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Apollo at home, reisadvies

Huiswerkbegeleiding ArnHem

Adverteren in de Volharder?

De Volharder is een (club)blad dat in heel Arnhem en 
daarbuiten wordt gelezen in een oplage van bijna 1200 
stuks per uitgave. En dat vijf keer per jaar!  Het is mo
gelijk 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



5

Van de 
voorzitter

Inmiddels is het seizoen al weer lang en breed begon
nen en de zomer niet meer dan een herinnering, De 
dagen worden rap korter en de nachten flink kouder, 

als de voortekenen niet bedriegen komt de herfst met 
rasse schreden nader.

Ook als voorzitter bevind ik mij in de herfst van mijn 
bestuursperiode. Immers ik ga ik het voorlaatste seizoen 
in van mijn laatste termijn. Een mooi moment om (kort) 
achterom te kijken en je collegae bestuurders en jezelf te 
vragen wat we nog willen bereiken. Immers ondergete
kende is niet de enige die afscheid neemt. Inmiddels heeft 
Lucelle ons bestuur verlaten en ook de penningmeester 
zal na dit seizoen het stokje over dragen. Kortom, bij deze 
roep ik goede kandidaten op zich te melden, VDZ heeft 
jullie nodig!

Wat hebben we bereikt? Veel te veel om op te noemen. 
Een aantal hoogtepunten wil ik toch benoemen. De ruil 
van veld 5. Ja, dat was een erg mooi veld, waaraan velen 
warme herinneringen koesteren maar voor onze operatie 
is veld 1 met de verlichting een zegen gebleken. Dan is 
er nog de nieuwbouw van de kleedkamers en het nieuwe 
veld 10. Een trainerswisseling bij 1 en niet onbelangrijk 
een beter proces rond doorstroming van jeugd leden naar 

de senioren. Kortom, best iets om trots op te zijn, en dat 
ben ik dan ook. Ging er dan niets mis, ongetwijfeld ook 
teveel om op te noemen maar ook dat hoort bij besturen.

Wat willen we nog bereiken? Nou de verduurzaming van 
de vereniging gecombineerd met de bouw van nieuwe 
kleedkamers. Maar bovenal het behoud van wat deze 
vereniging zo mooi maakt, de warmte, de mensen en de 
tomeloze energie en inzet van alle vrijwilligers. Als dat lukt 
dan durf ik het stokje met een gerust hart over te dragen. 
Mocht u nu denken, zo’n gespreid bedje lijkt mij wel wat, 
schroom niet om contact op te nemen.

Voor nu wens ik u een mooi seizoen, veel gezelligheid en 
succes.

Remco Bijlsma

Foto Ted de Kraker



Burgers’ Zoo

10 oktober t/m 1 november van 18 tot 21 uur toegang € 10,-
Kijk uit, want tijdens de herfstvakantie kom je oog in oog te staan met levensgrote 
dino’s in Burgers’ Zoo. Ons dierenpark staat dan vol met gigantische, prehistorische 
monsters in alle soorten en maten. Veel kunnen er bewegen en sommigen zijn wel 
7 meter groot. Na 18 uur is het extra spannend want in het donker worden de dino’s 
spectaculair verlicht. Beleef dit spektakel elke dag vanaf 18 uur voor maar € 10,- per 
persoon of gratis met een abonnement. En natuurlijk kan je met een dagkaartje ook 
‘s avonds blijven. Bovendien blijven de Ocean, een deel van de Bush, de overdekte 
Kids Jungle en ons restaurant met oerlekkere dinoburgers open tot 21 uur.

Meer info en kaartjes op www.burgerszoo.nl/dinos

VDZ dino 2015.indd   1 21-9-2015   9:05:57
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Van de re-
dactie
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De redactie is weer terug van vakantie, lekker uitgerust 
gaan we er weer een heel seizoen tegenaan. Voor u 
ligt het nieuwste nummer van uw lijfblad. Dat ziet er iets 
anders uit dan u gewend bent.

De eerste Volharder van het seizoen is altijd een hele 
bevalling. Alle vaste pagina’s zoals de agenda, de 
trainers en leiders, de organisatie van VDZ etc. moeten 
allemaal opnieuw worden gevuld. De redactie had ook 
bedacht dat we wel iets aan de layout wilden veranderen. 
Daarna bleek dat, vanwege de vernieuwde drukpersen 
bij drukker JP Offset, het qua kosten niet meer uitmaakte 
of we in kleur of zwartwit zouden werken. We zijn dus nu 
overgegaan op een volledig full color blad. Ook dat had 
zijn consequenties. Het nieuwe concept is nog niet geheel 
uitontwikkeld maar je ziet hier in dit nummer al een eerste 
opzet. 

Niet alle bladzijden zijn al omgezet naar kleur. Omdat de 
ontwikkelingen sneller gingen dan we voorzien had
den hebben we de adverteerders nog niet aan kunnen 
schrijven om een nieuwe kleurenadvertentie in te sturen. 
Diverse advertentiepagina’s zijn dus nog in zwartwit. Dat
zelfde geldt voor sommige rubrieken. Voor nummer 2 van 
dit seizoen hopen we dat allemaal op orde te hebben.

Maar genoeg over de vorm, nu 
over de inhoud. Die is als vanouds 
behalve dan dat we afscheid 
hebben genomen van 
Paul Pegel, het 
voetbalfeuilleton. 
Tevens is de rubriek De 
Aanvoerder ingewisseld voor De Spits. 
Tony Soli van VDZ 1 bijt de spits af. Verder was er voor 
het eerst een Jeugdkader Kick Off. Wat dat behelst kun je 
lezen in een uitgebreid artikel. Het Commandeurtoernooi 
was weer een groot succes. VDZ 1 is vertegenwoordigd 
met een seizoensverslag van Joris Schemkes en op 
de middenpagna staat het hele eerste centraal. Wat er 
verder nog in staat mag u allemaal lekker zelf gaan lezen. 
Namens de redactie veel leesplezier gewenst,

Rudi Borkus

Algemene 
ledenvergadering

Op de agenda staan daarnaast in ieder geval de jaarver
slagen van de secretaris, de jeugd en damescommissie 
en van VDZHogerop. De penningmeester presenteert 
het financieel jaarverslag 2014/2015. Een bestuursver
kiezing is noodzakelijk want ons bestuurslid Lucelle van 
de Hövell heeft aangegeven met haar werkzaamheden 
te stoppen. We sluiten de vergadering traditiegetrouw 
af met het huldigen van onze jubilarissen. De defini
tieve agenda staat vanaf 12 november op de website.

Donderdag 26 november 2015
20.00 uur in het clubhuis

Schrijf het vast 
in je agenda!



BSW Adviesgroep

Al een slimme financiële koers bepaald?

“De huiskamer van Sonsbeek
is ”

www.Hansetenendrinken.nl 026-3828998

- Laagdrempelig  - Gratis Wi-Fi
- Ongedwongen sfeer - Kinderhoek
- Koffie  - Leestafel
- Lunch  - Mobiele werkplekken
- Diner  - 40 soorten bier
- Borrel  - Terras
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Al een slimme financiële koers bepaald?

Vanaf dit seizoen bekleed ik de functie van alge
meen jeugdcoördinator. Net als de technisch 
coördinatoren wil ik samen met de algemeen 

coördinatoren van de A&B, C, D, E, F en de Mini’s met 
enige regelmaat informatie delen via de Volharder.

En daar zit direct het probleem van dit stukje: 
Er zijn bijna geen algemeen coördinatoren! 
Voor de F fungeert Gérard van Lunenburg gelukkig al en
kele jaren als algemeen coördinator en voor de F mini’s is 
sinds dit seizoen Giovanni Sohilait aangesteld. Voor alle 
andere leeftijden ontbreekt een coördinator die samen 
met de technisch coördinator verantwoordelijk is voor het 
reilen en zeilen binnen de betreffende leeftijdsgroep. 

Taken algemeen coördinator 
Wat doet een algemeen coördinator nu eigenlijk? In 
zijn algemeenheid bestaan de taken voor de algemeen 
coördinator uit:
• Verantwoordelijk voor de invulling van de begeleiding 

van de teams (“de leiders/coaches”);
• Zorgen voor een goed verloop van de begeleiding 

van alle teams;
• Communicatie verzorgen naar alle leiders; 
• Fungeren als link tussen VDZ en ouders/spelers in 

teams;
• Beheer van de wachtlijst  voor nieuwe leden van de 

betreffende leeftijd;
• “Cultuurbewaker” van de normen en waarden van VDZ;
• Ondersteunen technisch coördinator bij het maken 

van de teamindelingen.

M.a.w. de algemeen coördinator doet alles wat NIET tech
nisch inhoudelijk met het voetbal te maken heeft. Dat is 
de verantwoordelijkheid van de technisch coördinator. Wel 
faciliteert hij alles dat het  lid zijn en met plezier voetballen 
bij VDZ mogelijk maakt. Kortom, een verantwoordelijke 
taak. De coördinator is de smeerolie van de betreffende  
leeftijdsgroep en onmisbaar voor een perfect verloop van 
het seizoen! 

Daarom zoeken we met spoed:

Algemeen Coördinatoren 
voor A/B, C, D en E (M/V)

Ben jij communicatief vaardig, beschik je over organisatie
talent en heb je affiniteit met voetbal, zonder dat je direct 
een technisch specialist hoeft te zijn, meld je dan aan!

Wil je eerst meer informatie neem dan contact met mij op 
via 0651828707 of ajc@vdzarnhem.nl

Hopelijk kunnen we in de volgende Volharder de nieuwe 
coördinatoren aan u voorstellen!

Jérôme Jansen
Algemeen Jeugdcoördinator VDZ

Organisatie nog niet compleet

Algemene jeugdcoördinatie



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 
Internet : http://www.desmidse-metaal.nl We zijn aangesloten bij de 

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

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

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

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

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

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

En dan ben je opeens TCer meisjes…..
In een ondoordacht moment zeg je ja tegen de vraag of je 
deel wilt gaan uitmaken van de technische commissie. Er 
wordt verteld dat het wel veel werk is, maar ook leuk. Na 
even twijfelen zeg je ja en dan zit je er middenin!
150 meisjes van 10 tot 18 jaar; daarmee moet een mooie 
verdeling worden gemaakt zodat ze allemaal op een 
niveau spelen waar ze het meeste plezier en de meeste 
ontwikkeling kunnen meemaken. Na wikken en wegen 
lijkt het erop dat de beste verdeling is om drie Delftallen 
te maken, waarvan één in een jongenscompetitie, drie 
Celftallen ook hier één bij de jongens, twee Belftallen 
en één Aelftal. En dan zijn er ook nog meisjes die in een 
jongenselftal willen voetballen, jonge vrouwen die al bij de 
seniorenelftallen VR1 of VR2 kunnen en willen voetbal
len en meisjes die in de E zitten. Al met al een enorme 
puzzel.

En daarna is het werk nog steeds niet gedaan. We willen 
met z’n allen dat elk elftal begeleid wordt, gecoacht op za
terdag en dan twee keer per week een training krijgt. Dat 
zijn dus nog eens 9x4= 36 functies die ingevuld moeten 
worden. Bij de selectieelftallen willen we een trainer met 
een diploma en bij de andere elftallen trainers die kunnen 
motiveren en stimuleren. Dat geldt ook voor de coach; 
geen bullebakken maar gedreven mensen die inspireren 
en zorgen voor ontwikkeling. De leid(st)ers moeten dan 
weer zorgen dat iedereen weet wie wel en niet komt, ziek 
is of wat dan ook. Het regelen van alle rond een elftal kost 
soms veel inspanning. 

