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Het seizoen zit er op. Heren 1 heeft lang mee 
gedaan om een plek in de nacompetitie voor 
promotie en Dames 1 heeft  zich gehandhaafd. 

Vanaf deze plek wil ik iedereen die hier op zijn of haar 
manier aan heeft bijgedragen bedanken. 
Ook wil ik alle leiders, coördinatoren, trainers, spelers, ou
ders, vrijwilligers en al die andere mensen die dit seizoen 
tot een succes gemaakt hebben bedanken.  Zonder jullie 
inzet was het niet gelukt. Hoe vaak loop ik niet over ons 
mooie sportpark en denk ik, wat is het een voorrecht om 
voorzitter te mogen zijn van deze mooie club. Het sterkst 
voelde ik dat tijdens het internationale jeugdtoernooi. 
Fantastisch georganiseerd. Mensen uit diverse landen, 
meiden, jongens en alleen maar positieve energie. Op 
zulke momenten realiseer ik me wat een geweldige ver
eniging wij zijn.

Het einde van een seizoen is ook een mooi moment 
om terug te kijken. Wat ging er dit seizoen goed? Veel, 
heel veel. Gezamenlijk zijn we er in geslaagd nagenoeg 
rimpelloos wekelijks alle actieve leden te laten trainen en 
hun wedstrijden te laten spelen, toernooien en diverse ac
tiviteiten te organiseren die door de leden en gasten zeer 
werden gewaardeerd. Ondanks een steeds groter appèl 
op u als lid van onze vereniging zijn we er als club toch 

Van de voorzitter
weer in geslaagd de bar 
te bezetten, de keuken te 
draaien en als die andere 
dingen te laten gebeuren 
die essentieel zijn voor 
het functioneren van een 
vereniging. Maar ook zijn 
we in staat geweest waar 
nodig stevig met elkaar te 
discussiëren en van me
ning te verschillen. Binnen het bestuur, binnen elftallen, 
langs de lijn, in het veld en op de ALV. Daar is niets mis 
mee, mits het met respect gebeurt. Bij VDZ lukt dat bijna 
altijd. Wij spelen de bal, niet de man. Daar ben ik trots op. 
Voor mij geld, wrijving geeft warmte en als twee mensen 
altijd hetzelfde denken dan is er één overbodig. 

Wat kon er dit seizoen beter? Ongetwijfeld veel, maar 
voor nu is het goed.
En na de zomer? Dan hoop ik u allen weer langs de lijn 
en in de kantine te ontmoeten zodat ook volgend seizoen 
succesvol kan verlopen. Geniet van de aanstaande 
vakantie, en laten we hopen dat de zomer waar velen van 
ons zo naar verlangen zich, ook wat weer betreft, snel 
aandient.

Remco Bijlsma

Op 29 mei jl. was het weer zover, de golftalenten van de 
Sponsorgroep VDZ Hogerop trokken de mooie velden van 

De Welderen te Elst in voor een potje golf! De gladiatoren waren 
deze keer Frans van Angeren, Auke Smit, Matthijs Kromhout, 
Erik Fransen, Rob van Rooijen, Rik van der Oosterkamp en 
Mark Egging.  Goed om te zien dat deze tweede editie weer 
nieuwe fanatieke liefhebbers naar deze VDZ Hogerop activiteit 
heeft getrokken.  In hoog tempo werd in twee flights gestreden 
om de wisseltrofee. Met name door de professionele begelei
ding van Auke wist Mark uiteindelijk met de zege er vandoor te gaan. 

Het was nog lang erg gezellig in het clubhuis, zo gezellig dat we door vier dames 
werden verzocht onze gesprekken buiten voort te zetten. En heren als wij zijn, op en 
naast de baan, deden wij dat zonder morren. Mede door deze gezellige middag en het 
fanatieke na borrelen hebben wij besloten om na de zomerstop in september de derde 
editie te laten plaatsvinden in de buurt van Maastricht!  Aanmelden kan bij Rik of Mark.

Mark Egging

Golftalenten
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Al voor het seizoen begon werd er al op het veld, 
maar vooral aan de kant gesproken over een 
uitzonderlijk prettige en technisch begaafde groep 

Dspelers. Nu was alleen nog de vraag hoe ze presteren 
in de competitie. Die vraag had de trainer/coach Francis 
Opoku al voor zichzelf en naar het team  in augustus 
2014(!?) beantwoord; voor lager dan een kampioen
schap gaat hij niet en dat is zeker haalbaar. Maar… dan 
moesten die bleke koppies op de trainingen geduld tonen 
en hard werken naar de normen van Francis… Dat gaf in 
de eerste weken bij menige oefening verbaasde gezichten 
als een verkeerd ingespeelde bal naar Francis gelijk over 
de hekken van het hoofdveld geschoten werd en je de bal 
weer kon gaan zoeken. “…Zo kan je toch niets leren als 
je alleen maar achter een ver weggeschoten bal moest 
rennen van je trainer…”.

Toch werd die noeste arbeid al zichtbaar op het veld 
tijdens de voorbereiding. De ideale opstelling en spelop
vatting waren al snel duidelijk. Francis riep continue bij 
balbezit “…OTK...”.  Wat is dat toch “…OTK…”? Mis
schien Ghanees voor: ‘…Ga eens voetballen! Of toch iets 
van uitelkaarenopbouwen…”.  Dus opbouwen vanaf 
de keeper was het credo en Frédéric was ook nog eens 
verantwoordelijk voor de coaching van achteruit. Door 
veel beweging op het middenveld en in de voorhoede was 
al snel een vrijstaande speler gevonden en verschoof het 
spel over 23 schijven naar het zestienmetergebied van 
de tegenpartij. 

Dit alles resulteerde in de competitie met 105 gescoorde 
doelpunten en maar 16 doelpunten tegen. Van de 20 
competitiewedstrijden zijn er zelfs 11 gewonnen zonder 
één tegendoelpunt; wat kan het leven van een keeper 
soms toch mooi zijn!  Uiteindelijk werd na de laatste com
petitiewedstrijd het ongeslagen kampioenschap gevierd 
met menig bubbeltjesdrank, friet en het vooruitzicht om 
met zijn allen nog een internationaal toernooi in Berlijn; de 
Berlin Cup, óók ongeslagen, te winnen.

Maar het seizoen kon niet geslaagd zijn zonder de leidster 
met de boodschappentas vol telefoontjes (en meer...), 
Karin Smit. Ze heeft menig mailtje, belletje, sms’je, 
whatsappje moeten verrichten om alles zonder merkbare 
problemen te laten verlopen. Als team was het één brok 
graniet wat bij elke tegenslag, of het de langdurige bles
sure van Jelle is; “...Kom op Jelle, in het nieuwe seizoen 
ben je er weer bij!...”; of bij een aanslag op de enkels van 
Julian, elkaar opzocht en steunde door dik en dun. 
Uiteindelijk moet je een winnende trainer/coach altijd gelijk 
geven, zijn vooruitziende blik om van deze eerste en 
tweedejaars Dpupillen een kampioensteam te maken 
wat al sinds mensenheugenis binnen VDZ niet is gebeurd 
bij een D1selectie is prijzenwaardig en dit team is voor 
de toekomst van VDZ een geschenk (wel of niet met een 
OTKschreeuw over het veld…).
Bedankt voor dit mooie seizoen.

Paul Meulenbroek

VDZ D1 kampioen!
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BSW Adviesgroep

Al een slimme financiële koers bepaald?

Jacob cremerstraat 95
6821 Dc arnhem

www.hansetenenDrinken.nl
info@hansetenenDrinken.nl

tel. 026-3828998
facebook: hans eten en Drinken

Adverteren in de Volharder?

De Volharder is een (club)blad dat in heel Arnhem en daar
buiten wordt gelezen in een oplage van bijna 1200 stuks 
per uitgave. En dat vijf keer per jaar!  Het is mogelijk om 
voor elke uitgave de advertentie te wisselen, zodat u op die 
manier heel gericht kunt adverteren. Wilt u ook adverteren 
in de Volharder? Neem dan contact op met VDZ Hogerop, 
vdzhogerop@vdzarnhem.nl
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Van de redactie
Het seizoen zit er weer op. En wat voor een seizoen. He
ren 1 deed tot de laatste wedstrijden mee om een podium
plek. Dames 1 wisten zich knap te handhaven in de eerste 
klasse. Bijna alle eerste jeugdelftallen werden kampioen 
of deden mee om de hoogste podiumplekken. De vereni
ging werd ook dit jaar weer groter en ondanks de capaci
teitsproblemen kunnen we daar toch niet ontevreden over 
zijn. Ook het aantal sponsoren groeide. VDZ Hogerop wist 
ondanks de tegenvallende economie toch verschillende 
sponsoren aan ons te binden. Hulde daarvoor.

En dan natuurlijk de Volharder. De redactie heeft ook dit 
jaar weer met gemak vijf nummers kunnen vullen. Met 
een grote vereniging als VDZ gebeurt er altijd meer dan 
voldoende om genoeg kopij op te leveren. En als je dan 
ook een fotograaf hebt zoals Ted de Kraker die zes van de 
zeven dagen op de club vertoeft om alles op de gevoelige 

plaat vast te leggen dan kan 
het niet anders dan dat 
er een mooi clubblad 
komt te liggen. Maar 
daarin wil ik jullie rol ook nog eens 
benadrukken. De redactie is erg blij met de grote steun 
die er is vanuit de vereniging om onze kolommen te vul
len. Alle verzoeken om kopij worden bijna altijd ingewilligd 
maar ook ongevraagd komt er ook meer dan voldoende 
binnen. We prijzen ons daar gelukkig mee.

Dit nummer staat weer boordevol met alle kampioenen, 
laatste activiteiten van het jaar zoals de toernooien en 
verslagen van het afgelopen seizoen. Hugo Jungen staat 
centraal in VDZ en zijn vrijwilligers, Freek Salemink als De 
aanvoerder. Wat er verder nog in staat mag je zelf gaan 
bekijken.  Veel leesplezier en een fijne zomer gewenst, 

Namens de redactie
Rudi Borkus

Aan het einde van het vorige kalenderjaar hebben zeven 
meiden zich aangemeld om in de E te komen voetbal
len. En, samen met de meiden die al in een gemengd 

team speelden, was hiermee ruim voldoende numerieke 
draagvlak ontstaan voor een volledig meidenteam: de E14. De 
winterstop werd gebruikt om in de nieuwe teamsamenstelling 
op elkaar ingespeeld te raken en aan de techniek te werken. 
En dit resulteerde al snel tot de eerste promotie; de E14 wordt 
Meiden E1 en ingedeeld in een pure meidencompetitie.

Met vertrouwen en groot enthou
siasme wordt uitgekeken naar het 
echte werk; de eerste compe
titiewedstrijd tegen Bennekom. 
Door de ervaringsachterstand 
en fysieke verschillen blijkt deze 
tegenstander toch nog een maatje 
te groot (012). Maar de moraal is 
zeker niet gebroken en deze valse 
start geeft een prima uitzicht op 
verbetering. En dit wordt ten volle 
waargemaakt! De stijgende lijn 
die in de tweede wedstrijd wordt 
ingezet (slechts 51 verlies) wordt 
consequent doorgezet. En de lijn 

van de resultaten loopt evenwijdig aan het spelplezier. 
Een derde verliespartij, met minimale doelpuntenver
schil, wordt opgevolgd door twee gelijke spelen. Onze 
doelpunten voor worden talrijker en dit wordt zeer wel
verdiend beloond door de vijfde wedstrijd in winst af 
te sluiten. Het ‘olé olé’ en ‘het is stil aan de overkant’ 
klonken prachtig in de akoestiek van de kleedkamer. 
Met het enthousiasme en de inzet van dit team zullen 
we nog vaak van ons laten horen.

De leiders.

Meiden E1
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TC Jeugd kaatst de bal 10

Resultaten
Mijn eerste volledige seizoen als Technisch Jeugdcoördi
nator zit er bijna op. En ik denk dat ik direct kan conclude
ren dat er op sportief gebied waarschijnlijk nooit meer een 
seizoen komt met zo’n ongelooflijk resultaat. Vier selec
tieteams (A1 – C1  D1 & F1 2x) zijn kampioen geworden 
en er hebben er twee meegedaan voor de prijzen (B1 
tweede ronde nacompetitie en het E1 is geëindigd op de 
derde plaats). Maar ook het Meiden B1 hebben twee keer 
de Cup met de grote oren op mogen halen. Tot slot is ons 
D5 als hoogste geëindigd in de voorjaarspoule 4e klasse 
11. E8 eindigde op een gedeelde eerste plaats en hebben 
we ook tot kampioen gekroond ondanks een wat slechter 
doelsaldo. Daarnaast hebben de meeste schaduwteams 
bovengemiddeld gepresteerd en zien we dat de meeste 
lagere teams een uitstekende tweede seizoenshelft achter 
de rug hebben. Dat werd onder meer zichtbaar tijdens 
het Geert Egging  en Henk Evers toernooi waar bijna alle 
VDZ teams prima resultaten boekten. 

