertra
ging in het traject kwam door o.a. vergunningentraject van 
het kinderdagverblijf Rijnstate. Het door ons afgegeven 
financieel kader is haalbaar. Wij hebben nog een paar 
punten inzake opslag,  elektra/gas en riolering ingebracht 
en die moeten nog uitgezocht worden.
De komende weken starten we met de aanloop naar de 
bouwvergunning. Snel daarna zal  overleg volgen  met de 
gemeenten voor vervolg waarin vragen worden beant
woord over  het opdrachtgeverschap: budget naar ons of 
gemeente bouwt en levert aan ons. Het gaat dus binnen
kort echt gebeuren.

Duurzaam VDZ
In overleg met “Sportief Opgewekt” zijn wij aan het on
derzoeken wat de mogelijkheden zijn om energiezuinig of 

zelfs energieneutraal te worden. Dat vergt investeringen 
in LEDverlichting, in zonnecollectoren etc. Wellicht zelf 
in samenhang met de kleedkamers. Dit alles vergt een 
zorgvuldige afweging van liquiditeit, investeringen, risico’s 
versus rendement. Het bestuur zal daarbij niet over één 
nacht ijs gaan. Wij zullen u hier in deze rubriek op de 
hoogte houden.

Algemeen
Als u dit leest is de Algemene Ledenvergadering van 16 
april al voorbij. We hebben daarin de begroting voor het 

komende seizoen inclusief de daarbij 
behorende contributie vastgesteld. 
Dit is gebeurd conform de afspraken 
in het beleidsplan.

Ik wens u veel voetbalplezier bij de 
laatste wedstrijden van het seizoen. 
Natuurlijk zie ik u graag bij de toer
nooien en de feestelijke afsluiting. 
Zie voor de datums etc op de website 
of elders in deze Volharder.

Namens het bestuur,   
Noud Hooyman

Van de bestuurstafel

Loopt het kleedkamertekort bij 
VDZ de spuigaten uit?

Foto Ted de Kraker
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Op Tweede Paasdag heeft VDZ D4 meegedaan 
aan de Grebbecup 2015.  Dit is een toernooi dat 
jaarlijks wordt georganiseerd door Candia’66 uit 
Rhenen. We waren in een poule ingedeeld met 
Candia’66 D2, Musketiers D1, HDS D2, VVA’71 
D2 en Kesteren D1. 

De eerste wedstrijd was tegen Kesteren D1; het 
werd een wedstrijd waarbij de teams aan elkaar 
gewaagd waren. Beide teams kwamen niet tot 

scoren. Het eerste punt was binnen. De tweede wedstrijd 
moesten we aantreden tegen VVA’71 D2; het strijdplan was 
duidelijk; aanvallen en werken aan het doelsaldo. Met goed 
combinatie voetbal en voortdurend druk zetten, werd deze 
tegenstander met 30 verslagen.  De derde wedstrijd was 
tegen het altijd lastige Musketiers D1. Beide teams kregen 
kansen. Een goed opgezette aanval werd koelbloedig door 
ons afgemaakt waardoor deze wedstrijd met 10 gewon
nen werd. De vierde wedstrijd was tegen HDS D2; het was 
vanaf de eerste minuut eenrichtingsverkeer richting het 
doel van HDS. Het duurde echter tot de laatste seconde tot 
we dit overwicht in de score tot uiting konden brengen en 
waardoor we deze wedstrijd ook met 10 winst afsloten. 

De laatste poulewedstrijd was tegen Candia’66 D2. We 
wisten dat we bij winst poulewinnaar zouden zijn en in 
de finale zouden komen. Onze jongens hadden blijkbaar 
moeite met deze druk om te gaan; ons spel was slordig. 
Candia’66 wist hiervan te profiteren en scoorde de 10. Na 
deze tegengoal leek het of onze jongens wakker geschud 
waren; de druk werd opgevoerd en dit resulteerde in de 
welverdiende gelijkmaker (11). Het bleek dat Kesteren 
op een gelijk aantal punten en hetzelfde doelsaldo was 
uitgekomen. Een penaltyreeks zou beslissen welk team 
naar de finale zou gaan en welk team zich zou moeten 

opmaken voor de derde en vierde plaats. Pepijn ontwik
kelde zich tot een echte penalty killer; Kesteren lukte het 
niet om te scoren. Onze jongens schoten er 2 van de 4 in 
waardoor de penaltyreeks al vroegtijdig in ons voordeel 
was beslist. De finale was bereikt. 

In de finale moesten we tegen de winnaar van de andere 
poule t.w. DOVO. Omdat Hans Kraay Jr. daar hoofdtrainer 
is, kregen wij ook de neiging met onze jasjes te gooien. 
Het werd een wedstrijd met voornamelijk veel strijd op 
het middenveld en weinig kansen. De eindstand 00 was 
derhalve een logische uitslag. De penaltyreeks tegen 
Kesteren gaf ons veel vertrouwen. DOVO miste de eerste 
twee penalties en onze jongens schoten alle ballen achter 
de kansloze keeper van DOVO waardoor ook deze penal
tyreeks vroegtijdig beslist werd en de titel binnen was. 
Onze D4 bestaat uit een goede mix van harde werkers en 
balkunstenaars die elkaar prima aanvullen; kortom een 
team om trots op zijn. Ook gaat onze dank uit naar Siep 
(D3) en Dylan (D6) die met ons mee hebben gedaan dit 
toernooi.