Begin augustus zijn de elftallen bekend en worden ze 
bij de KNVB definitief ingedeeld. En dan is het voor de 
TC putten uit de bron van trainers/leiders en coaches 
van het afgelopen seizoen. Sommigen willen door, vaak 
bij het team van de dochter, soms ook zelfs bij andere 
teams. Anderen geven aan dat ze het na zoveel jaar eens 
rustiger aan willen doen of gewoon vader of moeder willen 
zijn langs de zijlijn. Van de 36 plaatsen zijn er dan begin 
september nog een stuk of tien plekken niet ingevuld en 

dan wordt het zoeken in de ledenlijst. De schrik slaat je 
om het hart, want de eerste wedstrijden beginnen en we 
missen nog begeleiding. Het grote mailen en organiseren 
begint. Want 150 meisjes, betekent ook bijna 300 ouders. 
Er moet toch iets te regelen zijn... Na een week nog bijna 
geen invulling, wel soms al de eerste klachten van ouders 
die vinden dat VDZ een bedrijf is met een leveringsver
plichting. "We betalen toch contributie?" is het argument. 
Rustig blijven en uitleggen dat we een vereniging zijn 
waar we het met elkaar moeten doen. We zijn geen ten
nisclub. Daar betaal je naast de contributie apart voor de 
tennisleraar. Een voetbalclub werkt anders. VDZ is een 
club VOOR iedereen en DOOR iedereen. 
En dan na een paar weken opstarten lijkt het 'opeens' 
allemaal ingevuld te zijn. Ouders worden coach en leid(st)
er, vaders gaan training geven samen met meisjes en 
vrouwen uit VR1 VR2, MB1 en C2G. Het heeft zich niet 
vanzelf opgelost, maar wat zijn we blij met de hulp die na 
alle verzoekjes en mailtjes werd aangeboden!

De eerste wedstrijden zijn gespeeld en de trainingen 
worden goed bezocht. De laatste afmeldingen worden 
verwerkt en de wachtlijst wordt zo goed als mogelijk 
weggewerkt in de vrijgevallen plaatsen. En nu, achterover 

Het wel en wee van de TC
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Foto Ted de Kraker



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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leunen! Ik geloof het niet. Er moet nagedacht worden over 
hoe we het technisch beleidsplan gaan actualiseren, hoe 
we de administratie beter kunnen gebruiken voor het vul
len van de elftallen voor het seizoen 20162017, wat we 
willen met de prestatieelftallen en de recreatieelftallen, 
aansluiting met de seniorenelftallen en nog veel meer 
zaken die ik nu nog eens niet weet.

Is het veel werk? Ja! Is het leuk? Ja! Zijn er bij een voet
balclub veel meer mensen achter de schermen bezig dan 
wat je lijkt te zien langs de zijlijn? Ja! 
Is dit alles? Nee! Dit is alleen maar mijn stukje over de 

technische commissie van de meisjes. De TC’s van de 
jongens hebben nog veel meer elftallen en dus ook meer 
werk. Gelukkig zijn daar ook veel mensen die met heel 
veel liefde en plezier proberen om onze club een mooie 
club te laten zijn. En dan is daar ook nog de ledenad
ministratie die alleen ik volgens mij al wel 150 keer heb 
geappt of gemaild met de vele wijzigingen van naam, 
email of elftal van wie of wat dan ook.
Voor dit moment wensen we iedereen een goed seizoen 
waarvan we aan het eind hopelijk zeggen dat iedereen 
zich ontwikkeld heeft en plezier heb gehad.

Arthur van der Windt

Grote Club Actie voor nieuw 
trainingsmateriaal
Tot 10 oktober loopt de teamactie waarmee het best verkopende 
jeugdteam een grote prijs kan winnen. Op zaterdag 19 sep-
tember ging de Grote Club Actie weer los. Teams van D, E, F, 
Champions League en meiden gaan met loten langs de deur 
en alle jeugdleden hebben een mail een mail ontvangen voor 
digitale verkoop.

Wat kun jij winnen?
Met het hele team (incl. begeleiding) naar 
Vitesse – Ajax  (25 oktober), naar Burgers’ Zoo of 
FootGolf spelen op Papendal? Dit zijn de prijzen voor het team dat de meeste 

Grote Club Actie loten weet te verkopen. Het best verkopende team – jongens en 
meiden - heeft de eerste keuze in de prijs en zo verder.

Het mooie is dat hoe meer loten wij samen verkopen, des te meer geld we verdienen 
om extra dingen voor de jeugdteams te kunnen doen. Dus het geld komt ook weer 

ten goede aan alle teams (aan ieder lot van € 3 houden wij 80% over). We zetten dit 
jaar in op de aanschaf van extra (trainings)materialen voor alle teams. Wie leuke ideeën 

hiervoor heeft, kan deze bij de jeugdcommissie indienen.

De actie voor de teams loopt tot 10 oktober, zodat we op tijd weten welk team op 25 oktober naar Vitesse – Ajax 
gaat. We tellen dan de verkopen van internet en de boekjes per team bij elkaar op. Dus zorg dat alle boekjes 
vóór 10 oktober terug zijn in de bak die we weer op de bar in de kantine staat. De landelijke actie loopt tot 19 
november, dus gewoon doorgaan mag en dan hebben we daar natuurlijk ook nog een leuke prijs voor. 

En de vrouwen en heren senioren kunnen natuurlijk ook gewoon een boekje kopen per team. Ze liggen in de 
commissiekamer en je steunt er VDZ (jeugd) mee.

Doe ook mee!



Sam*dexy

Rijschool René Beumer

Communicatie  Marketing  Merkstrategie  Positionering  Merkarchitectuur  Merkmanagement

Art direction  Advertising  Conceptontwikkeling  Merkontwerp  Naamcreatie  Vormgeving

“De brains,
de bedoeling,
het concept..”
Daar ligt de essentie. Daarom zijn wij geen mooi-

makers of napraters. Samdexy is  een bureau waar 

alles draait om creativiteit. Dat geldt zeker ook 

voor het creëren van een merkstrategie met die 

slimme twist of een verrassende maar relevante 

positionering. En altijd gecommuniceerd met op-

vallend sterke visuele en tekstuele prikkels. In 

uiterlijk, stijl en charme. ‘Woof ’ noemen we dat. 

Putting the woof * into pedigree samdexy.nl

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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Oktober
Henry Bergman  1
Milo Borgonjen  1
Wesley Driessen  1
Willem van der Made  1
Bas Pape  1
Julian van Rijn  1
Noor Vervoort  1
Ronald Brakenhoff  2
JeanPaul Kerstens  2
Stef te Veluwe  2
Iwan Hamers  3
Anemoon Uildriks  3
Finn Visser  3
Simon Alberink  4
Jaap de Bruijn  4
Jimmy Hoere  4
Thijs Löwenthal  4
Loes Wierstra  4
Shèz Beemsterboer  5
Sabine de Ruijter  5
Inge Schmeink  5
Marijn ter Voert  5
Philip Godschalk  6
Joren Hengeveld  6
Sem van Kampen  6
Martin Loef  6
Job Schrijner  6

Joris Zoomers  6
Michelle Boudens  7
Storm Buitenhuis  7
Eric Caldenhoven  7
Noortje den Dekker  7
Joep Kloppers  7
Marlon Polman  7
Ineke Schoenmaker  7
Syb Bouma  8
Ferdy Broecks  8
Coen Dreuning  8
Robert van Empel  8
Joep Haagmans  8
Jelle Visscher  8
Rins Leenaarts  9
Sara Oguz  9
Sefa Oguz  9
Khalid Ouali  9
Dik van Veldhuizen  9
Cantor Barten  10
Pepijn Sanders  10
Daniël Wissink  10
Thijs de Wit  10
Jouke Blonk  11
Tomas Olgers  11
Ruben van Rijn  11
Sela van Vreeswijk  11
Christy Walravens  11
Judith Zweers  11
Nick de Blok  12
Pele Boelens  12

Bart van Daele  12
Eva Harbers  12
Luuk Jetten  12
Jeroen Polman  13
Bjorn Rijgersberg  13
Jari Borghart  14
Joris Schemkes  14
Sjef van Steenoven  14
Gijs de Gorter  15
Ton ter Grote  15
Merwan Karaer  15
Ole Rigter  15
Vere van Tol  15
Jens van Ommen  16
Lukas Sikes  16
Pablo Bosman  17
Marc van Klaveren  17
Rick Penterman  17
Olaf Wijbenga  17
Cochise Numan  18
Ole Boele  19
Kars Deutekom  19
Ferrie van Galen  19
Bart Groeliken  19
Sascha TubioTubio  19
Anouk Visser  19
Robert Bos  20
Ben Hartgers  20

Tijn Nijenhuis  20
Tony Soli  20
Olaf Verweij  20
Stefanie Wilkens  20
Arjan de Wilde  21
Alain Baars  22
Senna Grillo  22
Eva Heijnen  22
Jochem Loeve  22
Mylo Speijers  22
Ewald Stegenga  22
Lena Autsema  23
Koen Bakker  23
BertJan Zoetbrood  23
Tibor Saric  24
Storm Bijlsma  25
Ruben Breedveld  25
Martijn Brugman  25
Max Hahn  25
Eddy Hartgers  25
Hugo Jungen  25
Angelino Martens  25
Max Flierman  26
Pepijn Hartgers  26
Hans van der Held  26
Mario Rodriguez  26
Kasper Olgers  27
J.M. Overmeer  27
Ties Peters  28
Lieke Boekema  29
Gijs Wennekes  29

Frans Joris Esmeijer  30
Jeffrey Langenbach  30
Marc Meeuwis  30
Justin Driessen  31
Johan van Gemert  31
Tobias Lunter  31
Karin Swanenburg  31
Peter Verhoeff  31

November
John Holtackers  1
Rens Snel  1
Joey Driessen  2
Constan Heestermans  2
Agnes Hegger  2
Youri Rüdiger  2
Ryan Smit  3
Maher Aarab  4
Sjors Dreuning  4
Rianne van Lunenburg  4
Michiel Molenaars  4
Pelle van der Berg  5
Harvey Enklaar  5
Martijn Ganzevles  5
Michel Loeve  5
Frits den Outer  5
Albert Carolina  6
Luca Korn  6

Anandi Sweere  6
Nicole van Wolven  6
Andor Buisman  7
Kalle van Vreeswijk  7
Ties Küpers  8
Marcel Verweij  8
Frank de Graaf  9
Olivier Leenders  9
Nassim Ouali  9
Bas Schrijner  9
Chiel Volman  9
Guus de Bruijn  10
Julia Groot  10
Guus Janssen  10
Jaron Boermans  11
Harro Gudden  11
Irene Gudden  11
Jasper Hartgers  11
Niek Niebuur  11
Sanne Rutten  11
Juul Leijen  12
Thijs Smans  12
Alix Smollich  12
Roman Venema  12
RobertJan Damen  13
Bram Marée  13
Gijs Marée  13
Laurie van der Staaij  13
Mats Heerens  14
Robin Kemphuis  14
Gus van der Panne  14