Wijze van spelen
Nog belangrijker was echter de manier waarop. Onze 
doelstelling bij jeugd is het spelen van verzorgd voetbal 
met opbouw van achteruit. In deze manier van voetballen 
worden de verdedigers gedwongen om mee te voetballen 
en leggen we de tegenstander zowel op technisch als 
tactisch gebied onze wil op. Ik ben van mening dat dit 
de enige manier is om als speler beter te worden. Als je 
technisch en tactisch beter bent dan je tegenstander is 
voetbal een fantastisch spelletje. Loop je achter de feiten 
aan, maar ben je fysiek en conditioneel wel in orde, kun je 
in de jongere jeugd nog compenseren. Echter hoe hoger 
je komt, hoe meer er een aanspraak gemaakt wordt op je 
voetbalspecifieke kwaliteiten. En juist deze visie wordt bin

nen onze vereniging steeds breder gedragen. Hartstikke 
goed voor onze spelers en speelsters, maar ook zeer 
dankbaar werk en motiverend voor onze vele vrijwilligers 
die zich met trainen en coachen bezighouden.

De juiste mensen
Natuurlijk kijk ik achterom en probeer te achterhalen waar 
dit onverwacht grote succes in één keer vandaan komt. 
Dan durf ik te concluderen dat we op heel veel plekken 
de juiste vrijwilligers hebben weten in zetten. We door het 
aanbieden van interne trainingscursussen en thema
avonden het met elkaar proberen te bewerkstelligen, maar 
vooral ook door met elkaar over voetbaltechnische zaken 
te praten en van elkaar leren. Dit bleek in het begin voor 
de inmiddels gelouterde trainer wel eens een drempel, 
maar ook zij zijn er van overtuigd dat je door kennis en 
ervaring delen een betere trainer/coach kan worden. 
mooiste voorbeeld hiervan was de aanwezigheid van de 
trainers van het A1 en B1 op één van de themaavonden. 

De laatste kruiddampen zijn opgetrokken

Een seizoen met vooral 
hoogtepunten
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Technisch coördinatoren
Aan het begin van dit seizoen hebben we op elke leef
tijdscategorie een Technisch Coördinator aangesteld. 
Hugo Jungen is verantwoordelijk voor de A en B junioren, 
Martin Gengler de junioren C. Jos Scholten, Albert van 
der Elst en Karin Minnema respectievelijk van de D, E 
en F pupillen en Danny Suithoff en Jeroen Koudijs voor 
de meidenteams. Dit zijn de mensen die verantwoorde
lijk zijn voor het aanstellen van de juiste trainers en de 
indeling van de teams. Het bleek een topteam te zijn, 
onder leiding van voorzitter Arjan Snel. De vergaderingen 
waren constructief en bezetting op de teams bleek in de 
meeste gevallen uitstekend te zijn. Alleen bij de Epupillen 
bleek het lastig om aan voldoende goede vrijwilligers te 
komen. Daarnaast krijgen we steeds meer trainers op de 
selectieteams die geen “betrokken” ouder zijn en op de 
teams daaronder hebben we inmiddels bijna alleen maar 
“opgeleide” jeugdtrainers staan. Het seizoen is vrijwel 
vlekkeloos verlopen en er zijn nauwelijks incidenten te 
noemen. Zoals gezegd op sportief vlak en uniek seizoen.

Groei
Toch heeft dit succes ook zijn keerzijde! Het is in de 
omgeving niet onopgemerkt gebleken dat naast de gezel
ligheid ook de sportieve prestaties een vlucht aan het ma
ken zijn bij VDZ. Dit betekent dat we een enorme toeloop 
aan nieuwe leden hebben en een minimale uitstroom van 
bestaande leden. De wachtlijsten bij sommige jaargangen 
zijn dusdanig groot dat we alleen nog broertjes en zusjes 
bij kunnen plaatsen. VDZ groeit nog steeds en dat heeft 
consequenties voor het komende seizoen. We zullen wat 
betreft trainingen wat moeten indikken. Dus meer teams 
gaan tegelijkertijd trainen op één veld. Daarnaast komen 
we met een maximaal bezette zaterdag te zitten waar de 

laatste 3 wedstrijden waarschijnlijk onder kunstlicht na 
18:00 uur zullen eindigen.

Hetzelfde doel
Het is mooi om te constateren dat de gelederen binnen 
onze mooie vereniging zich aan het sluiten zijn. We zijn 
in gesprek en dat levert mooie maar soms ook grimmige 
momenten op. Toch is het goed om te constateren dat het 
verschil in denken tussen de oudere en nieuwe genera
tie langzaam bij elkaar komt. Er gezamenlijk een zelfde 
doel nagestreefd wordt en we met open vizier, vanuit een 
gezonde en prettige voetbalvisie de aanval kunnen gaan 
openen, op grote verenigingen in de regio wat prestaties 
betreft. De eerste speldenprikjes zijn inmiddels uitgedeeld 
en dat is te merken aan de promoties van ons A1 – C1 en 
D1. VDZ B1 heeft heel overtuigend ESA B1 uit de vierde 
divisie gekegeld. Het aantal nieuwe aanmeldingen en 
verzoeken van spelers uit de omgeving die graag bij VDZ 
willen voetballen is sterk toegenomen. We hebben op 
sportief gebied dit seizoen met scherp geschoten. 

Tot slot
Nu de kruiddampen zijn opgetrokken ga ik genieten van 
een paar weekjes rust, met een moe maar heel erg vol
daan gevoel. Het was voor mij een zwaar maar prachtig 
seizoen. Iedereen die heeft meegewerkt aan dit mooie 
succes wil ik via deze weg bedanken. Maar natuurlijk ook 
de spelers en speelsters die dit toch maar mooi even ge
presteerd hebben. Een seizoen om nooit meer vergeten 
en waar de vonken van afvlogen.

Bedankt en een prettige vakantie en hopelijk treffen we 
elkaar weer in augustus.

Met sportieve groet,
Hans Zwartkruis | Technisch Coördinator Jeugd

Foto´s Ted de Kraker
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Paul van Zeeland juweliers

Paul van Zeeland juwelier

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

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

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

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

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

De Smidse metaal

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

We zijn aangesloten 
bij de 

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

synoniem 
Voor metaal
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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
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Paul Pegels handen zweten. Voor het eerst in zijn leven 
voelt hij spanning. De koele kikker voelt een lichte misse
lijkheid opkomen. Slapjes in de benen en een onaange
name kriebbel in de buik. De stand is twee twee. In de 
laatste wedstrijd van het seizoen, de kampioenswedstrijd 
bovendien. Van een twee nul achterstand terugkomen. 
Niet slecht. Maar of het nog lukt. Paul vraagt het zich af. 
De kopjes van de medespelers zijn gaan hangen. Robert 
en Melle, het centrale duo, de rotsen in de branding, 
hoort Paul al lang niet meer. Een slecht teken. Vera 
verdedigt niet meer mee terug. Zij is kennelijk helemaal 
op. “Ook dat nog. Zij gokt alleen maar op een “omschakel 
moment”. Daar heb je ook niks meer aan.” denkt Paul. De 
tegenstander heeft “de bus geparkeerd”. Een veeg teken. 
Zij gokken op een verlenging en eventueel penalty’s. 
De leiders Roland en Henk blinken uit in chaotisch 
geschreeuw. “De medespelers worden er alleen maar 
onzekerder van. Hebben zij dat nou nog niet door.” Paul 
kan zich zo over opwinden. ”Leiders moeten juist in tijden 
van crisis rust en vertrouwen uitstralen.” Paul hoort hen 
niet meer. Paul wil hen niet meer horen. Paul moedigt 
zijn medespelers aan waar het maar kan. Zijn stem is al 
schor. Maar nu is Paul stil. Een brok in zijn keel. Hij kan 
amper ademen. Een lichte piep verlaat zijn keel. Gelukkig 
heeft de keeper van de tegenstander het niet gehoord. 
Hij zou kunnen merken dat Paul nu toch echt onzeker is. 
Vlak hiervoor heeft Paul een penalty benut. Lange rechte 
aanloop en links laag in de hoek. Mooi in het zijnet. Zoals 
altijd. De keeper van hun deed zijn nare spelletjes. Bal
letje vasthouden. Naar voren lopen. Niet op de lijn staan. 
Schelden zo dat de scheids het net niet hoort. Alles wat 
maar mogelijk is om Paul uit de concentratie te halen. 
Paul vindt dit wel mooi. Kan ervan genieten. Hij wachtte 
tot het laatste moment. Dan pas kwam zijn aanloop en 
het verlossende schot. Met de “Anschluss Treffer” zoals 
de Duitsers zo mooi zeggen. 
Maar nu is het anders… Het zweet staat in zijn handen. 
Weer een penalty, nu in de laatste minuut. Kampioen
schap of niet. Zijn team loopt op zijn laatste tenen. Deze 
moet erin. “Alle wissels zijn gebruikt en wij spelen ook 
nog eens met tien man. De keeper is vlak na rust ook nog 
eens vervangen door de linksback rode Bert. De penalty 
moet er gewoon in. Zo een kans krijg je niet meer.” Paul 

De penalty
loopt met de bal in zijn handen naar voren. “Niet naar de 
keeper kijken.” Hij hoort hem roepen: “Ik weet waar je 
gaat schieten!” Paul denkt: “Die keeper verwacht zeker 
dat ik nu in de andere hoek schiet.” Paul slikt. De bal valt 
bijna uit zijn hand. “Maar als hij weet dat ik dat denk, dan 
duikt hij juist in die hoek. Hij zal dan vermoeden dat ik dan 
toch in de eerste hoek zal schieten en juist in die hoek 
gaan duiken…” Paul zucht en legt de bal op de stip. De 
keeper loopt naar voren en gebaart naar de scheidsrech
ter dat de bal niet goed ligt. De scheidsrechter loopt naar 
voren. Paul voelt nu een erge misselijkheid opkomen. 
“Oh wat moet ik nu doen? Als ik mis dan… Oh, ik mag 
niet denken; Als… Dat is het begin van de mislukking! Ik 
moet niks denken. Gewoon naar het net kijken en in de 
gekozen hoek schieten! Maar, in welke?” 
Een diepe zucht. De lucht verlaat met een luide piep 
Paul’s keel. De scheidsrechter wordt kwaad en trekt geel 
en wijst naar Paul.”Ik hoorde het wel! Zo iets accepteer 
ik niet! Niet schelden! Vooral geen enge ziektes! Ik vind 
jou een naar mannetje!” Paul kijkt verbaast. “Hè? Wat 
nou weer?!” Paul begrijpt er niks van. Kijkt om zich heen. 
Handen gaan van zijn zij richting hemel. Paul zoekt steun. 
Hij heeft zich nog nooit zo alleen gevoeld. De keeper kijkt 
hem met een scheve grijs aan en lacht hem uit. “Ha ha 
ha, eikel. Jij kunt er niks van prutser! Ik pak die bal zo!” 
Het speeksel komt uit zijn mond. “ Dit ziet de scheids nou 
weer net niet…” denkt Paul. De scheidsrechter is druk 
bezig met zijn notitieboekje. “Er iets van zeggen heeft nu 
toch geen zin.” denkt Paul. Draait zich om. Neemt een 
aanloop. “Schijt!” denkt Paul. Haalt diep adem. Klaar voor 
de aanloop. “Hoe zal ik schieten? Links of rechts? Nor
maal weet ik dat al vóór de aanloop.” Paul weet het niet 
meer. Zijn schouders hangen slap naar voren. Lichaams
taal spreekt boekdelen… 
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Kleintuente Installatietechniek

Versteegh Dancemasters

VERSTEEGHDANCEMASTERS.nl    |      026 3511211

Versteegh  Dance Masters

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

Wil je met me dansen?

Bos Interieur
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Op 14 april jl. is Rinus Jansen overleden. Rinus 
was 76 jaar (!) lid van onze vereniging. Een mar-
kante figuur aan de kant van het veld is wegge-
vallen. Het bestuur denkt met grote waardering 
aan Rinus.

Op 27 november vorig jaar gebeurde er iets heel 
bijzonders op onze ledenvergadering. Daar werd 
Rinus Jansen gehuldigd als jubilaris van onze 
vereniging: 75 jaar lid! Hij werd daar toegespro
ken door ons erelid Steef Brinkhoff.Hij kreeg een 
staande ovatie. En daarnaast stonden zijn trotse 
zonen René, Berry en Wilco.

Rinus werd lid van onze vereniging op 5 maart 
1939, op zijn 12e verjaardag. In die tijd moest je 12 
jaar zijn om lid te worden. In de oorlogstijd werden 
niet altijd de wedstrijden gespeeld tot grote teleur
stelling van Rinus. Als jongetje van 18 jaar, wat een 
geluk, invallen bij het tweede elftal waar hij door 
de vaste kern volledig werd genegeerd. Voetbal
lers waren in die tijd echte baasjes, gelukkig is dat 
inmiddels veranderd.

Dat heeft hem niet weerhouden om door te gaan en 
in 1943 werd hij opgenomen in de VDZselectie – 
VDZ 1. Dat heeft maar liefst geduurd tot 1961 toen 
een blessure een einde maakte aan het spelen op 
hoog niveau. Hij ging in een lager elftal spelen.
Rinus was als laatste man de alleenheerser in de 
achterhoede, zette iedereen op de juiste plek en 
heeft veel jongere spelers geleerd hoe je slim en 
goed kunt verdedigen.
Niet alleen in voetbal blonk Rinus uit. Hij was ook 
als vrijwilliger voor de club actief. Hij was jarenlang 
belast met het – destijds nog bij de leden thuis  
innen van de contributie. Op de fiets de hele stad 
door.