Jos Scholten 
(ook namens medecoach/trainer Niredj Bhawan)

VDZ D4 
verovert de Grebbecup
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VDZ en zijn sponsors: 
Diabolo

Uw eigen naam en uw bedrijfsnaam.
Ronald Brakenhoff,  directeur bij Diabolo ICT
Wat sponsort u bij VDZ? 
Diabolo ICT is zilversponsor bij VDZ. Dit betekent 
dat naast naamvermelding op de shirts van de 
selectieteams ook reclameborden langs het veld 
geplaatst zijn. Daarnaast steken we af en toe een 
jeugdteam in nieuwe inloopshirts. 
Vertel in 10 regels iets over uw organisatie. 
Diabolo ICT is opgericht in 1991 en we bestaan 
dus ruim 20 jaar. Inmiddels zijn we bij Diabolo 
met 40 medewerkers en gevestigd in Arnhem. 
Diabolo ICT is een ICT dienstverlener waarbij wij 
persoonlijk en professioneel hoog in het vaandel 
hebben staan. Diabolo biedt sterke en flexibele 
ICT oplossingen waarop de klant altijd kan ver-
trouwen. Dat zie je ook terug in onze klantenkring 
waarmee we vaak jarenlang zakendoen. Een 
goede basis voor een duurzame groei en het ver-
der ontwikkelen van onze organisatie. Ook onze 
collega’s werken vaak al jarenlang bij Diabolo ICT 
en dragen inmiddels bij aan de groei van de 
jeugdafdeling van VDZ. Kortom voor iedereen 
een win-win situatie.
Wat was de reden om juist VDZ te sponsoren?
De binding met VDZ ligt er omdat onze eigen 
kinderen Bart en Jip, allebei in de C2, bij VDZ 

voetballen. Daarnaast sponsoren en stimuleren 
wij graag  jeugd in hun sport en spel  VDZ heeft 
een zeer positieve uitstraling in de regio en 
daarom wil Diabolo ICT zich ook graag aan VDZ 
verbinden.
Welke overeenkomst is er tussen VDZ en uw 
organisatie?
Plezier in het spel en werk staat voorop. Dit is de 
basis om goed te presteren.
Wat is uw favoriete voetbalclub en waarom?
Naast VDZ is dit Vitesse. Als Arnhemse jongen 
ben je tenslotte voor het cluppie uit je stad!
Welke wedstrijd zou u nog wel een keer wil-
len (laten) overdoen en waarom?
De Arnhem Cup finale 2014 tussen VDZ D1 en 
OBW D1. Op het nippertje onterecht verloren door 
VDZ. Het zou mooi zijn als dit nog rechtgezet kon 
worden. Zoveel kansen krijg je tenslotte niet om 
de Arnhem Cup te winnen. 
Met wie zou u wel eens een dag willen rui-
len en waarom?
Ik zou wel eens een dag met de heren van de 
onderhoudsploeg willen ruilen.  Naast het zeer 
zinvolle werk wat ze voor VDZ doen, ben ik vooral 
jaloers in de schitterende omgeving waarin ze dit 
mogen doen. Ook zonder sporters is ’t Cranevelt 
een prima plek om te vertoeven!

VDZ en zijn sponsors

Diabolo, total ICT Solutions
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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
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Opoku Agyemang

Vraag: Daniel Francis

Wat is je leeftijd: 20 jaar 48 jaar

Hoelang ben je al lid VDZ? Bijna één jaar nu Sinds 2002

Wat doe je bij VDZ? Voetballen in het éérste eftal Ik ben de trainer van de D1 en 
de C2. Zelf voetbal ik bij VDZ 
zaterdag 2

Wat doe je naast VDZ? Ik zit op het CIOS in Arnhem Ik werk als servicetechnicus bij 
Tokheim Nederland

Wat is je mooiste sportmo-
ment?

Toen ik in de B-junioren mee 
mocht trainen bij de Graafschap 
en in een testwedstrijd drie keer 
scoorde.

Dat zijn de wedstrijden die ik 
heb gespeeld tegen FC Barce-
lona en Ajax

Wat zijn je “sterke”punten en 
wat kan je nog verbeteren?

Ik behoud het overzicht en ik heb 
een goede pass, ik kan mijn drive 
richting de goal verbeteren.

Ha, ha, ha, ondans mijn leeftijd 
ben ik aardig snel en sterk aan 
de bal

Waar denk je aan bij VDZ? Een gezellige club Gezelligheid en een sociale 
club met veel aardige mensen

Wat wil je nog meer kwijt? Stiekem hoop ik dat ons eerste 
elftal promoveert naar de 
tweede klasse.