Kiki Swanenburg  14
Fedor Venema  14
Frank Westen  14
Boaz Zwaan  14
Robin Boekhorst  15
Teun Dijkhuizen  15
Julius den Hartog  15
Bart Jansen  15
Simon Jong  15
Callum Lewis  15
Eva Renkema  15
Xandra Borgijink  16
Marcel Broecks  16
Tom Buiting  16
Harry Gudden  16
Jan Tenback  16
Fred Wigt  16
Niels Emeis  17
Bram Gnodde  17
Noam Hendriks  17
Stefan Lightfoot  17
Niels van Maanen  17
Benno v Witteloostuyn  17
Felix Zandanel  17
Soufian Arjoch  18
Many Ganzevles  18
Loek Hofstede  18
Mark Peters  18

Rob Teunissen  18
Tijn Boelhouwer  19
Job van Daalen  19
Morrison Hosman  19
Bert Sark  19
Jip Wikkerink  19
Robin Drexler  20
Gerrie Elfrink  20
Arnoud Leenaarts  20
Owen Hightower  21
Tycho Overmeer  21
Adam Saad Mohamed  21
B.G. Tiehuis  21
Saffet Yaman  21
Rody Beumer  22
Lisa Gores  22
Lenny Jansen  22
Florian Lowik  22
Casper Zwaal  22
Julius Paesch  23
Lara Brakenhoff  24
Kris de Bruijne  24
Carel Greuters  24
Daniel Hammink  24
Pim Blok  25
Nick Leenders  25
Peter Pieridis  25
Hylke Robben  25
Michiel van der Bent  26
Niek Meijer  26
Coen Mulder  26

Verjaardagen



JP Offset
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Damian Rüdiger  26
Rudi Borkus  27
Paul van der Held  27
Ewoudt Nekkers  27
Thom Tijmense  27
Hamed Hashmi  28
Onno Hengeveld  28
Renée Kuyt  28
Kees Looman  28
Vincent deliege  28
Thijs Lambrechts  29
Niels van Santen  29
Stefan Scheerder  29
Kai Schonewille  29
Tijmen Smal  29
Silke van Solinge  29
Rowdy Aartsen  30
Tom Klein Beekman  30
Joost Marée  30

December
Arno Berkhout  1
Ilias Esmeijer  1
Willem Rooding  1
Susan Verheij  1
John Verpoort  1
Esther van As  2
Hans van Es  2
Arno Jansen  2
Kees van Kampen  2
Jeroen Krosse  2
Brent Roelofsen  2
Arno ten Dolle  3
Bing Kronenburg  3

Marco Vultink  3
Quinten Visscher  4
Yoeri Ziel  4
Floris van den Bogaart  5
Mart Leenaarts  5
Kerliai Letwory  5
Finn van Beek  6
Stijn van Geemen  6
Peter Hoving  6
Damian Ulrich  6
Michiel Kempkens  7
Sam van der Lelie  7
Wout de Bruijne  8
Stijn Maas  8
Olle van der Mark  8
Willem Meijer  8
Olaf van Beveren  9
Flyn van Kampen  9
Raijnell Keizer  9
Paulo Lemos  9
Timo Nadorp  9
Edwin Steenstra  9
Ruben van Cooten  10
Martine Harsema  10
Joop Hengeveld  10
Jelle Lettenga  10
Rens Schoenmaker  10
Aram Soby  10
Yaquin Krafft  11
Jada Teunissen  11
Arjen Koudijs  12
Mirza Unal  12
Annelot Winkler  12
Don van Dijk  13
Maarten Molenaar  13

Julie Scholvinck  13
Thomas de Winther  13
Madee Compagne  14
Damiaan Kortenhorst  14
Helmer Rozema  14
Miko Volman  14
Wil Bruijnesteijn  15
Maurice Burgers  15
Rick Derksen  15
Jans ten Have  15
Femke Hengst  15
Kess Manjoero  15
Max Wegenaar  15
Dante van der Doelen  16
Dennis van der Elst  16
Willem Schreuder  17
Jip Zoomers  17
Paul Meulenbroek  18
Pelle Tenten  18
Niels Bouwman  19
Bram van Dalen  19
Julia Witjes  19
Aidan Berg  20
Hans Brakenhoff  20
Thomas Franzen  20
Bink Goedings  20
Maarten Holtus  20
Gérard van Lunenburg  20
Andre Westen  20
Virgil Boldewijn  21
Jamie Hightower  21
Jeroen Koudijs  21
Joost Paulissen  21
Martijn Pel  21
Lars Volman  21

Nena Volman  21
Frank van der Weerd  21
Stijn van der Weerd  21
Renzo Jansen  22
Fabian Kersten  22
Dennis Vos  22
Lucas Gengler  23
Carola Keesom  23
Rik vd Oosterkamp  23
Jinthe Tangelder  23
Frans Boer  24
Ralph Decker  24
Bor van Eijk  24
Guus Franken  24
Daan Hutten  24
T. van Witteloostuyn  24
Esther Harbers  25
Pieter van Leeuwen  25
Bub Boelens  26
Martin Koenen  27
Hannah de Vries  27
Harry de Dobbelaere  28
Younès Inerhmi  28
Lex den Outer  28
Joep Remmerswaal  28
Frank Tomassen  29
Maarten Visser  29
Rob Brinkhoff  30
Ruben Kaspers  30
Mats Smits  30
Finn Sondaar  30
Jurgen Elfrink  31
Tom Kamphuis  31
Peter Seinen  31
Tim Visser  31

Slaapmutsen
toernooi 2015
Op 29 en 30 oktober organiseren wij het jaarlijkse 
slaapmutsentoernooi. Het toernooi is bedoeld voor 
alle E- pupillen.  Naast het overnachten in een van 
de kleedkamers, gaan we veel voetballen en andere 
leuke spellen doen.

Je kan je nog t/m 14 oktober opgeven bij de leider 
van je team. Informatie over het tijdstip van verzame-
len,  kosten en het programma volgen nog.

Hopelijk zien we jullie allemaal op het slaapmutsen-
toernooi!

De jeugd-activiteitencommissie

Geef jeook op!!

29 en 30 oktober



www.pruijnschilderwerken.nl

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

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

    Rudolf 06-28846131                www.pruijnschilderwerken.nl                   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,  Arnhem, tel. 026-4425103, gsm. 06-23970936,  web kornmanautos.nl
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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
Drost en zonen bv  
www.drostenzonen.nl
EBIS Informatisering 
www.ebisbv.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
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
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
Studiehuis Alteveer 
www.studiehuisalteveer.nl
Tien Organisatieadvies  
www.tienorganisatieadvies.nl
TM2 Architecten 
www.tm2architecten.nl
Tonny van Elferen, bestrating en 
tuinaanleg, www.tonnyvanelferen.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
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Jeugd 
Kick Off

Voordat de bijeenkomst 
start moet er een unieke foto gemaakt met de 
ruim 70 aanwezige vrijwilligers. Op het moment 
van het maken van de foto besef ik dat we het 
inderdaad met elkaar doen. Dat VDZ een echte 
vereniging is, waaraan heel veel vrijwilligers 
een positieve bijdrage leveren. En ook nog eens 
op een manier die voor heel veel andere vereni-
gingen als voorbeeld mag worden genomen.
Na de foto  opent vervangend jeugdvoorzitter 
Hans Arentsen de bijeenkomst. Vervolgens mag 
ondergetekende, als algemeen technisch jeugd-
coördinator zijn verhaal over de voetbaltechni-
sche zaken kwijt. Na exact tien minuten word 
ik door dagvoorzitter John Wijbenga “afgeha-
merd”.  Hij neemt vervolgens zelf het woord en 
houdt een vurig pleidooi over het belang van 
de grote clubactie en de op handen zijnde foto-
actie. Jérôme Jansen  volgt tien minuten later 

met zijn indrukwekkende presentatie over de 
succesvolle  toernooien die VDZ organiseert.  
Evert van Amerongen heeft een koffer met 
kleding meegenomen want hij komt twee keer 
als spreker aan bod. De eerste keer neemt hij 
de aanwezigen mee langs het maandelijkse 
medische spreekuur voor de jeugd dat bij VDZ 
één keer per maand op woensdag tussen 19:00 
uur en 20:00 uur wordt gehouden. Hier kunnen 
alle voetballende jeugdleden geheel vrijblijvend 
een bezoek brengen bij blessures, maar ook met 
preventieve vragen.  Na de pauze komt Evert 
omgekleed als slotspreker terug als voorzitter 
van de sponsorcommissie om de sponsormo-
gelijkheden binnen jeugd te presenteren. Maar 
een enkeling in zaal heeft in de gaten dat dit 
dezelfde Evert is als voor de pauze, maar dat 
even terzijde.
Nog net voor de pauze komt Bert Kok, onze 
penningmeester aan het woord. Hij geeft tekst 

Het is vrijdagavond 4 september 18:00 uur. Alles 
in de kantine wordt in gereedheid gebracht om 
een nog onbekend aantal deelnemers aan de Kick 
Off 2015 – 2016 te ontvangen.  Een jaar later dan 
gepland en ook gehoopt is het dan zover. De af-
trap van het nieuwe seizoen waarin het bestuur 
en diverse commissies in 10 minuten de aanwe-
zige trainers en leiders duidelijk maken waar ze 
voor staan, wat ze doen, wanneer ze dat doen en 
voor wie ze het doen. Het wordt een TEDx-achtige 
bijeenkomst, waarbij de sprekers elkaar in snel 
tempo opvolgen.

Kick Off 
2015-2016!

en uitleg over het nieuwe pasjes systeem dat in 
plaats van het muntensysteem is gekomen. Na 
de pauze is het de beurt aan de activiteitencom-
missie. Bianca de Vos neemt de aanwezigen 
mee langs o.a. het slaapmutsentoernooi en het 
Sinterklaasfeest. 