Rinus was een voorbeeld voor ons als VDZ'ers . 
Altijd in voor een grapje. In de periode dat het gezin 
Jansen in Zevenaar woonde kwam Rinus op zijn 

snorfiets naar alle thuiswedstrijden van VDZ. Later 
ging hij naar Zelhem, maar bleef de thuiswedstrij
den trouw bezoeken. Zijn zoons zorgden er voor 
dat hij werd gehaald en gebracht. Zelfs toen hij 
moeilijker kon lopen kwam hij nog in zijn rolstoel 
naar Arnhem. Hij had zijn vaste plek in de kantine 
en begon elk bezoekje met een kort spitsig mopje 
en dronk zijn wijntje.
Hij was een bescheiden man, eerlijk, kon bik
kelen als het nodig was, altijd fair play. Aan zijn 
aanwijzingen twijfelde je niet. Als hij, heerser in de 
achterhoede, riep “naor veuren”  dan deed je dat en 
stond de tegenstander buitenspel. De niet voetbal
lers kunnen straks na de dienst vragen wat dat 
betekent.

Wij verliezen in hem een uniek mens, een fijne 
vader en grootvader en trouwe VDZ'er. Onze club 
is Rinus veel dank en respect verschuldigd voor al 
die jaren trouwe dienst en lidmaatschap. Dat zal 
ook niet snel overtroffen worden. Rinus, Jij doet de 
naam van onze club veel recht: Volharding Doet 
Zegevieren. 76 jaar lidmaatschap is echt Volharden!

Henk Matser en Noud Hooyman

In Memoriam, 14 april 2015

Marinus Jansen
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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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Een dezer dagen werd me een visitekaartje in handen gedrukt van de vader van een van 
onze jeugdspelers (D team). Op de achterzijde stond dat de zoon  per ongeluk en in een 
enthousiaste bui  een spiegel van de kleedkamer had gebroken. Of ik maar even 
contact wilde opnemen. Uiteraard gedaan. Met de vader is afgesproken dat de 
kosten van de spiegel vergoed worden.
Waarom vermeld ik dit? Wel, het mag ook wel eens gezegd worden dat  ook 
al gebeuren er soms vervelende dingen binnen een vereniging  onze leden 
hun verantwoordelijkheid nemen en dan deze prima actie ondernemen. 
Daarop mogen wij als leden best trots zijn, ook al lijkt het heel normaal.

HM

een club om trots op te zijn
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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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Na een eerste seizoenshelft waar de jongens vooral aan 
elkaar moesten wennen, werden de doelen bepaald voor 
het voorjaar van 2015. Als D5 wilden we meer scoren en 
vooral minder tegengoals krijgen.
Met Rick en Douwe als aanspeelpunten lukte het de 
snelle mannen zoals Djab, Maarten, Erdit en vooral Saf
fet steeds vaker het net van de tegenstander te vinden. 
Achterin hielden Tobias en Lucas samen met onze vaste 
keeper Ole de boel op bijna Italiaanse wijze potdicht.
Na vier gewonnen wedstrijden stonden we alleen boven
aan en hoorde je soms het woord kampioen zachtjes 
rondzingen. Waar in het begin de wedstrijden nog beslist 
werden met één doelpunt verschil, draaide de doelpun
tenmachine voorin op volle toeren en vier maal scoren 
werd normaal. Het middenveld met Martijn, Emiel, Siep 
en Sem kreeg de verdedigende taken steeds beter door 
en zorgden dat we snel konden counteren . Ondertus
sen morsten de concurrenten steeds meer punten en in 
de strijd om het kampioenschap bleven Spero, SML en 
Elsweide over.  Spero was de eerste directe tegenstan
der en op een vroege natte zaterdagochtend merkten de 
jongens uit de stad, dat voetballen in Elst op gras tegen 
boeren toch echt iets anders is. Spero gooide de beuk 
erin en na 30 minuten stonden we met 20 achter. In de 
2e helft werden de mouwen opgestroopt en konden we tot 
21 terugkomen. Zelfs een gelijkspel zat er niet meer in, 
het kampioenschap was serieus in gevaar. 

Op naar Elsweide D1. Deze werd gelukkig weer ouder
wets gewonnen met 26. Nog drie wedstrijden stonden 
op het programma. Op naar AFC. AFC had drie jongens 
van de E1 geleend (gescout door Vitesse) om het team 
compleet te maken en na vijf minuten stonden we al met 
20 achter. Zo werden we natuurlijk nooit kampioen. Dit 

besef drong net op tijd door 
in de vermoeide koppies en 
met een splijtende counter 
werd het 21 en 22 was de 

ruststand. De kwelgeest 
van AFC lag aan de ket
ting bij Tobias, Sem en 
Lucas en ook de backs 
Yacin en Pelle pakten 
goed hun rol in het ver

dedigen. Maar de bevrij
dende 23 bleef uit. Siep 

was net in het veld en nam 
een corner in één keer en krulde 

de bal prachtig in de verre bovenhoek. Alle slapeloze 
nachten werden vergeten en met goed verzorgd voetbal 
werd het uiteindelijk 25. Een knappe teamprestatie.

Ondertussen hadden Spero en SML gelijk gespeeld,  
dus een week later kon bij winst thuis tegen SML het 
kampioenschap gevierd worden. Helaas bleken Jaime, 
Jérôme, Rick, Maarten en Douwe op vakantie en werden 
Bing en Ian geleend van de D4. De jongens stonden 
scherp aan de start en wat het hele seizoen nog niet was 
gelukt, lukte nu wel. Na drie minuten stonden we met 10 
voor. Een paar minuten later dacht Martijn ‘wat Siep kan, 
kan ik ook’ en bij het nemen van de corner  krulde ook 
Martijn deze corner er in één keer in. SML wilde echter 
niet meewerken aan ons feestje en ging volle bak 
spelen. Het werd 21 en vlak voor rust kon Djab 
gelukkig de 31 scoren. SML ging op zoek naar 
nog een doelpunt. Ole had een engeltje op de lat, 
want SML raakte een paar keer de paal en lat. 
SML maakte nog 32 en de laatste 10 minuten 
was het billenknijpen. We hielden stand en toen 
de scheidsrechter affloot waren de jongens zo moe, 
dat het kampioenschap zeer rustig werd gevierd. De 
buit was binnen,  maar jammer genoeg was het team 
niet compleet. Daarom werd besloten om na de laatste 
wedstrijd thuis tegen DVOV D3G het complete team te 
huldigen. Na een 31 winst knalden de champagnekurken 
en vloog de slagroomtaart door de lucht. Met 10 gewon
nen wedstrijden en 51 doelpunten voor en slechts 16 
tegen heeft de D5 een prachtige teamprestatie neergezet. 
Deze jongens hebben laten zien dat je met inzet en de 
juiste teamspirit ook kampioen kunt worden.

Jaime, Jérôme en Cantor

D5
champions

Zo worden we natuurlijk nooit kampioen!
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Op een mooie zaterdag bij Henk Matser 
te gast aan de eettafel op de Catte-
poelseweg.  Aanleiding was de uitreiking  
van zijn “Lintje”, Lid in de Orde van 
Oranje Nassau,in April 2015. Alhoewel 
uitgenodigd voor een bijeenkomst op de 
Hogeschool werd Henk verrast dat de 
bestemming niet de HAN bleek te zijn, 
maar het Stadhuis.  

De vraag is dan: wat beleefde je op 
het moment dat je een koninklijke 
onderscheiding  gaat krijgen? Henk 

antwoordt dat hij nog altijd heel trots is dat 
hij Lid van Verdienste is geworden bij VDZ. 
Een lintje had van hem nooit zo gehoeven. 
Echter, op het moment dat je er een gaat 
krijgen, blijk je toch snel van mening te kun
nen wisselen. Het is namelijk ook een totale 
erkenning van 50 jaar vrijwilligers werk bij 
diverse organisaties. 

Vrijwilligers CV
Eerst begonnen in Zevenaar bij de Wijkver
eniging De Zonnemaat en later op verzoek 
van de gemeente bestuurslid geworden bij 
een overkoepelende organisatie van wijkverenigingen.  
Tussentijds studeerde hij SPD 1 en 2 en AMBI, zware 
en gevreesde HBOavondstudies op het gebied van 
moderne bedrijfsadministratie en ICT. In 1984 ging Henk 
weer terug naar  Arnhem wat de reisafstand aanzienlijk 
bekortte in verband met zijn werk bij de Akzo. Bij de Akzo 
is hij daar uiteindelijk opgeklommen tot ICTsecurity ma
nager op het hoofdkantoor.

De komst naar Arnhem was voor hem ook direct aan
leiding om weer terug te keren op het “oude nest” VDZ. 
Behalve dat hij daar gevoetbald heeft in de lagere elftal
len heeft Henk bij VDZ een grote hoeveelheid functies 
vervuld: wedstrijdsecretaris, bestuurslid, lid sponsorcom
missie VDZHogerop, etc. In de aanvraag voor het Lintje 
werd gesteld dat het eigenlijk meer een kwestie was 
welke functie Henk Matser niet vervuld heeft!  Op mijn 
verzoek wat nou zijn belangrijkste inbreng is geweest 
kwam hij op de volgende punten:
• het Jubileumboek tgv 75jarig bestaan in 2001. Hier 

was hij hoofdredacteur van en zijn vrouw Liesbeth 
verzorgde daarbij de layout

Henk Matser ontvangt koninklijke onderscheiding

• de Club van 100, zestig leden sponsoren jaarlijks 
100 euro, wat VDZ dus  6000 euro per jaar oplevert 
(er zijn nog 40 vacatures!!!!!) 

• de publicatie van de Gedragscode in 2005 wat de 
club toen veel positieve publiciteit opleverde in de 
Gelderlander

• initiatieven voor specifieke fundraising t.b.v. tegelpad, 
keuken, terras, pannaveldje, enz. 

Henk benadrukt dat dit soort zaken uiteindelijk alleen 
maar in samenwerking met vele andere VDZers en op 
basis van gunning plaatsvindt, maar hij was daarbij vaak 
de initiatiefnemer.

Vanaf 1992 heeft Henk namens de Akzo deel uit gemaakt 
van het Platform Informatiebeveiliging; grotendeels werk 
in privé tijd. Onder anderen ABNAmro, Unilever, Hoog
ovens, KPMG maakten daar ook deel van uit. Tot 2002 
was hij daar bestuurslid en daarna nog lang verbonden 
geweest als adviseur. Bij zijn afscheid kreeg hij daar de 
P!award als blijk van waardering voor de ICTbeveiliging 
van het Nederlandse bedrijfsleven.
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Bij VDZ is het gebruikelijk dat we met elkaar en voor 
elkaar ons inzetten voor de club. Om die reden is het de 
bedoeling dat alle leden (incl. A en B jeugd) en/of ouders 
van jeugdleden (van C t/m F) 4 x 3  uur verenigingswerk 
doen (zie voor meer informatie over de vrijwilligersrege
ling onze site).

Het bestuur dankt alle vrijwilligers 
voor hun inzet voor het afgelopen 
seizoen! 

Hieronder kort samengevat het proces van planning van 
inzet van leden en/of ouders voor het nieuwe seizoen:

• Alle leden en ouders van jeugdleden ontvangen 
begin juli een mail (in plaats van een brief) waarin ze 
zich kunnen inplannen voor bardiensten, keuken
diensten en/of schoonmaakdiensten.

• Leden die zich zichzelf niet inroosteren (op de door 
hen zelf gewenste tijdstippen) worden ingepland 
door de planning.

• Vrijgesteld hiervan worden zogenaamde kaderleden 
(leden en/of ouders die op een andere manier als 
vrijwilliger zich inzetten). Deze mensen krijgen in 
principe geen mail.

Seizoen 2015-2016

De vrijwilligersregeling
• Zodra de definitieve lijst met trainers/leiders bekend 

is, worden deze mensen uit het rooster gehaald 
(maximaal 2 personen per team). 

• De mogelijkheid bestaat om het verenigingswerk af 
te kopen.

• Door het bestuur kan afgeweken worden van de 
vrijwilligersregeling (hiervoor kan een verzoek aan 
het bestuur worden voorgelegd).

• Nieuw voor volgend seizoen is dat A en B jeugd 
ook voor twee bar en/of keukendiensten ingepland 
(gaan) worden. Er is gekozen voor de ochtend
diensten omdat er dan nog  geen alcohol geschon
ken wordt. Daarnaast zijn er de taken tijdens de 
toernooien (per team worden jeugdleden hiervoor 
benaderd).

• Als je niet komt, terwijl je ingeroosterd bent, en niet 
van te voren hebt afgemeld, volgt een boete van € 
35, voor senioren/ouders en voor junioren (A en B 
jeugd) een boete van € 10, .

Communicatie over de planning van de verenigingstaken 
graag via planning@vdzarnhem.nl. Verzoeken aan het 
bestuur graag via bestuur@vdzarnhem.nl

Bestuur VDZ 

Henk Matser ontvangt koninklijke onderscheiding
De mens Matser
Hoe kijkt Henk terug op vrijwilligers werk bij VDZ? Henk 
vertelt dat hij heel veel geleerd heeft van samenwerking 
op allerlei niveaus. Het enthousiasmeren, initiatief nemen 
en ook wel eens incasseren dat zaken niet lopen zoals 
je graag ziet dat ze lopen bij de beste voetbalvereniging 
van Arnhem. Het leukste vond hij toch het lid zijn van de 
sponsorcommissie wat hem heel veel externe contacten 
heeft opgebracht. 