Vad
er 

en
 zoon

Foto Irene Gudden



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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Rowdy Aartsen en Tom Wil-

lemsen

Naam: Rowdy Aartsen
Ik ben 10 jaar oud en speel in E5 overal behalve als 
keeper. Ik was pupil van de week bij de wedstrijd:  
VDZ1 – Beuningse Boys 1, op zondag 29 maart 2015 , 
de uitslag was 2-1
Hoe lang speel je al bij VDZ? 3 jaar
Waarom koos je voor VDZ?
Want het is de beste club ter wereld.
Op welke positie speel je het liefst? Rechtsvoor
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom?
Kai, want hij heeft het winnende doelpunt gemaakt.
Wie vind je de beste voetballer en waarom?
Ronaldo, Robben en Messi
Wat is je favoriete club? Nederlands elftal
Heb je nog andere hobby’s? nee
Wat wil je later worden? Een goeie voetballer
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij 
VDZ? Pupil van de week zijn
Wat was je beste wedstrijd of actie?
Ik nam een corner en ik scoorde!
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over 
jezelf? Lekkere bitterballen

PUPIL VAN DE WEEK

Foto´s Irene Gudden

Naam: Tom Willemsen
Ik ben 9 jaar oud en speel in E3 als keeper. Ik was pupil 
van de week bij de wedstrijd: VDZ1 – Groesbeekse boys 
1, op zondag 08-03-2015 , de uitslag was 1-1

Hoe lang speel je al bij VDZ? 5 jaar
Waarom koos je voor VDZ?  
Omdat Victor er bij voetbalde
Op welke positie speel je het liefst? Keeper
Wie is de beste speler van VDZ en waarom? Tony
Wie vind je de beste voetballer en waarom?
Tony, hij kan goed mensen passeren
Wat is je favoriete club? Chelsea
Heb je nog andere hobby’s? Zwemmen judo en gym
Wat wil je later worden? Meester met robots
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij 
VDZ? Alle toernooien
Wat was je beste wedstrijd of actie?
Toen we met 230 wonnen
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over je-
zelf? Niks, het is al perfect!
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atelier vOOr zelfmaakmOde

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

w
w

w.sb
h

o
fs.n

l
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

Mijn naam is Julian David Kuit en ik ben 13 
jaar. Al sinds mijn vijfde voetbal ik bij VDZ. 
Dit is mijn tweede jaar in de D1 en ik speel op 
nummer 9, de spitspositie. Dit jaar ben ik aan-
voerder van het team. Als aanvoerder  zorg ik 
ervoor dat ik het team leid en zeg ik wat mijn 
medespelers moeten doen op het veld.
Het gaat goed met ons team, maar soms is het 
niet zo makkelijk  om aanvoerder te zijn; dan 
krijg ik goeie tips van de coach en trainer Fran-
cis.  Ons doel is om elke week met veel plezier 
toch een overwinning te behalen.  Ik hoop écht 
dat we met dit team de eerste plaats zullen be-
reiken, want dat zit er in! We  staan nu eerste, 
maar we moeten nog wel de laatste paar wed-
strijden winnen om kampioen te worden. Met 
Francis en Loyd (de assistent-trainer) proberen 
we het team nog sterker en beter te maken. 
Dit seizoen is mijn laatste bij VDZ want ik mag 
na de zomer beginnen bij Graafschap jeugd-
opleiding in Doetinchem, daar kijk ik heel erg 
naar uit! Als laatste wil ik zeggen dat ik een 
hele leuke voetbaltijd heb gehad bij dit mooie 
VDZ en ik hoop ook dat dit een hele mooie en 
leuke club blijft.
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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
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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

De aanvoerder Julian Kuit

Mijn naam is Julian David Kuit en ik ben 13 
jaar. Al sinds mijn vijfde voetbal ik bij VDZ. 
Dit is mijn tweede jaar in de D1 en ik speel op 
nummer 9, de spitspositie. Dit jaar ben ik aan-
voerder van het team. Als aanvoerder  zorg ik 
ervoor dat ik het team leid en zeg ik wat mijn 
medespelers moeten doen op het veld.
Het gaat goed met ons team, maar soms is het 
niet zo makkelijk  om aanvoerder te zijn; dan 
krijg ik goeie tips van de coach en trainer Fran-
cis.  Ons doel is om elke week met veel plezier 
toch een overwinning te behalen.  Ik hoop écht 
dat we met dit team de eerste plaats zullen be-
reiken, want dat zit er in! We  staan nu eerste, 
maar we moeten nog wel de laatste paar wed-
strijden winnen om kampioen te worden. Met 
Francis en Loyd (de assistent-trainer) proberen 
we het team nog sterker en beter te maken. 
Dit seizoen is mijn laatste bij VDZ want ik mag 
na de zomer beginnen bij Graafschap jeugd-
opleiding in Doetinchem, daar kijk ik heel erg 
naar uit! Als laatste wil ik zeggen dat ik een 
hele leuke voetbaltijd heb gehad bij dit mooie 
VDZ en ik hoop ook dat dit een hele mooie en 
leuke club blijft.
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Foto´s Ted de Kraker

www.autorijschooldehaas.nl



Bvr advies, aCCOuntants en Belastingadviseurs

    

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  
  

 
 