Vervolgens is Harvey Enklaar aan de beurt. Hij 
gaat over de scheidsrechters, en daar zitten we 
bij VDZ niet heel ruim in bemeten. Dit verdient 
de komende maanden veel aandacht en er 
worden vanuit de zaal al direct enkele mogelijk-
heden aangedragen. “Waarom laten we de A & 
B junioren niet op zaterdag fluiten, als invul-
ling van hun vrijwilligersverplichting?” vraagt 
Joost Marée zich hard op af. Een prima idee 
dat inmiddels ook zijn vervolg heeft gekregen.  
Harvey laat ook nog weten dat de verplichte 
spelregelcursus voor tweedejaars B-junioren 
weer opstapel staat en dat de scheidsrechters-

cursus weer snel van start zal gaan.
Tot slot komt Bert Kok nog één maal ten tonele 
als vervanger van Lucelle van Hövell om nog 
eens uit te leggen hoe de vrijwilligersregeling nu 
precies in zijn werk gaat en hoeveel mensen er 
rond een team vrijgesteld worden omdat ze een 
taak als trainer of als leider vervullen.
Alles verloopt prima binnen de geplande tijds-
periode en het aantal vragen vanuit de zaal blijft 
beperkt. Na afloop krijgen we louter positieve 
reacties en de bevestiging dat dit de manier om 
het seizoen goed te starten. Het blijft lang (01:30 
uur) gezellig in de kantine. De Kick Off 2015 – 
2016 is  een groot succes en voor volgend staat 
deze inmiddels al op de agenda. Wellicht dan bij 
onze hoofdsponsor  in Burgers’ Zoo!
Bedankt voor  jullie komst! 
Hans Zwartkruis | TJC VDZ- Arnhem
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Voordat de bijeenkomst 
start moet er een unieke foto gemaakt met de 
ruim 70 aanwezige vrijwilligers. Op het moment 
van het maken van de foto besef ik dat we het 
inderdaad met elkaar doen. Dat VDZ een echte 
vereniging is, waaraan heel veel vrijwilligers 
een positieve bijdrage leveren. En ook nog eens 
op een manier die voor heel veel andere vereni-
gingen als voorbeeld mag worden genomen.
Na de foto  opent vervangend jeugdvoorzitter 
Hans Arentsen de bijeenkomst. Vervolgens mag 
ondergetekende, als algemeen technisch jeugd-
coördinator zijn verhaal over de voetbaltechni-
sche zaken kwijt. Na exact tien minuten word 
ik door dagvoorzitter John Wijbenga “afgeha-
merd”.  Hij neemt vervolgens zelf het woord en 
houdt een vurig pleidooi over het belang van 
de grote clubactie en de op handen zijnde foto-
actie. Jérôme Jansen  volgt tien minuten later 

met zijn indrukwekkende presentatie over de 
succesvolle  toernooien die VDZ organiseert.  
Evert van Amerongen heeft een koffer met 
kleding meegenomen want hij komt twee keer 
als spreker aan bod. De eerste keer neemt hij 
de aanwezigen mee langs het maandelijkse 
medische spreekuur voor de jeugd dat bij VDZ 
één keer per maand op woensdag tussen 19:00 
uur en 20:00 uur wordt gehouden. Hier kunnen 
alle voetballende jeugdleden geheel vrijblijvend 
een bezoek brengen bij blessures, maar ook met 
preventieve vragen.  Na de pauze komt Evert 
omgekleed als slotspreker terug als voorzitter 
van de sponsorcommissie om de sponsormo-
gelijkheden binnen jeugd te presenteren. Maar 
een enkeling in zaal heeft in de gaten dat dit 
dezelfde Evert is als voor de pauze, maar dat 
even terzijde.
Nog net voor de pauze komt Bert Kok, onze 
penningmeester aan het woord. Hij geeft tekst 

Het is vrijdagavond 4 september 18:00 uur. Alles 
in de kantine wordt in gereedheid gebracht om 
een nog onbekend aantal deelnemers aan de Kick 
Off 2015 – 2016 te ontvangen.  Een jaar later dan 
gepland en ook gehoopt is het dan zover. De af-
trap van het nieuwe seizoen waarin het bestuur 
en diverse commissies in 10 minuten de aanwe-
zige trainers en leiders duidelijk maken waar ze 
voor staan, wat ze doen, wanneer ze dat doen en 
voor wie ze het doen. Het wordt een TEDx-achtige 
bijeenkomst, waarbij de sprekers elkaar in snel 
tempo opvolgen.

Kick Off 
2015-2016!

en uitleg over het nieuwe pasjes systeem dat in 
plaats van het muntensysteem is gekomen. Na 
de pauze is het de beurt aan de activiteitencom-
missie. Bianca de Vos neemt de aanwezigen 
mee langs o.a. het slaapmutsentoernooi en het 
Sinterklaasfeest. 

Vervolgens is Harvey Enklaar aan de beurt. Hij 
gaat over de scheidsrechters, en daar zitten we 
bij VDZ niet heel ruim in bemeten. Dit verdient 
de komende maanden veel aandacht en er 
worden vanuit de zaal al direct enkele mogelijk-
heden aangedragen. “Waarom laten we de A & 
B junioren niet op zaterdag fluiten, als invul-
ling van hun vrijwilligersverplichting?” vraagt 
Joost Marée zich hard op af. Een prima idee 
dat inmiddels ook zijn vervolg heeft gekregen.  
Harvey laat ook nog weten dat de verplichte 
spelregelcursus voor tweedejaars B-junioren 
weer opstapel staat en dat de scheidsrechters-

cursus weer snel van start zal gaan.
Tot slot komt Bert Kok nog één maal ten tonele 
als vervanger van Lucelle van Hövell om nog 
eens uit te leggen hoe de vrijwilligersregeling nu 
precies in zijn werk gaat en hoeveel mensen er 
rond een team vrijgesteld worden omdat ze een 
taak als trainer of als leider vervullen.
Alles verloopt prima binnen de geplande tijds-
periode en het aantal vragen vanuit de zaal blijft 
beperkt. Na afloop krijgen we louter positieve 
reacties en de bevestiging dat dit de manier om 
het seizoen goed te starten. Het blijft lang (01:30 
uur) gezellig in de kantine. De Kick Off 2015 – 
2016 is  een groot succes en voor volgend staat 
deze inmiddels al op de agenda. Wellicht dan bij 
onze hoofdsponsor  in Burgers’ Zoo!
Bedankt voor  jullie komst! 
Hans Zwartkruis | TJC VDZ- Arnhem

Foto’s Ted de Kraker

De sprekers van links naar rechts: 
Jérôme Jansen, John wijbenga, Bert Kok, Bianca Vos, 
Evert van Amerongen, Hans Arentsen, Hans Zwartkruis en Harvey Enklaar



TIEN organisatieadvies

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

Rob Egging muzikale omlijstingen

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

www.charlestown.nl 

Jazzymotion  
Voor elke 
feestelijke 
gelegenheid

www.jazzymotion.nl 

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

Jazz
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Agnes Wattimena
Mijn naam is Agnes Wat
timena en ik heb 3 jongens 
voetballen bij VDZ. In een 
mooie volgorde, nl in de A, 
B en C. Ik sta op zaterdag 
graag langs de lijn en als 
ik dat niet doe ben ik in de 
keuken te vinden. Sinds een 
paar jaar sta ik af en toe in de 
keuken frietjes te bakken. Dat 

vind ik heerlijk om te doen. Hoe meer, hoe beter! Dat is 
dan ook mijn enige ervaring in de horeca. Een positieve 
ervaring tot nu toe. 
Ik weet nog niet precies wat ik voor de Horeca Commis
sie kan betekenen, maar ik ga mijn best doen. Misschien 
dat ik dan mag blijven…

Suzanne van Schijndel
Mij is gevraagd mezelf kort 
voor te stellen als nieuw lid 
van de HC (horecacommis
sie). Mijn naam is Suzanne 
van Schijndel moeder van 
twee zonen, Luca en Sascha 
Tubio Tubio. Luca heeft ruim 
14 jaar gevoetbald bij VDZ en 
Sascha voetbalt inmiddels bij 
een Ateam. Vorig jaar een 

keer achter de bar in gesprek geraakt met een HClid 
en me daarna aangemeld onder het motto vele handen 
maken licht werk. Ik werk al heel lang bij een afdeling van 
het Gerechtshof te Arnhem waar ik een beetje van alles 

en nog wat doe. Mijn link met de horeca is dat ik Hotel
vakschool heb gedaan en voorafgaand aan mijn justitie
loopbaan nog een tijd in de horeca heb gewerkt. Ik heb 
van mijn horecatijd in ieder geval geleerd wat hard werken 
is, om praktisch te zijn en daar kom je ook als ambtenaar 
ook best ver mee. Mijn eerste indruk is dat de HC het een 
leuke club is, ik zie wel wat ik allemaal kan en mag gaan 
doen. 

Samantha de Haas
Hallo, ik ben Samantha. De 
meeste zullen mij wel kennen 
als een van speelster van de 
dames, als trainer/coach van 
de MB1 of mij als scheidsrech
ter op het veld hebben zien 
lopen. En sinds dit seizoen ook 
als lid van de HC.
Zoals jullie zien ben ik echt 
een clubmens en wil graag 

mijn steentje bijdragen waar ik kan. Zo ook in de HC!
Een leuk team om mee samen te werken. En om jullie 
van een drankje en een hapje te voorzien, is zo een team 
hard nodig! Dus heb je nog wat tijd over en lijkt het je leuk 
om ons te versterken! Meld je dan aan. Want we weten 
allemaal: vele handen maken licht werk!

Nicole Schols-Keulen
Even voorstellen: mijn naam is Nicole ScholsKeulen en 
ik ben sinds kort lid van de Horecacommissie. Mijn zoon, 
Cédric,  voetbalt al vanaf zijn vijfde bij VDZ en zit nu in de 
B2. Beroepsmatig ben ik leerkracht in het basisonderwijs en 
daarnaast voorzitter van Speelstoet, de speelgoedbank voor 

Arnhem e.o.
Een paar jaar geleden was 
ik ook al lid van de ‘club’: de 
keuken van VDZ dreigde toen 
dicht te gaan als er niet meer 
vrijwilligers zouden komen. Ik 
vond (en vind) het niet kunnen 
dat zo’n mooie, grote club als 
VDZ geen keuken zou hebben 

Er is de afgelopen maanden in de Horecacommis-
sie (HC) weer veel gebeurd waar we jullie van op de 
hoogte willen brengen. Frank Tomassen heeft helaas 
afscheid genomen van de HC. Wij willen hem nog-
maals bedanken voor zijn inzet. Wij zijn erg blij om te 
vertellen, dat wij maar liefst 4 nieuwe leden in de HC 
hebben mogen verwelkomen. Zij stellen zich even aan 
u voor.

DE DERDE
HELFT



Willemsen Makelaars
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en heb mijn verantwoordelijkheid genomen. Zelf ben ik 
horecaondernemer geweest bij een tennisvereniging en 
weet als geen ander hoe belangrijk een (goedlopende) 
keuken voor een club is. Door ziekte moest ik echter al 
snel stoppen. Inmiddels gelukkig weer hersteld en ook 
weer terug in de HC. Mijn motto: vele handen maken licht 
werk én brengen gezelligheid!

Verder nieuws
Zoals de meesten van jullie al wel gemerkt hebben kan er 
nu ook in de keuken met PIN betaald worden.

Er is sinds kort 
een nieuwe snack 
beschikbaar in 
de keuken: een 
overheerlijk broodje 
Bapao met een 
vulling van kip voor 
maar €1.50.

De HC is druk bezig met het maken van een draaiboek. 
De bedoeling is om met behulp van dit draaiboek de 
afstemming van de taken van de HC en  de andere com
missies bij VDZ nog beter te laten verlopen. 

Hygiënecode
We willen nog een keer onder de aandacht brengen, 
dat wij als HC ons moeten houden aan de hygienecode 
van de HACCP.  Een belangrijk onderdeel hiervan is het 
schoonmaken van de keuken en bar. Dit betekent, dat er 
na een keuken of bardienst verwacht wordt, dat er wat 
schoonmaakwerkzaamheden verricht worden. De HC 
heeft hier speciale schoonmaaklijsten voor gemaakt waar
op precies staat wat er schoongemaakt moet worden. De 
aftekenlijsten liggen in een mapje in de keuken en achter 
de bar. Het zou erg fijn zijn als een ieder de verantwoor
delijkheid neemt om na zijn of haar dienst de keuken en 
bar schoon achter te laten. Alvast bedankt hiervoor!