Henk ervaart de wijze van omgaan bij VDZ als prettig . 
Soms doorkruist door voorvallen als schreeuwende ou
ders bij pupillenwedstrijden en vernielingen op de accom
modatie. In zijn algemeenheid is zijn ervaring positief.
De reacties op zijn Lintje waren hartverwarmend. Er werd 
benadrukt dat het hem echt gegund was voor het vele 

werk. Leuke reacties kwamen ook van onbekenden die 
zijn naam of foto in de krant hadden zien staan en hem 
daarop aanspraken. Kortom,  een Grote Opsteker!

Henk’s thuisfront
Liesbeth, zijn vrouw is werkzaam bij Flynth, een groot 
accountants en advieskantoor. Naast haar werk heeft ze 
als hobby paardrijden waar veel tijd aan opgaat. Alhoe
wel Liesbeth niet veel aanwezig is bij VDZ draagt ze de 
club ook een warm hart toe.  Zoals al gezegd had ze een 
belangrijk aandeel bij de totstandkoming van het jubileum
boek. Daarnaast heeft ze in de negentiger jaren ruim vier 
jaar lang  de opmaak gedaan van het blad De Volharder. 
Voor de interviewer ook weer een bewijs hoeveel mensen 
iets doen voor VDZ zonder dat veel anderen daar weet 
van hebben.

John Holtackers
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Jeugdtoernooien bij 
VDZ groot succes

Traditioneel organiseert VDZ aan het eind 
van het seizoen diverse jeugdtoernooien: een 
internationaal toernooi, een toernooi voor F- en 
E-pupillen en een jeugdtoernooi voor de niet-
selectieteams. Over drie weekenden in mei en 
juni werd achtereenvolgens voor de 9e keer het 
International Burgers’ Zoo Tournament gehou-
den, voor de 23e keer het Henk Evers Toernooi 
en voor de 11e maal in successie het Geert Eg-
ging Toernooi.

De belangstelling om deel te nemen aan deze 
toernooien was dit jaar overweldigend. In totaal 
hebben 230 jeugdteams uit Duitsland, Engeland 
en alle uithoeken van Nederland deelgenomen,  
van mini’s tot A junioren. Met andere woorden 
zo’n 2.500 (!) jongens en meisjes hebben kennis 
kunnen maken met de gastvrijheid en sportiviteit 
van VDZ. En het moet gezegd, alle toernooien 
verliepen soepel, sportief en zonder wanklanken. 
Oké, op dat ene incident na, waarbij een scheids-
rechter onheus werd bejegend. Maar dat werd 
door de toernooileiding adequaat opgelost. Zelfs 
een wolkbreuk tijdens het Henk Evers Toernooi 
kon de pret niet drukken. 

Henk Evers 
toernooi

Jeugdtoernooien bij VDZ groot succes

Toernooicommissie VDZ

5 | Clubblad de Volharder

volharder-juni15.indd   5 21-06-15   23:11



Clubblad de Volharder | 25Foto´s Ted de Kraker
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Oké, op dat ene incident na, waarbij een scheids-
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Jeugdtoernooien bij VDZ groot succes

Toernooicommissie VDZ
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Daarmee verdient de toernooicommissie alle lof. 
“Een strakke organisatie en flexibel anticiperen 
op onverwachte situaties zijn de succesfactoren”, 
aldus lid van de toernooicommissie Jérôme 
Jansen. “En natuurlijk helpt het als het mooi 
weer is”. “Maar”, zoals Noud Hooyman in zijn 
rol als anchorman bij de verschillende prijsuit-
reikingen al aangaf, “zoiets organiseren kun je 
niet zonder al die vrijwilligers die voor èn achter 
de schermen meehelpen”.  En dan hebben we 
het naast de toernooicommissie over de vrij-
willigers achter de bar en in de keuken, bij de 
muntverkoop en het snoep, de schoonmakers 
en scheidsrechters. En last but not least na-
tuurlijk Marcel Broecks, die zich met hart en ziel 
ontfermde over de hesjes en de ballen.

Kortom, een geslaagde reeks van toernooien, 
waar ook de penningmeester blij mee zal zijn. 
Dit smaakt naar meer. De toernooicommissie 

heeft begin juli al een evaluatie gepland om de 
verbeterpunten, want die zijn er altijd, te be-
spreken. Maar ook om te bekijken of en waar de 
organisatie versterkt kan worden. De toernooi-
commissie bestond dit jaar uit louter interim 
leden, dus het is belangrijk dat we voor ko-
mend seizoen weer een goede bezetting van de 
toernooicommissie krijgen. Dus mocht iemand 
belangstelling hebben om in de leukste commis-
sie van VDZ een steentje bij te dragen aan het 
organiseren van deze fantastische toernooien, 
schroom dan niet om contact op te nemen met 
Jérôme Jansen (06-51828707, toernooicommis-
sie@vdz-arnhem.nl) of een van de andere leden. 
Samen maken we er ook volgend jaar weer een 
groot succes van!

Geert Egging 
toernooi
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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

... dat kunnen de spelers en begeleiding van VDZ 
D1, C1 en C2 inmiddels zeggen. Met hemelvaart 
namen zij deel aan een internationaal toernooi 
in Berlin, de Berlin Cup. Het vertrek op donder-
dag in uitgelaten stemming, de VDZ spelersbus 
stond keurig om half tien gereed en chauffeur 
Peter had er zin in. Wat wij toen nog niet wisten 
is dat Peter naast zijn chauffeurskwaliteiten ons 
alles over Berlin ging vertellen en een voetbal-
kenner is. Hier hebben we 4 dagen van kunnen 
genieten en met name Rik heeft hier het nodige 
van opgestoken.

Naast het toernooi waar de D1 met de cup ervan 
doorging, de C1 een prima 3e plek in de wacht 
sleepte en de C2 zich keurig staande hield tus-
sen alle C1 teams, hadden we op zaterdag ook 
nog tijd om Berlin te verkennen. Dat dit een 
voettocht werd door moesten de spelers nog 
even aan wennen maar het heeft wel een bij-
drage geleverd aan een onvergetelijke ervaring, 
evenals de Mac aan de Alexanderplatz, een ritje 

Ich bin ein Berliner
met de S Bahn en aansluitend een wandeling 
door de hippe wijk Friederichshan naar het Hos-
tel. Hiermee is dan tevens onze verblijfplaats 
vernoemd een prima accommodatie op Oost-
duitse leest gesnoeid. Hier hebben de spelers 
‘s avonds kennis mee kunnen maken; Ordnung 
muss sein.

Op zondagochtend vroeg kon de terugreis 
beginnen, nadat de kamers opgeruimd waren, 
de begeleiding verzameld was, de stemming in 
de bus was een stuk rustiger, goh hoe zou dit 
nou komen.

Om zes uur stonden we weer bij VDZ, een in-
ternationale ervaring rijker, 2 prachtige voetbal-
dagen en last but not least enorm veel plezier 
met z’n allen gehad. Kortom helemaal goed. 
Allen die hier een bijdrage aan geleverd hebben 
hartelijk dank voor dit mooie avontuur.
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Na het kampioenschap in de eerste helft van het sei
zoen zijn de meiden B1 zonder puntverlies kampioen 
geworden van de hoofdklasse  Oost. Een geweldig 

teamprestatie van  deze groep supergemotiveerde meiden. 
Talent,  de wil om te leren, het team sterker te maken, feed
back te ontvangen en hier ook daadwerkelijk iets goeds mee 
doen, zijn de kracht van dit team geweest dit seizoen. 

Als slagroom op de taart werd ook de Arnhemcup, het 
internationale girlscuptoernooi  O17  gewonnen. Ook de 
meiden van de C8M pakten op dit toernooi de eerste plek. 

Meiden B1 pakken kampioenschap hoofdklasse en 
eerste plek internationaal girlscup- toernooi

MB1 wint alles!!
Een bevestiging dat het meidenvoetbal binnen VDZ steeds 
beter op de kaart komt te staan. Verschillende meiden 
hebben hun speelminuten ook al in Dames 1 gehad en 
gaan volgend jaar voor een plaats in de damesselectie. 
Dit hechte team gaat samen met de meiden van de C8M 
een nieuw team vormen en zal opnieuw de uitdaging in de 
hoofdklasse aangaan. De meiden C en D selectie gaan 
deelnemen aan de jongenscompetitie. Op naar een nieuw 
voetbalseizoen!

Samantha de Haas en Ton Kroon
Begeleiding MB1
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Nieuws van de horecacommissie

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

• Er was even paniek, want er waren nog veel bardiensten aan het eind van 
het seizoen niet ingevuld.  De competitie is dan wel afgelopen, maar er 
wordt toch nog volop getraind en wedstrijden gespeeld. Gelukkig zijn de 
meeste diensten na een mailactie spontaan ingevuld door verschillende 
vrijwilligers. Mensen super bedankt hiervoor!

• Ook dank aan Slagerij Putman voor het sponseren van de nieuwe BBQ. 
Tijdens het Internationale  en Geert Egging toernooi is er dankbaar gebruik 
van gemaakt.

• En wat waren de fruitkramen tijdens de toernooidagen een groot succes. 
Dank je wel COOP!

• De leden die zich opgegeven hadden voor schoonmaakwerk hebben de af
gelopen tijd de keuken, kantine en andere ruimtes blinkend schoon gepoetst.

• Zaterdag 22 en zondag 23 augustus vindt weer het Commandeur toernooi 
plaats voor A, B, C en D teams. Ook hiervoor zoeken we nog vrijwilligers 
voor bar en keuken. Wie  wil/kan ons hierbij helpen? Stuur een bericht plan
ning@vdzarnhem.nl

• VACATURE 
Soms kunnen onze vaste krachten Josje en Rianne niet op zaterdag of zon
dag werken. Om die dagen toch de bar en keuken goed te kunnen beman
nen en aansturen, zijn we op zoek naar mensen die hiervoor  achterwacht 
willen zijn. Lijkt het je wat, mail dan naar horeca@vdzarnhem.nl

• En natuurlijk is deze leuke commissie nog op  zoek naar extra handjes. Wie 
komt ons versterken! Mail naar horeca@vdzarnhem.nl

Vrijwilligers bedankt voor jullie inzet. 
We  wensen jullie een stralende zomer toe!

Met sportieve horecagroet,
De Horeca Commissie
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Het was een seizoen waar je met gepaste trots 
op kunt terugkijken. Een kampioenschap zonder 
nederlaag met 121 gescoorde doelpunten in 19 
wedstrijden. “Dreamteam’ is misschien wel een 
mooie benaming voor de groep spelers die in 
het seizoen 2014 - 2015 het A1 vormden.

Na de ongelukkige en niet geheel terechte 
degradatie in het vorige seizoen was het in de 
eerste plaats van belang de selectie bij elkaar te 
houden. Dat lukte en dus was de doelstelling het 
verloren gegane terrein meteen terug te winnen. 
Dat doel mocht echter niet ten koste gaan van 
het plezier en de ontwikkeling van de individu-
ele spelers. Daarin zijn we met elkaar geslaagd, 
want ondanks het ‘verplichte’ presteren heb-
ben alle selectiespelers elke wedstrijd speeltijd 
gekregen en zo hun bijdrage aan het succesvolle 
seizoen kunnen leveren.

In de voorbereiding bleek tijdens de bekerwed-
strijden al waartoe deze ploeg in staat zou zijn. 
AVW ’66 A2 (11-1), Westervoort A1 (5-2) en OVC 
’85 A1 (7-3) werden eenvoudig opzij gezet. Dat 
gebeurde ook nog eens met aantrekkelijk en 
aanvallend voetbal. Sneller dan verwacht vielen 
de puzzelstukjes in elkaar. Geholpen door de 
komst van Pablo (uit de B3!), de stormachtige 
ontwikkeling van Jasper (die een jaar eerder 
ook nog in de B2 speelde) en een nieuwe, cen-
trale rol voor Daan, die van achteruit mede de 
opbouw verzorgde, hadden we een droomstart 

in de competitie. Na de 13-0 zege in de eerste 
wedstrijd tegen DVOL A1 volgden bijna louter 
grote overwinningen.

Een grote tegenvaller in de eerste seizoenhelft 
was de schouderblessure die Stijn van der 
Weerd op de training opliep door een botsing. 
Dat speelde hem daarna in menig duel parten. 
Stijn voetbalde na de winterstop nog één wed-
strijd, uit tegen Arnhemse Boys, scoorde daarin 
drie keer en bleef zo op 20 (!) doelpunten staan. 
Een (geslaagde) operatie volgde. Hoewel Stijn in 
totaal zeven competitiewedstrijden miste, werd 
hij toch de topscorer van het team. Stan (19), 
Rashed en Jorn (beiden 17) waren ook uiterst 
trefzeker. Met 25 beslissende voorzetten werd 
Stan de ‘koning van de assist’. Rashed was met 
14 voorzetten een goede tweede. De opvallende 
derde is Jasper, die voornamelijk als rechtsback 
werd ingezet en behalve 9 assists ook nog eens 
12 doelpunten op zijn naam schreef.