Een sportieve horecagroet
De Horecacommissiei

Nieuws van de penningmeester

VDZ voert clubpas in
De belastingdienst verplicht ons het “gratis verbruik” goed te administreren. 
Bij VDZ hebben we het dan over zo’n 16.000 consumpties per jaar. Door de 
aanschaf van het nieuwe kassasysteem verwachten we de administratieve 
lasten aanzienlijk te verminderen. Een van de maatregelen is dit seizoen de 
invoering van een clubpas waarmee je kan betalen. Deze komt in de plaats van 
de bekende rode en zwarte munten. 
De afgelopen weken zijn de passen (nagenoeg allemaal) uitgedeeld en is een 
uitleg gegeven. Het zal allemaal even wennen zijn zoals bij elke verandering. 
Halverwege het seizoen gaan we evalueren we en mocht er onverhoopt budget 
over zijn dan wordt dit verdeeld over de passen. De belangrijkste kenmerken 
zijn:

• Het is geen bezuiniging, het totale budget blijft hetzelfde;
• Het betalen is erg eenvoudig en gaat via een kaartlezer. De horecacommissie instrueert het barpersoneel. Het 

resterende tegoed kan je aan bij een barmedewerker opvragen (dit gaat voorlopig niet anders);
• Het tegoed is voor het hele seizoen, enkele uitzonderingen daar gelaten;
• De pas is niet zelf oplaadbaar (technisch niet mogelijk), dat kan alleen door de penningmeester;
• De pas kan telkens opnieuw worden opgeladen, GOOI HEM DUS NIET WEG;
• Aan het einde van het seizoen vervalt het tegoed. Voor het nieuwe seizoen wordt het tegoed opnieuw op de 

pas gezet;
• De pas is niet op naam maar op team, commissie of functie en is bestickerd.

De volledige tekst van de regeling clubpassen hangt op het prikbord in de kantine en komt binnenkort op de website.



teunissen bv scHOOnmAAkbedriJf

nePtunus bv fAcilitAire grOOtHAndel
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VDZ 1 in 
beeld

VDZ en zijn 
vrijwilligers

VDZ en zijn 
vrijwilligers

van de 

rEDactiE

Vol goede moed begon het eerste 
elftal aan het nieuwe seizoen. Met dezelfde 
trainer aan het roer en enkele nieuwe spelers 
erbij waren de verwachtingen hoog gespannen. 
Met scherpe trainingen en een nieuw systeem 
(5-3-2) werden er meerdere wedstrijden in de 
voorbereiding gespeeld. Wisselvallige uitsla-
gen waren het resultaat. Na een 1-3 nederlaag 
tegen Lochem werd er twee keer hard uitge-
haald tegen CHRC (5-1 winst) en Worth Reden 
(7-0 winst). Na een nederlaag van 2-1 bij DVV 
uit Duiven, leek de tweede plek in de beker het 
hoogst haalbare. Deze werd veilig gesteld na 
de overwinning van 1-0 op Veluwezoom. De 
grootste aderlating was het blessuregeval van 
Tim Visser. Hij viel zwaar geblesseerd uit in de 
wedstrijd tegen Veluwezoom en onderzoek wees 
uit dat hij flinke schade op had gelopen aan de 
meniscus en de banden in zijn knie. Vervolgens 
kwamen daar de blessures van Paul Rutgers, 
Pieter Middeldorp, Rik van Hardeveld en Ma-
thieu Weiss nog eens bij. Toch werd er met veel 
vertrouwen gestart aan de competitie. Sander 
van der Drift en Stijn van Gent konden hun op-

wachting weer maken na vorig seizoen lang met 
blessures te hebben gelopen. Naast hen in de 
defensie staat de 18-jarige Daan van der Held, 
die officieel nog 2e jaars A-junior is. Met redelijk 
tot goed spel in de eerste twee wedstrijden 
werd er onnodig verloren van Spero (2-1) en 
Echteld (1-2). Bij Beuningse Boys leek het eerste 
punt een feit, maar het mocht niet zo zijn. In de 
89e minuut kwam Beuningse Boys er met een 
counter uit en wisten ze nog op voorsprong te 
komen (2-1), waarna uiteindelijk de 3-1 ook nog 
viel. De verslagenheid was flink en bij iedereen 
te merken. Toch blijft het vertrouwen binnen de 
ploeg groot. We gaan voor elkaar door het vuur, 
de sfeer is goed en de punten gaan volgen. Daar 
hebben wij allemaal het volste vertrouwen in. 
Daar kunnen we al jullie support uiteraard zeer 
goed bij gebruiken. Steun ons op de zondagen 
en schreeuw ons naar de welverdiende punten 
de komende wedstrijden. 

Zondag 11 oktober:  VDZ 1 – SCE 1
Zondag 18 oktober:  DIO 1 – VDZ 1
Zaterdag 31 oktober:  VDZ 1 – Arnhemse Boys 1 
(eenmalig op de zaterdagavond)
Zondag 8 november:  Union 1 – VDZ 1
Zondag 15 november:  VDZ 1 – ONA 1 

VDZ 1  
 in bEElD

volharder-sept-1 NS.indd   16 28-09-15   20:41

Foto’s Ted de Kraker
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VDZ1 seizoen 
2015-2016

VDZ 1  
 sEIZOEn 2015 | 2016

Bovenste rij staand van links naar rechts: Stijn van Gent, Martijn van Gessel, 
Mike Bouwmeester, Kars Deutekom, Pieter Middeldorp, Paul Rutgers, 
Tony Soli, Frank Westen en Mathieu Weiss
 Middelste rij staand: Freek Salemink (assistent-trainer), Willem van der Made 
(leider), Joris Schemkes, Tim Visser, Daan van der Held, Sander van der Drift, 
Stan Minderaa, Rik van Hardeveld, Peter Eberg (verzorger) en Hans Venema 
(grensrechter)
Onderste rij zittend: Daniël Opoku, Stan van der Meulen, Peter Seinen (leider, 
assistent-trainer), Tom Rudolphie, Stefan Hoogsteder (trainer), Soufian Arjoch 
en Paulo Lemos

volharder-sept-1 NS.indd   13-14 28-09-15   20:42
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Foto Ted de Kraker



Keurslager Putman

Keurslager Putman
Uw stamppot specialist

Compleet buffet vanaf €9,50

buffet 

wintersStamppot

Niks is lekkerder dan opwarmen 

met een heerlijke hollandse stamppot na een 

koude winterdag. Hutspot, zuurkool, boerenkool, 

andijviestampot met knapperige spekjes en ambach-

telijke rookworst of gehaktballen. 

Ga nu naar de site voor de verschilllende 

mogelijkheden: putman.keurslager.nl 

of bel: 026-4425368

• Steenstraat 90, Arnhem • putman.keurslager.nl • 026-4425368
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Afgelopen augustus melden de nieuwe aanwinsten 
van VDZ 5 zich op het sportcomplex, onder luid 
gejuich van vele supporters en nieuwsgierige 

fotografen en cameraploegen. Het bestuur van VDZ 5 had 
allang en breed plaats genomen in hun viplounge toen 
de eerste helikopter met de trainers erin landen. Onder 
luid gejuich werden de trainers Uwe Rüdiger en Gerald 
Tolhuisen ontvangen, wij snelden naar hun toe om hun 
meningen over het nieuwe seizoen te vragen, Rüdiger 
reageerde “ Ik heb er erg veel zin in, het is een redelijk uit
gebalanceerd elftal met zowel jongens met veel ervaring 
als een aantal jonge gedreven spelers” waarop Tolhuisen 
zei “ Ik verwacht een moeizame start, we zijn nog zo kort 
bij elkaar en ons trainingskamp viel helaas tegen door 
de vele transfers die nog gaande waren. Ik denk dus dat 
we deze groep langzaam moeten brengen en moeten 
bouwen op de ervaring van de wat oudere spelers”, 
vervolgens liepen te trainers snel door omdat de volgende 
helikopter al boven de middenstip verscheen.

De selectie
De tweede helikopter lande en vol trots kwamen de 
nieuwe keepers eruit, het publiek stond op en scandeerde 

de namen van de kersverse aanwinsten van VDZ 5. De 
stadionspeaker moest keihard roepen om boven het 
gejuich en geschreeuw van de supporters uit te komen 
maar wist toch de namen bekend te maken: “Met nummer 
1, Kristian van Strijland!!!!!!! en met nummer 12, Pascal 
Schrijvers”, enkele seconden later verschenen ook deze 2 
nieuwe keepers even bij ons voor de microfoon. Door alle 
het lawaai konden wij bijna niks vragen maar toch wisten 
wij nog even snel een vraag aan Kristian van Strijland te 
stellen: “Kristian, dit is je debuut bij een geweldige grote 
club, wat is je eerst indruk” waarop Kristian zei: “Nou........ 
ik wist niet dat er zoveel mensen zouden komen, ik ben 
compleet overdonderd”, vervolgens liep hij snel door en 
begroettte de supporters en sloot zich snel aan bij de 
trainers.

Terwijl een geweldig grote Chinook boven het sportcom
plex een ronde draaide, gingen de supporters helemaal 
uit hun dak. We hadden nu wel lang genoeg in spanning 
gezeten, eindelijk zou dan toch de hele selectie com
pleet gemaakt worden, ondanks de gekte in het stadion 
probeerde wij nog wel enige spelers aan het word te laten 
maar dat zou een hele opgave worden.

Jong, oud en 
dynamisch!!



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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Ondertussen landde de luidruchtige Chinook op de mid
denstip, de schuifdeur ging los en daar verscheen de 
eerste nieuwe speler van VDZ en door de speakers klonk: 
“Dames en heren, jongens en meisjes met rugnummer 
2, Rayvano van den Berg!!!!!!, met rugnummer 3, Eric 
Langenbach en ja ja, daar komt de vedette, de kracht, de 
gedrevene met rugnummer 4, Silvano Teunissen”.
De gekte nam alleen maar toe en de supporters spron
gen op de banken, en de fakkels werden aangestoken, 
trommels klonken hard van de tribunes en vrouwen gilde 
de namen van de spelers die hun het aantrekkelijkste 
vonden. En dit was nog niet alles de rest moest nog 
komen, de stadion speaker schraapte zijn keel en ging 
verder: “Met nummer 5, Egbert Jansen!!!! Met rugnummer 
6, de speler die zelfs al word vergeleken met Colin Kazim 
Richards, de werker, de wreckingball van VDZ 5 Micheal 
Pas!!!!!!, en met nummer 7, de man die altijd babbelt, de 
lust voor de media, Jeffrey Langenbach”.
Na een slokje water ging de stadionspeaker snel ver
der want in hoog tempo presenteerde de volgende 
spelers zich al weer: Met nummer 8, de kleine, 
de snelle, Rico Ricardo van der Zand!!!! en ja
wel met nummer 9, de aanvoerder van VDZ 
5, Youri Rüdiger, en daar, met nummertje 
10, Wesley Driessen!!!! Met rugnummer 11, 
Michael Tolhuisen, gevolgd door nummer 
13, Kees Jansen, en 14, Jan Jansen!!!, en 
na lang weg geweest te zijn van VDZ meldt hij 
zich vandaag weer als van ouds, met zijn vaste 
rugnummer 15, Harro Gudden!!!! Vervolgens zien 
we met rugnummer 16, de altijd snelle Johnny Smul
ders!!!, met rugnummer 17, Kevin Willemse, en als laatste 
met rugnummer 18, Melvin Cornelissen.

Uiteindelijk meldden alle spelers zich op het veld en de 
supporters gingen compleet uit hun dak, al klappend 
maakten de complete selectie een ronde over het veld 
om alle supporters te bedanken voor hun aanwezigheid 
en hun steun. Na de ereronden op het veld probeerden 
wij, voor dat de spelers naar de handtekeningenses
sie, gingen nog wat spelers te spreken. Het was lastig 
maar gelukkig hebben wij nog een handje vol spelers 
voor onze microfoon weten te krijgen, de eerste die wij 
konden krijgen was niet de minste, Silvano Teunissen en 
wij vroegen hem natuurlijk wat hij van het aankomende 
seizoen verwachtte. Hij reageerde: “Ik verwacht een heel 
moeizaam begin, we moeten nog veel leren en op elkaar 
inspelen, en ik weet zeker dat wij dit seizoen niet hoog 
zullen eindigen, maar het volgende seizoen gaan we er 
zeker staan. We moeten nog veel leren, maar we gaan er 
zeker komen”.

Meteen daarna wisten wij snel de nieuwe aanvoerder 
van VDZ 5 aan de microfoon te krijgen en wij vroegen 
natuurlijk wat hij vond van zijn rol in dit nieuwe elftal en 
hij reageerde: “Ik ben blij en trots tegelijkertijd, ik geloof in 
dit elfta. Het zal allemaal niet makkelijk gaan dit seizoen, 
maar we kunnen een eind komen. We hebben de tijd 
nodig, vooral na alle transfers, om een homogeen elftal te 
smeden, dit seizoen kunnen we misschien ons nog niet 
presenteren maar aankomend seizoen zullen wij zeker 
het verschil gaan maken”.

Terug op het oude nest
Ook al stond het complete sportcomplex compleet op zijn 
kop, we wisten toch als laatste de speler die na vele jaren 
en buitenlandse avonturen terug is op het ouwe honk, 
voor de microfoon te krijgen. We praten dan over niemand 
minder dan de nummer 15 van VDZ 5, Harro Gudden. We 

stelden hem de volgende vragen: “Harro, 
hoe voelt het om weer terug te zijn, 

en wat verwacht jij van aanko
mend seizoen als vedette”. “Ik 

ben heel blij om weer terug 
te zijn om na een aantal jaar 
afwezigheid toch weer het 
shirt van VDZ aan te mogen 
trekken. Het is geweldig, 
niets voelt lekkerder dat als 

je je plaats in de kleedkamer 
ziet waar jouw rugnummer 

hangt, en er is niks lekkerder dan 
hier voor deze ouwe trouwe sup

porters te mogen acteren. Heerlijk gewoon, 
en wat betreft het aankomende seizoen, ik verwacht nog 
helemaal niks, laten we eerst maar is aan elkaar wennen 
dan zien het voor de rest we”, vertelt de geboren Arnhem
mer aan ons.

Het feest ging rustig verder toen Harro de microfoon 
verliet, van de handtekeningensessie naar de onvermijde
lijke elftalfoto van het seizoen. De jongens hadden er zin 
in en er werd dan ook geen officiële elftal foto maar eentje 
zoals het hoorde, wij verwachten geen grote dingen maar 
volgend seizoen zal het elftal het waar moeten maken, 
iedereen is positief, en iedereen heeft het vizier de 
zelfde kant op staan en dat is het belangrijkste. Wilt u dit 
geweldige elftal volgen?  We zijn te vinden op Facebook 
(https://www.facebook.com/vdzarnhem5) en binnenkort 
hopen wij ook de website te lanceren. We hopen u vaak 
langs de lijn te zijn.

Uw razende reporter
Harro Gudden



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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Avondwedstrijd VDZ 1 
- Arnhemse Boys 1

de enige echte stadsderby

VDZ - 
Arnhemse Boys

31 oKToBer
ZATerDAG AVonD 
20.00 UUr

volharder-sept-1 NS.indd   6 28-09-15   20:41



COOP MandersSUPERMARKT
Alteveer

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

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

Postadres 
Postbus 864 
6800 AW Arnhem 

Contributies
(seizoen 2014/2015)
Spelende seniorenleden 

€ 244,

Junioren (13 t/m 18 j.) 
€ 212,

Pupillen (5 1/2 t/m 13 j.) 
€ 188,

Trainingslid senioren 
€ 150,

Nietspelende leden 
€ 80, 

Donateurs 
€ 25,

Contributie
NL90RABO0132252406 
t.n.v. RK VV VDZ

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

De organisatie van
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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in het weekend van 22 en 23 
augustus  vond voor de 41ste keer het Com-
mandeur Toernooi plaats. Dit tweedaagse 
toernooi wordt door de meeste deelnemende 
teams gezien als een mooie voorbereiding op de 
aanstaande competitie. Om mee te kunnen doen 
moesten er echter wel bekerwedstrijden ver-
plaatst worden. Dit was voor de deelnemende 
verenigingen geen probleem , omdat er nog veel 
“basis”spelers op vakantie waren.
Tijdens het Commandeur Toernooi  strijden de 
verenigingen met hun D1 – C1 – B1 & A1 om de 
felbegeerde Commandeurtrofee. Naast de eind-
standen in iedere categorie, waarin maximaal 8 
teams deelnemen, wordt er een klassement bij-
gehouden van de verenigingen die in de breedte 
het beste scoren.
Ook tijdens dit toernooi was het weer voortref-
felijk weer en de omstandigheden om te voet-

ballen optimaal. In alle categorieën bleken de 
teams uitstekend tegen elkaar opgewassen en 
werden er wedstrijden op hoog niveau afge-
werkt. Daarnaast was het een zeer sportief toer-
nooi.  Op zaterdagochtend beten de D-pupillen 
het spits af. Hier werd ESA D1 winnaar. Delta 
Sport uit Houten eiste de tweede plaats op en 
onze mannen eindigden op een verdienstelijke 
derde plaats. Ook VDZ D2 deed mee en hield 
het D1 van VVO en Jonge Kracht verdienstelijk 
achter zich.
’s Middags was het de beurt aan de B-junioren. 
Ook hier werd ESA B1 1ste . ASC Nieuwland 
werd hier tweede en VDZ B1 derde. Ook hier 
weer een eervolle vermelding voor ons scha-
duwteam. VDZ B2 werd knap  5e en bleef  
Jonge Kracht B1, SVZW B1 en Quick Nijmegen 
B1 voor.
Na de eerste dag ging ESA uiteraard aan de lei-

VVO verrassende winnaar 
commandeur-toernooi

volharder-sept-1 NS.indd   10 28-09-15   20:41
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ding in het overall klassement met de maximale 
20 punten.  Gevolgd door VDZ met 14, Jonge 
kracht en VVO volgde met 9 punten op gepaste 
afstand. Eigenlijk kon ESA de eindoverwinning 
niet meer ontglippen. Echter door het niet op 
komen dagen van ESA C1 op zondagmorgen 
kwam het klassement na de C-junioren op zijn 
kop te staan. Hier werd SC Heerenveen 1ste, ge-
volgd door VVO en Jonge Kracht. VDZ C1 werd 
hier 5e.
In de tussenstand mocht VVO 10 punten bij-
schrijven en klom met stip met 19 punten naar 

de tweede plaats. ESA haalde 0 punten en bleef 
dus op 20 punten staan. De beslissing moest 
dus vallen bij de Junioren A. Hier won VVO A1 
verrassend het toernooi door 4e divisionist ESA 
en VDZ A1 in een rechtstreekse confrontatie te 
verslaan.  VVO werd dan ook 1ste, ESA 2e en 
VDZ 3e. Voor de Commandeur trofee betekende 
dit een verrassende overwinning voor onze bu-
ren uit Velp. Een knappe prestatie omdat zij over 
aanzienlijk minder jeugdteams beschikken dan 
ESA en VDZ.
Hans Zwartkruis | TJC VDZ-Arnhem

Eindstand Commandeurtrofee
1. VVO 29 punten
2. ESA 27 punten
3. VDZ  21 punten
4. Jonge Kracht  16 punten

VVO verrassende winnaar 
commandeur-toernooi
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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

Op de tribune
Nu opendraaien!
Strakke inspeelpas!
Naar voren verdedigen!
In je ruuuuuuug!
Rustig, rustig!
Losssssss!
Druk naar voren!
Inzakken!
Blijven voetballen!
Door, door, dooooooooor!
Hé scheidssssss!
Doooooor!
Allés!
Nú!
Laten liggen!
Breeeeeeed !
Zo…
Schorre keel, nu … een vaasje op het terras. 
Proost mannen.
Tsjeee, wat een wedstrijd…  

De pingelaar

colum
n
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Mannen
Zo 1 T Stefan Hoogsteder 0647678763
 L/AT Peter Seinen 0620793739
 L Willem vd Made
 AT Freek Salemink 0681937529
 V Peter Eberg 0626850800
 AS Hans Venema 0616887910
Zo 2 T Vincent Courbois 0637314048
 L Rinse Cuperus 0650811897
 L Henk Koudijs 0651861846
 AS Piet Huggers 0651619630
Zo 3 T Albert van Dalen 0641549769
 L Ralph Decker 0655818772
Zo 4 T Tom Klein Beekman 0614389881
 L Thomas Theunissen
Zo 5 L Uwe  rudiger 0649363263
 L 
Zo 6 L Marc Meeuwis 0650252288
 T Martijn Pel  
Zo 7 L Rudi Borkus 0653678271
  L Serge Pothof 0616284924
Za 2 L Bas schrijner 0624238189
  L Freek Salemink 0681937529
Za 3 L Jeroen Polman 0655847104
  L Marcel Leenders 0650902271
Za 4 L Feltz, van der Thijs 0647850346
  L Ivan Van Der Kroon 0628231715
VE1:  L Andor Buisman 0618600913
  L Pluim,  Michael 0620456067

Vrouwen
Vr 1 T/C René Petersen 0618745408
 AT Felipe Numan 0624672177
 L Bianca de Vos 0628120007
Vr 2 T/C Paul Meulenbroek 0627480781
Vr 3 T Menno Boon 0623318440
 C K. Poppinghaus  0631790843
 L Sabine Loman 0621283231

Technische commissie jeugd
VZ  Arjan Snel 0651207168
Alg TJC  Hans Zwartkruis 0647567083
A & B jun Hugo Jungen 0618300611
C jun  Martin Gengler 0610957594
D pup  Jos Scholten 0646925797
E pup  Albert van der Elst 0681951422
F/CL/mini Karin Minnema 0613546630
Meisjes Jeroen Koudijs 0630174638
Meisjes Artur van der Windt 0643143207
Keepers Erwin Brakenhoff 0653413182
   

Algemene coördinatoren
Alg JC Jérôme Jansen 0651828707
A & B jun Vacature 
C jun  Vacature 
D pup  Vacature 
E pup  Jérôme Jansen 0651828707
F Pup  G. van Lunenburg 0655778863
CL  Giovanni Sohilait 0630400291