Na de winterstop liep het door meerdere oor-
zaken een tikkeltje minder. Een onregelmatig 
speelschema door het uit de competitie gaan 
van Driel en Bemmel droeg daar ook aan bij. 
Geheel onnodig werden we in de halve finale 
van de beker uitgeschakeld en kwamen we in 
de thuiswedstrijd tegen een goed SML A2 (dat 
moet gezegd) niet verder dan een gelijkspel. 
Het was knap dat we in het laatste kwartier na 
het inbrengen van Stan en een niet geheel fitte 

Dreamteam bekroont geweldig 
seizoen met titel Namens de gehele begeleiding,

Han Dreuning
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Pablo van een 2-4 achterstand toch nog tot 
4-4 terugkwamen. Het voordeel van dat gelijk-
spel was, dat we daardoor niet in de volgende
uitwedstrijd bij RVW, maar nog een week later,
thuis tegen ESA, kampioen konden worden. In
die laatste wedstrijd voetbalden we prima, maar
tien opgelegde kansen in de eerste helft lever-
den maar twee doelpunten op. Na de 3-1 werd
het toch nog spannend, maar uiteindelijk was de
3-2 zege genoeg voor de dikverdiende titel. Op 6
juni won A1 ook nog een internationaal toernooi
in Woerden.

Alle vijftien veldspelers uit de A1-selectie 
kwamen dit seizoen in de competitie tot sco-
ren. Auke, onze keeper, scoorde als enige niet. 
Terugkijkend hebben we, de leiding en de spe-
lers, voldaan aan de opdracht. Promotie naar de 
eerste klasse, met zestien spelers gestart en ook 
geëindigd, geen incidenten, een formidabele 
trainingsopkomst, goed voetbal en heel veel 
plezier gehad. Bovendien hebben de meeste 
spelers zich heel goed ontwikkeld.

Van de zestien spelers hebben acht spelers hun 
juniorentijd erop zitten. Zij blijven allen voetbal-
len bij VDZ! Dat zegt ook iets over deze groep. 
Stan en Daan sluiten aan bij de eerste selectie, 
Stijn C, Hennes, Rashed, Jair en Jorn gaan 
voor een plek in een van de overige selecties. 
Auke gaat studeren in Groningen, maar is in de 
weekeinden beschikbaar voor VDZ als hij in Arn-

hem is. De goede onderlinge sfeer heeft zeker 
bijgedragen aan het succes. Daarbij mag de 
rol van Jair niet onvermeld blijven. Bij uitwed-
strijden dacht menig tegenstander dat er die 
dag een discotheek was ingehuurd als Jair zijn 
enorme geluidsbox uit de auto haalde. Wij zijn 
als trainers en begeleiders menigmaal even de 
kleedkamer uitgevlucht……

Dreamteam bekroont geweldig 
seizoen met titel

Over begeleiding gesproken. Het vijftal Marcel 
Lurvink (grensrechter), Henny Holtus (leider), 
Frank van der Weerd (coach), Simon Steen-
voorden (trainer-coach) en Han Dreuning 
(trainer-coach) vormden ook een hecht team. 
Het is prettig werken met een grensrechter die 
er altijd is en met een leider waarvan je weet 
dat alles (kleding, pasjes, vervoer etc.) wEek in 
week uit goed geregeld is. Hulde! Het grootste 
compliment gaat uit naar de spelers van A1 en 
enkele A2- en B1-spelers die er af en toe bij 
waren. Zij hebben ervoor gezorgd dat ook de 
begeleiding een onvergetelijk jaar heeft gehad. 
Wij hebben ook genoten!
Voor de jongens die naar de senioren gaan, 
heel veel succes! De opdracht voor de nieuwe 
A1-selectie in het seizoen 2015-2016: promove-
ren naar de hoofdklasse!
                                                           Han Dreuning

A1 kampioen!
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Het was een seizoen waar je met gepaste trots 
op kunt terugkijken. Een kampioenschap zonder 
nederlaag met 121 gescoorde doelpunten in 19 
wedstrijden. “Dreamteam’ is misschien wel een 
mooie benaming voor de groep spelers die in 
het seizoen 2014 - 2015 het A1 vormden.

Na de ongelukkige en niet geheel terechte 
degradatie in het vorige seizoen was het in de 
eerste plaats van belang de selectie bij elkaar te 
houden. Dat lukte en dus was de doelstelling het 
verloren gegane terrein meteen terug te winnen. 
Dat doel mocht echter niet ten koste gaan van 
het plezier en de ontwikkeling van de individu-
ele spelers. Daarin zijn we met elkaar geslaagd, 
want ondanks het ‘verplichte’ presteren heb-
ben alle selectiespelers elke wedstrijd speeltijd 
gekregen en zo hun bijdrage aan het succesvolle 
seizoen kunnen leveren.

In de voorbereiding bleek tijdens de bekerwed-
strijden al waartoe deze ploeg in staat zou zijn. 
AVW ’66 A2 (11-1), Westervoort A1 (5-2) en OVC 
’85 A1 (7-3) werden eenvoudig opzij gezet. Dat 
gebeurde ook nog eens met aantrekkelijk en 
aanvallend voetbal. Sneller dan verwacht vielen 
de puzzelstukjes in elkaar. Geholpen door de 
komst van Pablo (uit de B3!), de stormachtige 
ontwikkeling van Jasper (die een jaar eerder 
ook nog in de B2 speelde) en een nieuwe, cen-
trale rol voor Daan, die van achteruit mede de 
opbouw verzorgde, hadden we een droomstart 

in de competitie. Na de 13-0 zege in de eerste 
wedstrijd tegen DVOL A1 volgden bijna louter 
grote overwinningen.

Een grote tegenvaller in de eerste seizoenhelft 
was de schouderblessure die Stijn van der 
Weerd op de training opliep door een botsing. 
Dat speelde hem daarna in menig duel parten. 
Stijn voetbalde na de winterstop nog één wed-
strijd, uit tegen Arnhemse Boys, scoorde daarin 
drie keer en bleef zo op 20 (!) doelpunten staan. 
Een (geslaagde) operatie volgde. Hoewel Stijn in 
totaal zeven competitiewedstrijden miste, werd 
hij toch de topscorer van het team. Stan (19), 
Rashed en Jorn (beiden 17) waren ook uiterst 
trefzeker. Met 25 beslissende voorzetten werd 
Stan de ‘koning van de assist’. Rashed was met 
14 voorzetten een goede tweede. De opvallende 
derde is Jasper, die voornamelijk als rechtsback 
werd ingezet en behalve 9 assists ook nog eens 
12 doelpunten op zijn naam schreef.

Na de winterstop liep het door meerdere oor-
zaken een tikkeltje minder. Een onregelmatig 
speelschema door het uit de competitie gaan 
van Driel en Bemmel droeg daar ook aan bij. 
Geheel onnodig werden we in de halve finale 
van de beker uitgeschakeld en kwamen we in 
de thuiswedstrijd tegen een goed SML A2 (dat 
moet gezegd) niet verder dan een gelijkspel. 
Het was knap dat we in het laatste kwartier na 
het inbrengen van Stan en een niet geheel fitte 

Dreamteam bekroont geweldig 
seizoen met titel Namens de gehele begeleiding,

Han Dreuning
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Pablo van een 2-4 achterstand toch nog tot 
4-4 terugkwamen. Het voordeel van dat gelijk-
spel was, dat we daardoor niet in de volgende
uitwedstrijd bij RVW, maar nog een week later,
thuis tegen ESA, kampioen konden worden. In
die laatste wedstrijd voetbalden we prima, maar
tien opgelegde kansen in de eerste helft lever-
den maar twee doelpunten op. Na de 3-1 werd
het toch nog spannend, maar uiteindelijk was de
3-2 zege genoeg voor de dikverdiende titel. Op 6
juni won A1 ook nog een internationaal toernooi
in Woerden.

Alle vijftien veldspelers uit de A1-selectie 
kwamen dit seizoen in de competitie tot sco-
ren. Auke, onze keeper, scoorde als enige niet. 
Terugkijkend hebben we, de leiding en de spe-
lers, voldaan aan de opdracht. Promotie naar de 
eerste klasse, met zestien spelers gestart en ook 
geëindigd, geen incidenten, een formidabele 
trainingsopkomst, goed voetbal en heel veel 
plezier gehad. Bovendien hebben de meeste 
spelers zich heel goed ontwikkeld.

Van de zestien spelers hebben acht spelers hun 
juniorentijd erop zitten. Zij blijven allen voetbal-
len bij VDZ! Dat zegt ook iets over deze groep. 
Stan en Daan sluiten aan bij de eerste selectie, 
Stijn C, Hennes, Rashed, Jair en Jorn gaan 
voor een plek in een van de overige selecties. 
Auke gaat studeren in Groningen, maar is in de 
weekeinden beschikbaar voor VDZ als hij in Arn-

hem is. De goede onderlinge sfeer heeft zeker 
bijgedragen aan het succes. Daarbij mag de 
rol van Jair niet onvermeld blijven. Bij uitwed-
strijden dacht menig tegenstander dat er die 
dag een discotheek was ingehuurd als Jair zijn 
enorme geluidsbox uit de auto haalde. Wij zijn 
als trainers en begeleiders menigmaal even de 
kleedkamer uitgevlucht……

Dreamteam bekroont geweldig 
seizoen met titel

Over begeleiding gesproken. Het vijftal Marcel 
Lurvink (grensrechter), Henny Holtus (leider), 
Frank van der Weerd (coach), Simon Steen-
voorden (trainer-coach) en Han Dreuning 
(trainer-coach) vormden ook een hecht team. 
Het is prettig werken met een grensrechter die 
er altijd is en met een leider waarvan je weet 
dat alles (kleding, pasjes, vervoer etc.) wEek in 
week uit goed geregeld is. Hulde! Het grootste 
compliment gaat uit naar de spelers van A1 en 
enkele A2- en B1-spelers die er af en toe bij 
waren. Zij hebben ervoor gezorgd dat ook de 
begeleiding een onvergetelijk jaar heeft gehad. 
Wij hebben ook genoten!
Voor de jongens die naar de senioren gaan, 
heel veel succes! De opdracht voor de nieuwe 
A1-selectie in het seizoen 2015-2016: promove-
ren naar de hoofdklasse!
                                                           Han Dreuning

A1 kampioen!
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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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Internationaal 
toernooi

Inter-
nationaal

jeugd
Toernooi
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Primera

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

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

en muzikale evenementen

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

.... even naar
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Gewoontegetrouw sluit de vrouwen- en meidenafdeling 
het seizoen af met het Helga de Lange-toernooi. Op 14 juni 
zorgden een aangename temperatuur, een lekkere bbq en veel 
enthousiaste meiden en vrouwen voor weer een geslaagd 
HdL-toernooi. 

In een individuele competitie, gerealiseerd door steeds wis
selende teams, streden de jonge meiden en de grotere meiden 
met de vrouwen om de prijzen. In de categorie geboren in 2001 

of later legde Fleur van der Meulen bezit op de eerste plaats. Noor 
Autsema  en Merle Crebas moesten in een spannende penalty
shootout beslissen wie tweede of derde werd, ze waren met een 
gelijk aantal punten geëindigd. Uiteindelijk legde Noor beslag op 
de tweede plek.
Bij de categorie geboren in 2000 of eerder was de strijd om de 
eerste plaats een nekaannekrace tussen Manytia Hartemink en 
Iris Polman. Iris wist Manytia met twee punten verschil te verslaan. 
Het brons ging tot slot naar Ingelise de Graaf.
Alle meiden ontvingen hun bekers uit handen van Johan de Lange.

Klassebehoud
Het seizoen 20142015 was voor de VDZvrouwenafdeling geen 
seizoen van prijzen, maar wel het seizoen van klassebehoud. 
Vrouwen 1 legde beslag op de achtste plek in de eerste klasse, 
Vrouwen 2 wist nipt degradatie te voorkomen in de derde klas met 
een negende plek op de ranglijst. Vrouwen 3 draaide mee in de 
middenmoot van de vijfde klasse en eindigde op een verdiende 
zesde plek. 

Bij de meiden zijn we vooral trots op de MB1, zij wisten in de 
hoofdklasse zowel in de najaars als in de voorjaarscompetitie 
beslag te leggen op de eerste plek. De C8M wist prima mee te 
komen in de vierdeklasse jongenscompetitie en beide ploegen 
wisten het internationale girlscuptoenooi in Arnhem op hun naam 
te schrijven.
Dat geeft veel vertrouwen voor het vrouwen en meidenvoetbal bij 
VDZ in de toekomst! 

Ivonne Stienezen

Het Helga de Lange Toernooi

Mooie afsluiting 
van een prima 
seizoen



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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Kampioenen!!

Eindelijk is het dan 
zover, onze jongens 
kunnen kampioen wor

den. Jammer dat het in Zevenaar 
is maar we zullen daar vast wel als 
aanstaande kampioenen ontvangen worden. De tribunes 
zullen wel alvast voorverwarmd worden, zeker met het 
oog op het weerbeeld; regen. De stoep eromheen zal wel 
schoon geveegd zijn. Voor beiden teams zal het clublied 
wel gezongen worden voor aanvang van de wedstrijd. Dat 
is hoe wij, als ouders een kampioenschap voor ogen heb
ben! Een warme tribune; daar kijken we naar uit. Als wij 
het complex op komen lopen in de regen zegt iemand van 
DCS tegen mijn moeder: “straks kunt u lekker overdekt 
zitten”. Wat nou “overdekt” zitten?  Met een paraplu, op 
een stoel uit de kantine, in de modder? Ja het is overdekt, 
maar  niet hoe wij het dachten.
Daar lopen we dan met spandoeken en toeters naar een 
veldje ergens achterop het complex. Drassig en mod
derig. Zouden hier doordeweeks koeien grazen en bij 

C1



COOP MandersSUPERMARKT
Alteveer

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

Veldman Sport
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gebrek aan ruimte verhuurd worden aan DCS?  Jammer 
genoeg was de stal die dienst deed als dugout, vorige 
week afgebroken. Die pech hebben wij dan weer. 
We hebben ons erbij neergelegd en als trotse ouders 
staan we te toeteren langs het veld. En onze jongens 
staan er weer. Ze winnen en worden kampioen. Nu zal de 
ontlading wel komen, maar ze vieren het feestje op hun 
manier. Blij maar toch bescheiden. Dat siert ze. 