C-junioren
C1 T Soufian Arjoch 0681267757
 T Daniel Opoku 0611959519
 L Jos Leferink 0623893485
C2 T Stijn van Gent 0640104300
 T Joris Schemkes 
 C Rene Petersen 0618745408
 L Luc de Krosse 0617800384
C3 T/C Uwe Rudiger 0649363263
 T/C Johan van Gemert 0615041071
C4 T Ben Hartgers 0623229548
 T Johan Splint 0639706916
 C Joris Hurenkamp 0653171568
 C Luc Britstra 0614003530
C5 T/C GJ Schouten (wo) 0610645363
 T/C Gerald Tolhuisen 0638226416
 L Stefanie Wilkens 0642021965
C6 T/C Jacob de Boer 0612815176
 T/C Wim Schellevis 0628949636
 T Peter Tempels 06 27188967
 L Onno van Eijk 0620238916
C7 T Cantor Barten 0652406331
 C Patrick Speijers 0611358566
 L Maud Jansen 0625010858 
C8 T/C Johan van Dijk 0611392314
 L Heidi Gademan 0613240482
C9M T/C Danny Suithoff
 L Katinka PostMeurs 0649964730
 T/C Ton Kroon 0624657740
MC1 T/C Henk van Gelder 0610920124
 T Jan Erik Fokke 06 53244334
 L Jos Küpers 0651412856
MC2 T Manytsia Hartemink 06 20522925
 T Iris Polman 0621975888
 T Lisa Gores 0639146178
 L Jules Bloem 0644524522
 C Peter Overmars 0638020821

D-Pupillen
D1 T/C Francis Opoku 0620677801
 T/C Marco Zwartkruis 0616539196
 L Karin  Smit 0617182374
D2 T/C Marcel Tiecken 0629608465
 T/L Dennis Driessen 0634612008
D3 T/C Jos Scholten 0646925797
 T/L Niredj Bhawan 0610199463

VDZ U21 / U23
M T/C Hans Zwartkruis 0647567083
 T/C Hugo Jungen 0618300611
V L Ad Heijnen 0622913123
 T/C René Petersen 0618745408
 T/C Danny Suithoff 0653585355

A-junioren   
A1 T/C Han Dreuning 0642853500
 T/C S. Steenvoorden 0646158896
 L Henny Holtus 0621817384
A2 T/C Jordy Eijkhout 0646485759
 L Johan van de Brink 0653162924
 L Hugo Jungen 0618300611
 T/L Hugo Teunissen 0263620409
A3 T/C Geert Klarenbeek 0623055571
 T/C Peter van Klaveren 0629531034
 L Han Mulder 0651516430
A4 T/C Rob van Empel 0611928325 
MA1 T/C Samantha de Haas 0611471970
 T/C Hein Kwint 0641400335
 L Frans Looijen 0629208025

B-junioren   
B1 T/C Robbert Rutten 0628925744
 T/C Stan Minderaa 0612523375
B2 T/C Chiel Volman 0621215513
 T/C Hans Zwartkruis 0647567083
 L Dominique Schols 0621553789
B3 T/C Marcel Verweij 0652525929
 T/C Albert van der Elst 0681951422
B4 T/C John Verpoort 0614451464
 L M. v. Hardingsveld 0623164862
B5 L Joost Marée 0644504470
 T/C Twan Driessen 0624891199
 T Johan Splint 0639706916
B6 C Michel Loeve 0644932903
 T/C Frank Zwaaga 0642873898
 T Fred Wigt 0647232971
MB1 T Jeroen Koudijs 0630174638
 T/C Samantha de Haas 0611471970
 L Jolinda Dekker 0651419922
MB2 T Hein Kwint 0641400335
 T Ewald Stegenga 0614327774
 T/C Marcel Jansen 0646106902

Train(st)ers en leid(st)ers  van 
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Train(st)ers en leid(st)ers  van 
D4 L Vanessa Heerens 0648768324
 T/C Edwin Steenstra 0653196622
 T Hans Schreuder 0629044556
D5 C JanWillem Dik 0614823792
 L Mark Peters 0651847645
 T Cantor Barten 0652406331
 T Jaco de Wildt 0651328816
D6 C Roland Samsen 0681334033
 L/T Peter Kersten 0629269313
 T Jeroen vd Poel 0625296473
D7 T/C René Bouter 0624863026
 L Marco Horsten 0620739393
D8 T GJ Schouten (wo) 0610645363
 C Joost Pape 0613178136
 L Eric Hendriks 0638297068
   

D9 T/C Marcel Knippen 0653661655
 T/C E. vd Boogaart 0626564590
 L Ellen Wieleman 0621823275
D10M L Marc Mulder 0268485713
 T/C Arjan de Wilde 0621555702
 T Martin Gengler 0610957594
 T Remke Gengler 0636180026
 T Remy vd Windt 0637237209
MD1 L Lenny Jansen 0624119945
 T M. Hartemink 06 20522925
 T Eric Gielen 0653328155
 T Iris Polman 0621975888
MD2 T/C Lucien Joppe 0654345665
 T Lotte Wolf 0629514199
 T Agnes Hegger 0617384631
 L Dineke Leeuwma 0611025913

CIOS D trainers   
di d6/do d7 Gijs Tenniglo 0641037365
di d6/do d7 Dennis de Haas 
di d7/wo d9 Lacin Demiroz 0630309691
di d7/wo d9 Virgil Boldewijn 
  Mark Blenkers 0625280701

Foto’s Ted de Kraker

F6 L Fabian Grillo 0654343452
 T/C Jeroen de Winther 0621230986
F7 L Paul van Daele 0651516789
 L Florentijn Hofman 0648170418
 T Remke Weller 
   
F8 L Rob van der Beek 0653188546
 L Carlo Witjes 0646600419
 T GertJan Schouten 0610645363

Champions League   
F9 T/L Els Haverkate 0655308837
F10 T Roel Reukers 0622852484
F11 T/L Zeger v Vreeswijk  0616895922
F12 T/L Elly Altena 0263644874
F13 T/L Rosie Nicoll 0628232780
F14 T/L Koen Smits 0657158685
 T/L Olivier Hekster 0264429291
   

Champions League Begeleiders
Esther van As 0613276089
  Rob Godschalk 0630994142
  Steven Franssen 0651358376
  Frank Moust 0630733060
  Sharon Darim 0618405201
  Leon Emonds 0657328572
  Ellen Bal 0647422857

Mini’s
 T Karin Minnema 0613546630
 T Jan Pieter Streek 0624954995 
 T Eric van de Kerkhof 0657571899

Keeperstrainingen
 T Erwin Brakenhoff 0653413182
 T J. v. Witteloostuijn 0637448039
 T Henri Kerkdijk 0639143745
 T Daniëlle Vanhoecke 0649691488
 T Rinse Cuperus 0650811897

CIOS Begeleiding
 Jan Schmitz 0649980185

E-Pupillen
E1 T/C Peter Pröpper 0652736453
 L Albert van der Elst 0681951422
 L Hein Tangelder 0644083040
E2 T/C Johan Splint 0639706916
 T/C GertJan Schouten 0610645363
 T Thom v. Middelaar 0630302858
 L Peter Hulsen 0654254913
E3 T/C R.J. Kemphuis 0624555593
 T/C G. van Lunenburg 0655778863
 T Johan Willemsen 0653598966
E4 T/C Michael de Blok 0616009342 
 L Zeger v Vreeswijk 0616895922
E5 L Arthur Leenders 
 T/C Frank Jong (vr) 0624640979 
E6 T/C Twan Schouten 0651333779
 T Frank Tomassen 0652040324
 T Loeky Kramer 0631966109
 T/C Marcel Leeman 0637192984
E7 L Wim Kroon  0629413247
 L Bart Groeliken 0648464204
E8 T/C Erwin Brakenhoff 0653413182
 L Erik Ziel 0610521750
 L Patrick Elsenberg 0616404640
E9 T/C Kees van Kampen 0614666589
 T/C Jaap van Rooij 0621286807
 T Floris Brandwagt 0628776498
E10 L Lex Richters 0264453454
 T/C John Krafft 0618425151
E11 L Ruud Rooijakkers 0646186289
 L Sacha Nijenhuis 0627858434
 T Timo Bouman 0654241434
E12 L/T Peter de Bruijn 0653244737
 L Roel Reukers 0622852484
 T Jesse Post 0624721775
E13 T/C Mark Vossen 0655395653
ME1 T Robbert Rutten 0628925744
 L Marc ten Have 0615831658
 T/C John Janssen 0623757379

F-Pupillen   
F1 L Arno Hoogveld 0613357917
 T/C Wouter Jansen 0681087912
 T Rens Snel 0264458276
F2 L John Wijbenga 0651193081
 L Ronald Ruijtenberg 0654937015
 T GertJan Schouten 0610645363
 T Iwan Hamers 0654292488
F3 L Loesje Klaasen 0651710233
 L Marc Hiddink 0619192418
 L Remke v. Kampen 0651251952
 T Kees van Kampen 0614666589
 T Cantor Barten 0652406331
F4 L Marc Klaassen 0651361271
 L Thijs vd Meeren 0683659966
 L Frans Boer 0620957319
 T Bram Lipsch 0264450308
 T Corien van de Poll 0651515740
F5 T/C Roy Crijns 0657937404
 L Fred Verstegen 0655888526
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Een uitspraak die ook voor alle betrokken spelers 
ouders, verzorgers, teamleiders en trainers van 
VDZ geldt. Met zijn allen zijn wij er om de club ge

zond te houden. Dat vraagt om inzet van alle leden, maar 
ook om financiële speelruimte. 

Wij zijn voor de jeugdteams op zoek naar sponsoren. 
Sponsoring is vaak gunning doordat een bedrijf een 
bepaalde binding heeft met een club. Sponsoring betekent 
ook maatschappelijke betrokkenheid. Je doet namelijk echt 
iets terug voor de jeugd. 

De vraag is of jij ook in een 
organisatie werkt die het 
leuk vindt om een van de 
jeugdteams van VDZ te on-
dersteunen!!

De voordelen van sponsoring
Sponsor worden bij VDZ heeft leuke voordelen. Allereerst 
publiciteit en naamsbekendheid. Nieuwe sponsoren wor
den gepresenteerd in de Volharder en zijn natuurlijk met 
naamsvermelding op kleding te herkennen. 

Er zijn ook aanvullende reclameuitingen mogelijk zoals 
een (reclame)bord langs het hoofdveld. Regelmatig zijn 

er sponsorbijeenkomsten waar je in een prettige sfeer 
zakelijke contacten kan opdoen en onderhouden. Inmid
dels zijn er ruim 80 veelal Arnhemse bedrijven sponsor 
van VDZ. 

Word ook sponsor van VDZ!
Een goed voorbeeld van wat sponsoring kan betekenen 
is onze hoofdsponsor jeugd Burgers’ Zoo. Zij zijn zeer 
tevreden met de samenwerking en hebben prachtige shirt
reclame, waarmee ze een mooie uitstraling hebben. Ook 
voor jou of jouw bedrijf is dit mogelijk. Bijvoorbeeld door 
sponsoring van trainingspakken, inloopshirts of tassen.

Op www.vdzhogerop.nl en in deze uitgave van de Volhar
der vind je een overzicht met mogelijkheden voor sponso
ring. Maar natuurlijk kunnen wij ook een voorstel op maat 
maken. Ben je geïnteresseerd? Geef het dan door aan 
een leider van een jeugdteam of neem contact op met  
Jan Tenback (0653577362) of Rik v.d Oosterkamp,  
(0621804663) van VDZ hogerop. 