Bij VDZ staan we er weer. Toch maar even wat publiek uit 
de kantine plukken anders is de erehaag wel erg kort. En 
weer mogen we toeteren en klappen. Onze jongens kijken 
bijna wat verlegen om zich heen. Wat moeten ze ook met 
een witte roos? Zouden ze denken dat deze roos mooi in 
het rozenvaasje van oma zal staan? Of zouden ze eraan 
denken de roos op hun kamer te zetten als aandenken 
aan deze mooie dag? Ik denk geen van beiden want ik 
zag al veel moeders met de roos naar huis gaan.
Nog drie wedstrijden en dan is dit seizoen voorbij. Nog 
een mooie afsluiter in Berlijn. Wat hebben ze een leuk jaar 
gehad en ze zullen er zeker met veel plezier aan terug 
denken.Rick en Marco bedankt voor dit jaar. Jullie hebben 
er een mooi team van gemaakt.  En natuurlijk Ewoudt 
onze vlagger, bedankt.

Een moeder

E8G K
A

M
PIO

EN
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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

Het debuut
07 – 09 – 1966  Nederland – Hongarije ( 2  2 ) Johan Cruijff
05 – 04 – 1967  Oost Duitsland – Nederland  ( 4  3 ) Jan Mulder
30 – 05 – 1968  Nederland – Schotland  ( 0  0 ) Wim van Hanegem 
02 – 05 – 1973  Nederland – Spanje  ( 3  2 ) Johnny Rep
01 – 09 – 1981  Zwitserland – Nederland ( 2  1 ) Frank Rijkaard
07 – 09 – 1983  Nederland – IJsland  ( 3  0 )  Marco van Basten
26 – 09 – 1990  Italië – Nederland  ( 1  0 ) Dennis Bergkamp
14 – 12 – 1994  Nederland – Luxenburg  ( 5  0 ) Clarence Seedorf
30 – 04 – 2003  Nederland – Portugal  ( 1  1 ) Arjen Robben 
04 – 06 – 2005  Nederland – Roemenië ( 2  0 ) Robin van Persie 
05 – 06 – 2015 Nederland – VS ( 3  4 )  Davy Pröpper 

(In de Rotterdamse 
Kuip op vrijdagavond, 
de eerste international 
van VDZ, ik was erbij.) 

De Pingelaar

colum
n

De afgelopen maanden hebben we diverse activiteiten 
georganiseerd voor en door onze business club VDZ 

Hogerop. Een van de activiteiten was de sponsoravond bij 
de Kempenaer Advocaten met o.a. Kevin Blom (een ver
slag vindt u elders in de Volharder). Daarnaast hebben we 
een voetbalteam georganiseerd met sponsoren van VDZ 
Hogerop en die hebben een leuke wedstrijd gespeeld te
gen het business team van Vitesse. Deze leuke sportieve 
wedstrijd is gewonnen door onze roodzwarte brigade 42. 
Na afloop bleef het nog lang onrustig in ons clubgebouw. 
Binnenkort wordt de revanchepartij wordt snel gepland. 
Daarnaast verwelkomen een nieuw lid van de business 
club VDZ Hogerop.

Renao
Renao haakt in op de vele manieren 
van dineren, als gast krijg je direct 
bij binnenkomst het gevoel speciaal 

VDZ Hogerop nieuws
te zijn. Restaurant Renao wil de ervaring van Shared 
Dining, waarbij je mensen dichterbij elkaar brengt door ze 
gezamenlijk te laten proeven en te delen van de moderne 
Aziatische Cuisine, versterken. 
Met allerlei kleine gerechten, het zogenaamde “finger-
food”,  krijgen de gasten de gelegenheid om de vele 
diverse smaaksensaties te ervaren. Natuurlijk heeft men 
bij een gezamenlijk diner altijd wel een voorkeur voor wat 
smaakvol is en waar men nog geen ervaring mee heeft. 
Soms moet men een drempel over om nieuwe gerechtjes 
te proeven, juist omdat men zich in een vertrouwd gezel-
schap bevindt gaat men de uitdaging aan en komen er 
verrassende smaken voorbij die een nog bredere wereld 
opent van de Aziatisch keuken.
Wij hopen dan ook dat onze gasten genieten van de vele 
kleine intens heerlijke gerechtjes en tijdens het diner 
nieuwe en bestaande relaties versterken, zowel op zake-
lijk als persoonlijk vlak.
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Familietoernooi 2015

Het wordt een eentonig verhaal maar ook het familietoernooi 2015 
was weer een fantastische happening. Zoals elk jaar weer vlek
keloos georganiseerd door Hans Egging en zijn team. Deze edi

tie was zo succesvol dat op een gegeven moment er geen teams meer 
ingeschreven konden worden. Vol!  Het weer werkte niet echt mee maar 
dat mag bij zo’n evenement de pret niet drukken. Deze afsluiting van het 
seizoen overleefde zelfs een wolkbreuk. Gelukkig brak na de wedstrijden 
het zonnetje nog door en werd het een lekkere namiddag waarbij het bier 
overvloedig vloeide. Bijzaak zijn de winnaars van deze editie maar we 
zullen ze toch even noemen. Het familietoernooi werd gewonnen door 
De Vos en De Haas, het seniorentoernooi door Gratis bier in de kantine.

Foto´s Ted de Kraker

Vrijwilligers van het Jaar
Een vast onderdeel van deze seizoensafsluiting is de bekendmaking 
van de vrijwilligers van het jaar. Dit jaar zijn dat Jérôme Jansen bij de 
jeugd en Rudi Borkus bij de senioren. Een speciale vermelding was 
er voor Ad Heijnen.
Jérôme is leider bij de D5, is algemeen coördinator bij de E jeugd en 
heeft dit jaar de toernooicommissie samen met een aantal ander oud
gedienden opgepakt. Rudi is hoofdredacteur van de Volharder en zorgt 
met zijn redactieteam ervoor dat alle VDZ leden vijf keer  per jaar ons 
mooie clubblad ontvangen. Verder is hij leider van VDZ 6. 
Ad Heijnen krijgt een speciale vermelding. Als gedreven supporter 
van het damesvoetbal heeft hij  deze afdeling mede tot grote bloei 
gebracht. Ook was/is hij bij de jeugdtoernooien een van de drijvende 
krachten.
Voor een uitgebreid interview met de vrijwilligers van het jaar zul je 
moeten wachten tot het eerste nummer van volgend seizoen.

Jérôme Jansen (boven) en 
Rudi Borkus (onder, links)

Links de winnaars van het familietoernooi
Rechts vreugdevolle taferelen na weer een doelpunt
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Op zaterdag 6 juni deden een aantal mini’s mee 
aan het welpen-toernooi in Oosterbeek.
Naast tegenstander OVC’85, moesten zij het ook 
opnemen tegen de SML mini’s.
De hele ochtend werd er druk gevoetbald, in 

de pauze trakteerde OVC op taart en konden de 
kinderen zich vermaken op een van de springkus-
sens. Na afloop van dit intensieve toernooi wer-
den alle spelers beloond met een mooi vaantje!
Super gedaan, kanjers....

Welpen

Welpen
VDZ’er Frank 
in de Hard gras
Redacteur bij de Volharder is geen full-prof 
baan. Onze onvolprezen hoofdredacteur Rudi 
Borkus vindt het prima als we er nog wat bij-
schnabbelen. Dat doen we dan ook allemaal. Zo 
heb ik een ontwerpbureau dat bijvoorbeeld de 
‘Hard gras’ van de heren Spaan, Borst en van 
Nieuwkerk restylede en nu ook 1 x in de 2 maan-
den vormgeeft. En is Frank Ritmeester leraar. 
Hij leest en schrijft daarnaast over voetbal. Deze 
keer ook in de Hard gras. Wel een beetje een 

concurrent van de Volharder, maar het mag!  
Wil je lezen wat hij geschreven heeft, moet je het 
blad eens kopen. Sowieso best interessant. Hoe-
wel van Nieuwkerk in Eefde woont, is de Hard 
gras een behoorlijk Randstedelijk blaadje. Davy 
Pröpper natuurlijk vooral, maar ook de Volharder* 
heeft er voor gezorgd dat de heren nu tenmin-
ste weten waar Arnhem ligt en wat (en wat een 
geweldige club) VDZ is.
Joost

* Paul Teunissen, oud-
columnist van de Volhar-
der heeft (postuum)  ook 
nog een stuk in Hard Gras 
gepubliceerd, http://www.
vdz-arnhem.nl/1/3/verhaal-
van-vdzer-in-hard-gras/
Frank is dus de tweede.F1

Dubbelkampioen
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Jérôme Jansen (boven) en 
Rudi Borkus (onder, links)
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Wat staat er in jouw CV op het gebied van sport?
Van mijn 10e tot 25e gevoetbald bij HZVV in Hoogeveen. 
Een mooie club waar ik een hele leuke tijd heb gehad. 
Ik was (en ben) het type voetballer dat van combineren 
houdt.  Van mooi samenspel en slimme passjes kan ik 
enorm genieten. Bij HZVV hadden we goede trainers en 
begeleiders, essentieel voor je ontwikkeling als voetbal
ler. Ik kijk nog elke zaterdag op teletekst naar de uitslag 
van het eerste van HZVV. Ze staan momenteel bovenaan 
in de eerste klasse E. Het blijft echt mijn cluppie. Daarna 
enkele jaren gevoetbald bij TEC in Tiel. Meer werkvoetbal, 
niet echt mijn ding. Vanaf mijn 38ste weer gaan voetbal
len in de zaal, elke donderdagavond in Valkenhuizen bij 
Plofclub Amalia. Nog steeds heerlijk om te doen.
 

Welke functies heb je bekleed binnen VDZ en vanaf 
wanneer? Nog belangrijker, wat doe je nu?
Ik ben nu zo’n 10 jaar actief betrokken bij VDZ. bijna alle 
jaren als leider van een team van mijn zoon Lukas en 1,5 
jaar als leider bij Charlotte bij de meisjes. Allemaal leuke 
seizoenen geweest. Afgelopen seizoen was ik samen 
met Wilma Rademaker trainer/coach van de B3, daarmee 
werden we kampioen. Was het leukste jaar tot nu toe bij 
VDZ! Inmiddels ben ik bij een jaar lid van de Technische 
Commissie Jeugd, voor de A en B junioren. Nuttige klus,  
maar soms ook best lastig om alles in goede banen te 
leiden.

Wat is voor jou de grootste verandering sinds jouw 
eerste dag bij VDZ en vandaag de dag?
VDZ is een gezellige club waar mijn kinderen en ik het 
al jaren goed naar ons zin hebben. De sfeer is prima, de 
accommodatie ligt er mooi bij. Eigenlijk is er de afgelo
pen jaren niet zoveel veranderd, VDZ blijft aantrekkelijk 
voor velen (zie het grote ledenaantal), het niveau van het 
voetbal is stabiel. Zelf vraag ik me wel eens af waarom 
de jeugd alsook het eerste elftal niet op een hoger niveau 
spelen, gelet op het aantal leden. Er is talent genoeg 
aanwezig binnen de club. Een mooie uitdaging om met z’n 
allen de club op een hoger niveau te krijgen.

Ga je het echte gras missen of is kunstgras het 
nieuwe groen?
Hier kan ik kwijt dat ik het jammer vind dat veld 5 is opge
offerd aan een parkeerplaats. Was dat nou echt nodig? 
Op de bestaande parkeergarage van Rijnstate had best 
een verdieping bovenop gezet kunnen worden toch. Zelf 
ben ik meer een grasjongen, die geur hè! Overigens is 

Technisch cöordinator A en B

Hugo Jungen
VDZ wel goed bedeeld met 
3 kunstgrasvelden, dat is 
ook mooi natuurlijk. Voor de 
lagere teams is het soms lastig, 
ze trainen op kunstgras en spelen 
zaterdags vaak op veld 6 of 7.  Het is toch echt anders 
spelen op kunstgras dan op gras (met al die polletjes ;).
Misschien deze elftallen wat meer laten spelen op kunst
gras?

Is er nog leven naast VDZ? Gezin? Werk? Passie?
Even kort wat info. Ik ben 51, getrouwd met Lea.  Lukas 
bij VDZ, dochters Heleen en Charlotte actief bij Oost 
Arnhem, de korfbalclub. Daar ben ik ook regelmatig. 
Werk als manager Fysieke Leefomgeving bij de provincie 
Utrecht, een mooie en interessante job. Hoe houden we 
Utrecht mooi, bereikbaar en economisch sterk, daar houd 
ik me mee bezig. Naast VDZ en mijn zaalvoetbal ben ik 
jazzmuzikant en regelmatig op stap met mijn Four Stream 
New Orleans Jazzband. Daarnaast ga ik (als er nog tijd 
over is) graag militaire vliegtuigen spotten. Eigenlijk is dat 
mijn oudste hobby (naast voetballen). Kortom, ik vind vele 
dingen leuk!

Wat vind je bij VDZ waar je je prettig bij voelt als lid en 
vrijwilliger?
De gemoedelijke sfeer is prettig, dat hoor ik 
ook van veel anderen. Alhoewel ik er al 
toch weer 10 jaar rondloop, blijf ik een 
beetje een outsider, maar dat vind ik 
wel prettig. Ik merk dat veel jeugdleden 
het naar hun zin hebben bij VDZ en 
dat geeft mij een goed gevoel. 
Sporten draagt bij aan de 
fysieke ontwikkeling van onze 
jeugd en ook voor de sociale 
ontwikkeling is het goed. VDZ 
heeft in die zin een belang
rijke functie in Arnhem
Noord.  Dat mag best eens 
genoemd worden. Onlangs 
stond er een leuk artikel 
in de Gelderlander over 
de jeugdopleiding bij VDZ, 
waarin de club veel waar
dering krijgt.  

 IS

VDZ en zijn
 vrijwilligers
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VDZ en zijn
 vrijwilligers

Het VDZ seizoen in cijfers
Hierbij het overzicht van het sei-
zoen 2014-2015

De C1 is het beste team geworden, net 
voor de A1
Kampioensteams:
• A1, C1 en D1 (heel seizoen).
• MB1 en F1 zijn dubbelkampioen  

(voor en najaarscompetitie)
• D3 (najaarskampioen)
• D5 (voorjaarskampioen)

De 2e helft van het seizoen is uitstekend 
gepresteerd (51,18% winst), beter dan 
de eerste helft (43,55% winst). Hierdoor 
gemiddeld 47,28% winstpercentage, 
beter dan de afgelopen seizoenen.

Bij de senioren hebben de veteranen de 
cup met de grote oren gewonnen

Het volledige overzicht vind je op de 
website. Met dank aan Jeroen Polman

Na een wat teleurstellend Grote Clubactie-
seizoen 2014 hebben we als jeugdcommissie het 
idee opgevat om daar een nieuwe impuls aan 
te geven. We willen een competitie van maken 
waar fantastische teamprijzen mee winnen zijn. 
Ook loten verkopen is een sport!! We stellen 
drie teamuitjes beschikbaar. Het winnende team 
heeft hierbij de eerste keus. De nummer twee en 
drie respectievelijk de tweede en derde. Uiter-
aard hebben we ook nog een prijs voor de beste 
individuele verkoper. 

De teamprijzen zijn:
H Met het hele team inclusief begeleiding naar 
Burgers’ Zoo

H Met het hele team inclusief begeleiding op 
25 oktober naar Vitesse – Ajax 
H Met het hele team inclusief begeleiding  
Footgolf spelen op Papendal
Mobiliseer daarom nu alvast je teamkamera-
den en zorg dat je als team de meeste loten 
verkoopt en ga voor fantastisch teamuitje!! 

Vanaf 19 september start de landelijke lotenverkoop van de 

Grote Clubactie 2015! Vanaf die dag mogen alle lotenver-

kopers (clubleden) langs de deuren gaan of langs vrienden 

en familie om loten te verkopen. Het winnende team is het 

team met de hoogste gemiddelde verkochte lot per persoon. 

Dus aantal verkochte loten gedeeld door het totaal aantal 

teamleden.

nieuwe stijlDoe mee

en win

volharder-juni15.indd   3 21-06-15   23:11
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Vivianne Miedema, onze ster van het nationale Ne
derlands dameselftal zei het al; 'je moet veel met 
jongens voetballen'.  Vol goede moed begonnen 

we vorig jaar zomer met de talenten van de Cmeiden, 
de C8M, aan een jaar voetballen in de jongenscompe
titie. Het werd een jaar van ontdekken hoe belangrijk 
de handelingssnelheid was. Hoe goed het ging als de 
balsnelheid hoog was. En hoe veel makkelijker het ging 
als je fysiek slim voetbalde. En wat de gevolgen kunnen 
zijn als je even verslapte. Het was een wisselend jaar 
met bijvoorbeeld een 80 zege op AFC C2, jongens die 
gefrustreerd het veld verlieten, en bijvoorbeeld ook een 
06 nederlaag tegen De Paasberg C1. Maar bovenal 
zag je dat al die ervaringen ze steeds rijker maakten. 
Zowel voetbaltechnisch groeide er wat (waren het de 
vele trainingschema's en soms harde trainingen?)  en 
ook mentaal werden ze steeds weerbaarder (regelmatig 
ervaren dat je beter speelt, maar toch verliezen). Wij, de 
trainers en coaches, zagen mooie dingen gebeuren maar 
de beloning bleef voor de meiden een beetje uit. Tja, dan 
kun je honderd keer zeggen dat ze steeds beter worden 
maar waarom eindig je dan in de middenmoot? 

Half mei sluiten we het seizoen af met een groot interna
tionaal toernooi in Arnhem, the Girls Cup. De krachten 
konden eindelijk worden gemeten met damesteams. En 
wat voor teams; ESA C1 (kampioen 1e klasse), Alliance 
Haarlem MB1, Nibe B1 uit Denemarken, Ready Futboll 
Oslo en Svogersled B1 uit Noorwegen, ADO C1 Heems
kerk (nr. 3 Hoofdklasse West), Tim Hee Ringkobing U15 

en Eintracht Buckeberge 
U15 om maar wat te 
noemen.  Vanaf de eerste 
wedstrijd is er gestreden. En 
ontdekt. De eerste wedstrijd werd gewonnen, de tweede 
ook. En de derde. Vanaf de ochtend van dag twee zag je 
het geloof groeien. Daar stond een stevig team dat lang
zamerhand meer en meer in zichzelf begon te geloven. 
We merkten dat we langs de lijn minder aanwijzingen 
begonnen te geven; het team nam het langzaam over.  Ze 
bleven winnen. 

En ja, dan sta je na twee dagen en 4 uur voetballen, 
slechts 5 minuten na de halve finale, in de brandende 
zon voor een volle tribune op het veld voor de finale. De 
benen doen pijn en je zit er eigenlijk doorheen. En ja, dan 
is het in de wedstrijd technisch niet allemaal even goed 
meer. En wat is het mooi om te zien dat ze zich herpak
ken en op mentaliteit en inzet er een geweldige wedstrijd 
van maken. Niemand uitgezonderd. En ja, met die instel
ling scoor je dus in de laatste minuut de winnende treffer. 
En dan sta je een uur later met de cup met de laatste 
krachten dansend op het podium. 
Meiden, jullie hebben jezelf beloond na een jaar volhar
den in de jongenscompetitie door op dit podium prachtig 
te zegevieren!
Isis, Joelle, Sterre, Remke, Eva, Annet, Nena, Julia, 
Merel, Lotte, Yanna, Maud, Fleur, Linda en Oleta; wat 
dankbaar om met jullie samen te werken.   

Danny, Chiel, Jeroen

volharding doet zegevieren!

C8M wint de Arnhem Cup

Girls
Cup

leiders- en 
trainersavond
leiders- en 
trainersavond
Vrijdag 12 juni was de jaarlijkse leiders- en 
trainersavond van de jeugdafdeling van VDZ. 
Deze wordt gehouden om de leiders en trainers 
te bedanken voor hun inzet voor de jeugdteams 
het afgelopen seizoen. Er was weer een mooie 
opkomst. Een groot deel van de aanwezige 
deed mee met het onderlinge toernooi. Er werd 
fana-tiek gevoetbald en aangemoedigd. 
Vervolgens was het een gezellig bijeenzijn met 
eten van de BBQ en ook een beetje spieken bij 
de wedstrijd van het Nederlands elftal. Gezien 
de opkomst, de vrolijke gezichten en volle 
buiken, denken wij dat het een geslaagde avond 
was. We hopen jul-lie allemaal volgend jaar 
weer te zien. Jeugdactiviteitencommissie, 
Annelies, Bianca, Sharon, Twan en Wil.

F1
Dubbelkampioen

 Vanaf de eerste dag  was het 
duidelijk dat we dit seizoen een 
bijzondere groep jongens bij elkaar 
hadden. In de voorbereiding wer-
den alle toernooitjes en oefenwed-
strijden overtuigend gewonnen, één 
gelijkspel. Naast de competitie heeft 
het hele jaar de bekercompetitie 
gelopen, die strijd werd uiteindelijk 
verloren in de finale met 0-1. In de 
reguliere competitie werd zowel in  
de najaars- als voorjaarscompetitie 
het kampioenschap behaald.

volharder-juni15.indd   7 21-06-15   23:11
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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

Foto´s Ted de Kraker
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De VDZ Hogerop sponsoravond is een fijne 
traditie. Eén van de sponsoren wordt meestal 
bereid gevonden om zijn deuren open te stellen, 

een mooie spreker wordt uitgenodigd en voor een natje 
en een droogje wordt uitstekend gezorgd. Het was ook 
deze keer weer top geregeld. De Kempenaer Advocaten 
had zijn conferentieruimten opengesteld voor de in grote 
getale opgekomen sponsoren. Topscheidsrechter Kevin 
Blom hield een inspirerende rede over het scheidsrech
tersvak en de ontwikkelingen die daarin gaande zijn. Hij 
had lovende woorden voor de manier waarop VDZ zijn 
scheidsrechtersbeleid heeft opgezet. Harvey Enklaar, 
onze scheidsrechterscoördinator, hoorde het glunderend 
aan (zie foto).
De Kempenaer Advocaten speelt zelf in het voetbalwereldje 
ook een rol. Twee advocaten van dit kantoor zijn betrokken 
bij de Court of Arbitration for Sport (CAS). Deze regelt juri
siche zaken als schorsingen bij UEFA en FIFA. Mr. Dennis 
Koolaard (foto rechtsonder) is daar griffier en Mr. M.P. Nan 
is CAS arbiter. Dat dat spannende zaken oplevert, zoals 
bijvoorbeeld de behandeling van de schorsing van Suarez 
bij het afgelopen WK, spreekt voor zich. Dat daar verder niet 
over wordt uitgeweid is jammer maar begrijpelijk.
Daar tussendoor liet cateraar Renao (voorheen De Chi
nese Muur) zich van zijn beste kant zien met een uitste
kend klaargemaakt buffet. De gasten lieten het zich goed 
smaken en werden intussen ruim voorzien van drankjes 
door de onvermoeibare assistentes Samantha en Bianca. 
Kevin Blom was ook na zijn speech niet meteen weg en 
bleef nog naborrelen en ging uitgebreid in op alle vragen 
van de toehoorders. Al met al was het een heel geslaagde 
avond waarvoor we De Kempenaer Advocaten en de orga
nisatoren hartelijk bedanken.

Rudi Borkus

VDZ
HOGEROP

Sponsoravond 
met Kevin Blom

Foto´s Ted de Kraker
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Clubhuis
Clubhuis V.D.Z.
’t Cranevelt 3
6815 DK Arnhem
0264425746

Postadres 
Postbus 864 
6800 AW Arnhem 

Contributies
(seizoen 2015/2016)
Spelende seniorenleden 
€ 250,

Junioren (13 t/m 18 j.) 
€ 218,
Pupillen (5 1/2 t/m 13 j.) 
€ 198,
Trainingslid senioren 
€ 155,
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,
Het seizoen zit erop! We hebben een mooi seizoen gehad 
met als afsluiting onze succesvolle traditionele toernooien.  
In deze “van de bestuurstafel”  informeer ik u zoals gebrui
kelijk over de bestuurlijke zaken bij VDZ. De belangrijkste 
zijn –zoals steeds dit jaar de ontwikkelingen rond ons 
sportpark.

Ontwikkelingen rond ons sportpark.
Zoals ik u al meerdere malen heb gemeld, gaat  het  
ziekenhuis Rijnstate hun kinderopvang vestigen in het 
oude hoofdgebouw van de Arnhemse Boys. De oude 
“Cranevelt”  kleedkamers kunnen wij dan niet meer 
gebruiken. Wij krijgen daarvoor in de plaats nieuwe kleed
kamers! Deze kleedkamers moeten dus  zo snel mogelijk 
gerealiseerd worden.  Onze definitieve prijsopgave is bij 
de gemeente ingediend. Als het goed is, is de bouwver
gunning aangevraagd. We zijn nog in gesprek over het 
vervolg waarin vragen moeten worden beantwoord over  
het opdrachtgeverschap: budget naar ons of gemeente 
bouwt en levert aan ons.  Het bestuur maakt zich wel 
zorgen over het tempo waarin alles verloopt.  Maar het is 
natuurlijk duidelijk, dat wij pas onze “Cranevelt” kleedka
mers vrijgeven als de nieuwe beschikbaar zijn.

Duurzaam VDZ
In overleg met “Sportief 
Opgewekt” zijn wij aan het 
onderzoeken wat de mogelijkheden 
zijn om energiezuinig 
of zelfs ener
gieneutraal te 
worden. Dat vergt 
investeringen in 
LEDverlichting op 
veld 8 en veld 10, 
in zonnecollectoren op ons 
dak etc. Dit hangt ook samen met de 
investeringen in de uitbreiding van de elektriciteitsvoor
ziening die nodig is voor onze nieuwe kleedkamers. Dit is 
een complexe rekensom. Dit alles vergt een zorgvuldige 
afweging van liquiditeit, investeringen en risico’s versus 
rendement. Er zijn een aantal scenario’s doorgerekend en 
het bestuur heeft aan Sportief Opgewekt gevraagd een 
van de scenario’s verder uit te werken en een voorlo
pige claim op een subsidie te doen. In het komende half 
jaar zullen we hierover een beslissing moeten nemen.  
Het is waarschijnlijk ook nodig een beroep  te doen op 
crowdsourcing door leden van de vereniging. Het bestuur 
zal geen onnodige risico’s nemen. Wij zullen u hier in 
deze rubriek op de hoogte houden.

Organisatie en capaciteit
Het is weer gelukt om in overleg met de technische 
coördinatoren van alle geledingen de trainings en 
wedstrijdschema’s op te stellen. We zitten aan de top van 
de capaciteit van de velden. Er zijn al een paar kleine 
concessies gedaan. We overwegen voor oefenwedstrij
den door de week uit te wijken naar Valkenhuizen. Dit 
gaat de komende jaren een terugkerend thema worden. 
Het bestuur heeft met de technische coördinatoren afge
sproken een paar keer per jaar samen te komen om alle 
overkoepelende zaken af te stemmen:  de Technische 
Commissie Voetbalzaken.

Algemeen
De agenda met de gegevens voor de seizoensopening 
kunt u vinden op de website. Ik wens  u allen een mooie 
zomer en een fijne vakantie. 

Namens het bestuur,   
Noud Hooyman

Van de bestuurstafel

Verzoek aan alle leden !!!
Wijzigingen in persoonsgegevens?
Hierbij wil ik alle leden verzoeken om wijzigingen 
m.b.t. hun huisadres, e-mail adres, vast- of mobiel 
telefoonnummer, bank- of girorekeningnummer 
aan de ledenadministratie door te geven.
U kunt dit mailen naar mij of schriftelijk versturen 
naar VDZ, postbus 864, 6800 AW Arnhem.

GelrePas 2015?
Heeft u of uw kind een 
GelrePas 2015 en wilt u hier 
gebruik van maken bij VDZ, 
stuur dan z.s.m. een kopie 
op naar de ledenadminis-
tratie zodat wij hier rekening mee kunnen houden! 
Alvast hartelijk bedankt voor de medewerking!

 Jacqueline Meijer
06-10661682

ledenadministratie@vdz-arnhem.nl
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Ben Pepijn Jasper Ruben Xander

Wat is je 
leeftijd?

46 jaar 12 jaar 9 jaar 6 jaar 6 jaar

Hoe lang ben 
je al lid van 
VDZ?

bijna 25 jaar Mijn hele leven 
(12 jaar)

Mijn hele leven 
(9 jaar)

Mijn hele leven 
(6 jaar)

Mijn hele 
leven (6 jaar)

Wat doe je 
bij VDZ?

Voetballen in het 
derde op zaterdag, 
jeugdtrainer (C4) en 
VDZ zilversponsor

Keeper in de C4 Voetballen in 
de E2

Voetballen in 
de F7

Voetballen in 
de F7

Wat doe je 
naast VDZ?

Eigenaar van de 
COOP-supermarkt 
(300 meter bij VDZ 
vandaan)

Basisschool 
groep 8

Zit nog op de 
basisschool, 
groep 6

Basisschool 
groep 3

Basisschool 
groep 3

Wat is je 
mooiste 
sportmoment

Westrijd tegen het 
eerste van Ajax (35 
jaar geleden)

Reddingen tijdens 
de kampioens-
wedstrijd met de 
D3

Toen ik met 
een omhaal 
scoorde

Toernooi met 
de F7 met een 
echt VDZ shirt 
aan

Dat ik met de 
F7 mag mee-
voetballen

Wat zijn je 
sterke pun-
ten

Praten in het veld Reflexkeepen Afstandscho-
ten en inzicht

Verdedigen Aanvallen

Wat zijn 
je zwakke 
punten

Mond houden in het 
veld

Meer praten/coa-
chen

Oefenen met 
het chocolade-
been

Bal hoog-
houden

20x hooghou-
den

Waar denk je 
aan bij VDZ?

Plezier en prestatie 
met een biertje in de 
hand

Grote en gezellige 
club

Leuke club Lekker voet-
ballen met mijn 
vrienden

Veel goals 
maken

Wat wil je 
nog meer 
kwijt?

Voetbalniveau ver-
hogen met behoud 
van de gezellige 
sfeer

Hoop op het kam-
pioenschap

Mijn ei tijdens 
wedstrijden

- -

Vader en zoons

De familie Hartgers
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Nu het einde seizoen nadert, viel mijn oog vanmiddag 
op Ted. Ik heb mijn best gedaan om hem met mijn mo
biel te fotograferen zonder dat hij dit zou merken. En....
dat is gelukt! Want de man die altijd fotografeert staat 
zelf natuurlijk zelden in de Volharder. Het leek mij een  
leuk idee om ‘de fotograaf fotografeert’ eens extra in 
het zonnetje te zetten. De kwaliteit van de foto’s is dan 
misschien niet van het ‘De Kraker’ niveau maar hij staat 
er toch leuk op. Om hem te bedanken 
voor al die leuke, ontroerende kiekjes. 
Ook voor ons, de jeugdactiviteiten
commissie, heeft hij bijgedragen aan 
vele impressies. Hij zorgt ervoor dat 
bijna alles wat er bij VDZ gebeurd op 
de gevoelige plaat, de website én de 
Volharder wordt vastgelegd. Hulde!
 

Sharon Darim

De fotograaf 
gesnapt
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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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Wij zijn met de C3 naar Zeeland geweest. Het was een 
erg leuk weekend dat veel langer aanvoelde dan twee 
dagen. 

We verzamelden rond 1 uur die zaterdag dichtbij 
VDZ, waar we speciale witte VDZ shirts kregen, 
vanuit daar gingen we naar Zeeland. Na onge

veer 2 uurtjes in de auto te hebben gezeten kwamen we 
aan bij de camping. Toen we de auto’s uitstapten zijn we 
gelijk gaan zwemmen in het zwembad dat overdekt was. 
Niet dat dat nodig was hoor want het was lekker weer. 
Omdat het weer zo goed was zijn we daarna ook nog 
naar het strandje geweest. Nadat we weer bij de tenten 
kwamen zijn we nog even gaan voetballen totdat Luca, 
Toon, Tobias en Sytze van de C4 en C5  waren gear
riveerd. Toen was het tijd voor de barbecue die erg lekker 
smaakte. Na even chillen hebben we nog even wat spel
letjes gedaan (en kaarttrucs van vooral Martin). Daarna 
zijn we maar eens gaan slapen. 

De volgende morgen was iedereen aardig vroeg op om 
nog even naar het zwembad te gaan voordat we naar het 
toernooi gingen. Nadat we bij het toernooi aankwamen 
was het meteen tijd voor de eerste wedstrijd. We hadden 
alleen geen keeper dus we moesten een beetje improvi
seren. We speelden aardig maar verloren wel helaas met 
20… De tweede wedstrijd konden we onze stempel niet 
drukken en verloren we met 30. Daarna was het tijd voor 
de laatste wedstrijd die we moesten winnen om nog vijfde 
of zesde te kunnen worden. We leken weer te gaan ver
liezen nadat we al snel op 20 achter kwamen. Maar kort 

Weekend Zeeland VDZ C3

voor tijd scoorde we de aansluitingstreffer wat ons weer 
hoop gaf: 21! Kort daarna scoorde we opnieuw waardoor 
we eigenlijk al zeker waren van het gelijkspel want op dat 
moment speelden we veel beter dan onze tegenstander. 
En toen, in de laatste minuut, werd het zelfs nog 32 voor 
ons. Dus we gingen naar de kruisfinale voor de vijfde en 
zesde plek. Het was een spannend duel waarin beide 
teams kansen kregen. Nadat het na verlenging nog 
steeds 00 stond was het tijd voor strafschoppen. Iedere 
team schoot er van de eerste drie twee raak. En toen 
kwam de vierde penalty die wij wel scoorde maar zij niet 
(super gekeept van inval keeper Lex), dus we werden 
uiteindelijk vijfde. Dat was oké maar toen wonnen we ook 
nog de sportiviteitsprijs dus uiteindelijk gingen we toch 
nog met een prijs naar huis.

Samengevat was het een heel leuk weekend! 

Thom de Vries, C3

Sportieve  
mannen!!!



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: Wietze Corbeek
Ik ben 8 jaar oud en speel in de F8 als middenvelder. Ik 
was pupil van de week bij de wedstrijd: VDZ1-Eldenia 1, 
op zondag 10 mei 2015, de uitslag was 3 – 3.

Hoe lang speel je al bij VDZ? Eerste seizoen
Waarom koos je voor VDZ? 
Omdat mijn neven en vrienden hier voetballen
Op welke positie speel je het liefst?  Midden
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom?
Chiel en Chris Folman (A1/B3); zijn mijn neven
Wie vind je de beste voetballer en waarom?
De nieuwe spits van Vitesse: Traoré
Wat is je favoriete club? Nederlands elftal
Heb je nog andere hobby’s? Voetballen
Wat wil je later worden? Profvoetballer
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij 
VDZ? Dat ik Pupil van de Week ben geweest
Wat was je beste wedstrijd of actie? 
Bal in de kruising en dan dus scoren!
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over 
jezelf? Ik hoop dat ik volgend seizoen naar de E ga en 
ik vond het na de wedstrijd VDZEldenia leuk om nog 
even met Stan (nr. 13) te kletsen. Hij is aardig!

PUPIL VAN DE WEEK
Naam: Niklas van Wolven
Ik ben 8 jaar oud en speel in F6 als verdediger. Ik was 
pupil van de week bij de wedstrijd: VDZ1 – Millingen SC 1, 
op zondag 26 april 2015 , de uitslag was 4-1

Hoe lang speel je al bij VDZ? bijna 2 jaar
Waarom koos je voor VDZ? Omdat het een fijne club is 
en omdat mijn broer Ruben er ook op zat
Op welke positie speel je het liefst? Verdediger
Wie is de beste speler van VDZ en waarom? 
Mike Bouwmeester, hij is aardig en speelt goed
Wie vind je de beste voetballer en waarom?
Ronaldo, hij scoort bijna altijd
Wat is je favoriete club? VDZ natuurlijk!
Heb je nog andere hobby’s? Gamen en buitenspelen
Wat wil je later worden? Cabaretier
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij 
VDZ? Dat ik pupil van de week ben geworden
Wat was je beste wedstrijd of actie? Toen ik een goal 
scoorde tijdens een toernooi en mijn opa was er ook bij
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over je-
zelf? Superbedankt voor de leuke middag en groeten aan 
het eerste team!

Foto Irene Gudden
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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

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

Foto Irene Gudden

www.autorijschooldehaas.nl

Sa
men is niet alleen  H

  de aanvoer
de

r 
   

H H

Freek Salemink is de naam, 36 jaar en al wat 
jaren actief voor VDZ. Jaren lang in het eerste 
elftal gevoetbald! Daar was mijn broer Tom-
mie aanvoerder en dat deed hij naar behoren! 
Maar in principe bepaalde ik daar alles, alleen 
niet dat ik in het tweede moest gaan voetbal-
len. Stomme zet van de trainer, maar goed, 
die maken ook fouten. Ik heb er persoonlijke 
voor gezorgd dat het tweede erin bleef. Geen 
aanvoerder maar wel 15 doelpunten maken. 
En dan begin ik niet over vorige seizoen 
dat ik samen met Peter Seinen persoonlijk 
ervoor heb gezorgd dat VDZ 1 geen vierde 
klasse speelt. Ongelofelijke prestatie met hulp 
van wat oudere spelers die graag mij wilde 
helpen. Bijvoorbeeld mijn bescheiden maatje 
Ferdi Broecks met 9 jaar ervaring in de hoofd-
klasse! Dat was gewoon niet meer normaal!!!
Dan ons team waar ons motto centraal staat 
“samen is niet alleen” 
Vorig jaar begonnen als VDZ zaterdag 2 en 
meteen kampioen met deze strijders. Het 
een mix is van zeer getalenteerd tot geen bal 
kunnen raken, van ouwe bejaarden die graag 
nog jong willen zijn tot jonge gasten die nog 
makkelijk in de hoofdklasse kunnen voetbal-

De aanvoerder
Freek Salemink
De aanvoerder
Freek Salemink

len maar die studio Sonsbeek of de luie hond 
belangrijk vinden! Talenten dat waren wij… 
nu een team met een hoog IQ, van psycho-
loog tot fysiotherapeut, van bankmedewerker 
tot Oostpoolgast. Een uitgebalanceerd team 
met veel mogelijkheden. Waar bij toerbeurt 
iemand aanvoeder is, deze mag proberen de 
opstelling te maken, de scheids en de tegen-
stander te ontvangen en niet vergeten in de 
rust om thee te halen. Want als aanvoeder 
heb je wel wat vaardigheden en kwaliteiten  
nodig, het is leuk dat iedereen bij ons in het 
team dit een keer wilt proberen, ook hierin 
doen ze hun best! Ik sta op papier als trainer, 
leider, aanvoeder, captain, commandant, 
opperhoofd en de persoon die de schakel 
is,want zonder mij zijn ze nergens en ik be-
paal alles!!
Nee, een fantastische en geweldig team, die 
op het veld nog steeds wil winnen en voor 
elkaar door het vuur gaan, na de wedstrijd 
plezier hebben met elkaar onder genot van 
een biertje(of herfstbokjes) maar waar ook 
ruimte is voor vreugde en verdriet..…want 
samen is niet alleen!!! 
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Bvr advies, aCCOuntants en Belastingadviseurs

    

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  
  

 
 