Vriendelijke groet, 

Evert van Amerongen
Sponsorcommissie VDZ Hogerop

Contact
Jan Tenback: jan.tenback@struykverwo.nl
Rik v.d Oosterkamp, rikvdo@hotmail.com

Jeugdteam sponsoren?
Doe het met VDZ Hogerop!
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VDZ biedt bedrijven de mogelijkheid om haar jeugd te ondersteunen. 
Met de sponsorgelden kunnen wij de jeugd meer bieden. Denk hierbij 
aan verbeterde trainingsfaciliteiten en materialen, verbeterde begeleiding, 
activiteiten voor de jeugd etc. Dit alles draagt bij aan het voetbalplezier van 
onze jeugdspelers.

Vanaf 1 augustus 2011 is Burgers’ Zoo de hoofdsponsor van de jeugd van VDZ. Alle jeugdelftallen 
van VDZ (van A t/m F) spelen met Burgers’ Zoo op de shirts. Sponsorcommissie VDZHogerop heeft de 
ambitie om minimaal 15 jeugdsponsors te werven. U kunt met uw eigen bedrijf sponsor worden, maar u kunt 
natuurlijk ook uw werkgever vragen of hij bereid is sponsor te worden van een van onze jeugdteams.

Prijzen
A tot en met D E en F pupillen

Inloopshirts (Team T-shirts) € 750,- € 475,-
Kleine sporttassen ((Shelton / Back Pack) € 550,- € 425,- 
Grote sporttassen (Pro Bag / Pro Backpack) € 775,- Nvt
Trainingspakken (Poly Team Suit) € 1200,- € 700,-
Corporate All Weather Jack € 850,- Nvt

A t/m D: 15 stuks
E en F: 10 stuks     
Bedrukking: VDZ Logo, nummers en bedrijfslogo   Factuur op bedrijf
Extra stuks worden naar rato in rekening gebracht   Bedragen excl. 21% btw

Pro Bag Excellence           Team T-shirt         Corporate All Weather Jack     Poly Team Suit

   Shelton Elite Bag          Back Pack         Excellence Pro Backpack

VDZ
HOGEROP



Cafetaria Bar ´t Hoekje

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

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

Irene Gudden Fotografie

Irene Gudden

www.ireneguddenfotografie.nl

info@ireneguddenfotografie.nl

06 13 65 63 18

OLB Voetbalcenter

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

Voetbalcenter OLB
leden 

10% korting op voet
balkleding en 

voetbalschoenen 

www.olbarnhem.nl
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Geachte leden,
Het seizoen is alweer in volle gang. De teams zijn 
gevormd en de competities zijn begonnen. Zoals velen 
hebben gemerkt zitten we aan het maximum van onze 
veldcapaciteit voor de trainingen. Dit blijft voor het bestuur 
een belangrijk aandachtspunt.  In deze “van de bestuurs
tafel” informeer ik u zoals gebruikelijk over de bestuurlijke 
zaken bij VDZ. De belangrijkste zijn –zoals iedere keer dit 
jaar de ontwikkelingen rond ons sportpark.

Ontwikkelingen rond ons sportpark.
De offertefase voor de nieuwe kleedkamers is bijna afge
rond. Hierna vindt na afstemming met de gemeente over 
de definitieve gunning plaats. Als de gemeente haar fiat
geeft kan de bouw gepland worden. De verwachte opleve
ringsdatum is begin 2016. Er wordt een bouwvergadering 
samengesteld onder leiding van de bouwbegeleider Jan 
Willem Gijsbers. Hij rapporteert aan het bestuur. Een
belangrijk punt is de elektriciteitsaansluiting. We zitten 
momenteel aan het maximum van wat we aan kunnen 
sluiten. Omdat daar de nieuwe kleedkamers nog bij gaan
komen is het noodzakelijk om het aangesloten vermogen 
om laag te brengen. Dat doen we door op Veld 8 LED 
verlichting te gaan gebruiken. 

Duurzaam VDZ met “Sportief opgewekt”
De plannen die we ontwikkelen met “Sportief Opgewekt” 
betreffen voorgenomen investeringen in LED op veld 8 
en 10 en zonnepanelen. Onlangs is de nieuwe subsi
dieregeling voor sportaccommodaties bekend gemaakt. 
De regeling vervangt de huidige Ecotax subsidie waarbij 
we 50% van de energiebelasting terugkregen en gaat 
in vanaf 2016. De komende maanden gebruiken we om 
het plan verder uit te werken en te toetsen op (financiële) 
haalbaarheid.

In overleg met “Sportief Opgewekt” zijn wij aan het on
derzoeken wat de mogelijkheden zijn om energiezuinig of 
zelfs energieneutraal te worden. Dat vergt investeringen 
in Ledverlichting op veld 8 en veld 10, in zonnecollectoren 
op ons dak etc. Dit hangt ook samen met de investeringen 
in de uitbreiding van de elektriciteitsvoorziening 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 sce
nario’s verder uit te werken en een voorlopige claim op 

een subsidie te doen. In het komende half jaar zullen we 
hierover een beslissing moeten nemen. Het is waarschijn
lijk 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.

Algemene ledenvergadering 
Het bestuur nodigt u uit voor de algemene ledenvergade
ring op 26 november om 20.00 uur in ons clubhuis. Het 
bestuur kan dan bovenstaande ontwikkelingen toelichten. 
Op de agenda staan daarnaast in ieder geval de jaarver
slagen van de secretaris, de jeugd en damescommissie 
en van VDZHogerop. De penningmeester presenteert het 
financieel jaarverslag 2014/2015. Een bestuursverkiezing 
is noodzakelijk want ons bestuurslid Lucelle van de Hövell 
heeft aangegeven met haar werkzaamheden te stoppen. 
We sluiten de vergadering traditiegetrouw af met het hul
digen van onze jubilarissen. De definitieve agenda staat 
vanaf 12 november op de website.

De agenda met de andere activiteiten voor dit seizoen 
kunt u vinden op de website. Het bestuur vergadert 
meestal op de eerste dinsdag van de maand. Hebt u een 
aandachtspunt voor ons dan horen wij dat graag. 
Ik wens u allen een mooie en sportieve eerste seizoens
helft toe!

Namens het bestuur, 
Noud Hooyman

Van de bestuurstafel
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Van der Windt - Boekelder
Arthur Janine David Remy

Wat is je 
leeftijd

49 46 16 13

Sinds 
wanneer 
voetbal je 
(bij VDZ) 
en in welk 
team?

vanaf mijn 8e voetbal ik. Eerst 
in Vlaardingen bij HVO en 
daarna in Zutphen bij wat nu 
FC Zutphen heet. Dat heb ik 
tot mijn 32e gedaan. En nu bal 
ik af en toe met wat andere 
oude mannen op de vrijdag
avond..

Vanaf mijn 10e tot mijn 23e 
ongeveer heb ik bij FC Zutphen 
gespeeld. In het begin als eerste 
meisje in een jongensteam wat 
toen nog heel bijzonder was en 
daarna in meisjes en dames
teams.

Sinds mijn 5e. Vanaf de Etjes ben ik 
gaan keepen. Nu ben ik keeper in de 
B1.

Sinds mijn 5e. Eerst trainen bij 
Marcel Broecks en daarna bij de 
jongens in de Fjes. Een paar 
jaar bij de meisjes en sinds vorig 
seizoen weer in een jongensteam.
Nu bij de C2G en daarnaast train ik 
nog bij de KNVB regio Oost bij de 
meisjes onder 14. 

Wat is je 
mooiste 
voetbalmo-
ment?

Het meest recent is de nul 
gehouden met een gebroken 
vinger tijdens het 45+ toernooi 
in Doetinchem (prijs: twee kan
nen bier)

Kampioen worden tegen AZSV 
(ver in de vorige eeuw).

Geselecteerd worden voor de B1 na 
jarenlang in tweede en derde elftallen 
gekeept te hebben.

Gescout worden door de KNVB 
en met MD1 in 2013 kampioen 
worden én de KNVBbeker winnen.

Wat doe je 
naast VDZ?

Ik ben projectleider bij een 
ingenieursbureau en doe aan 
hardlopen, klimmen, (toer)
skieën en fiets nog wat.

Ik heb een eigen communicatie
adviesbureau en doe momenteel 
vooral projecten voor gemeenten 
die bezig zijn onderwijs, peuter
speelzalen en kinderopvang te 
integreren.

Ik zit op het Beekdal in 4 HAVO en 
ben gek op snowboarden en skiën.

Ik zit op het Beekdal in 3 HAVO en 
snowboard graag.

wat zijn 
de sterke  
punten van 
je familiele-
den?

Janine is een goede orga
nisator. David is een goed 
meevoetballende keeper. 
Remy heeft een goed inzicht 
en mooie dieptepasses.

Arthur is superfanatiek en geeft 
niet snel op. David is technisch 
sterk en Remy is fysiek sterk en 
heeft een hard schot.

Arthur coacht altijd duidelijk. Remy 
draait goed weg bij haar directe tegen
stander. Janine blijft altijd positief en 
rustig, ook als het slecht gaat.

Arthur wil altijd winnen en is een 
doorzetter. David coacht goed en 
is ook sterk als voetballer. Janine 
is vooral slim.

wat zijn 
de zwakke 
punten van 
je familiele-
den?

Janine is qua sporten niet 
zo'n doorzetter. David is nog 
te voorzichtig bij het uitkomen 
en Remy versnelt te weinig en 
speelt te veel op één tempo.

Arthur is nog wel eens té fana
tiek. David mag zich nog wel wat 
meer laten horen bij het keepen 
en Remy kan nog wat extra fel
heid gebruiken.

Arthur heeft moeite met lage voorzet
ten (vinger gebroken recent). Remy 
kan nog wat rustiger aan de bal wor
den. Janine heeft wat voetbal betreft! 
geen zwakke punten.

Arthur is blessuregevoelig. Als 
lijnkeeper kan David nog beter 
worden en Janine voetbalt te wei
nig om zwakke punten te hebben.

Waar denk 
je aan bij 
VDZ?

Grote vereniging met de gezel
ligheid van een kleine club.

Aan een sportieve en gezellige 
club.

Gezellige club met leuke mensen. Redzwerthert. Hele gezellig club 
en leuk om te zijn.

Wat wil je 
nog meer 
kwijt?

Het is een goede zaak dat 
VDZ steeds meer een ge
mengde club wordt, waarbij 
alle selectieelftallen het liefst 
nog een klasse hoger mogen 
gaan spelen.

De sportwas van het hele gezin 
inclusief kilo's zwarte korreltjes 
op zolder. 

Mijn vader als hij commentaar op mij 
heeft.

Mijn broer als hij commentaar op 
mij heeft.

    Voetbalfamilie
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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

www.mondgezond.nl

Mondhygiënistenpraktijk Arnhem 

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

Hoek Breitnerstraat|Jozef Israëlslaan
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Mondhygiënistenpraktijk Arnhem 

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

Hoek Breitnerstraat|Jozef Israëlslaan
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Langs de lijn: achter 
de schermen

VRiJWiLLiGeRS
VAn HeT JAAR!
JErOmE JansEn 
En rUDi bOrKUs

LAnGS de LiJn
dankzij hun (o.a.) is Vdz zo’n geweldige club!

volharder-sept-1 NS.indd   17 28-09-15   20:41

Foto’s Ted de Kraker



indOOr ActiOn

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

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

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

Fitness
Groepslessen

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

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

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

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

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

knip uit en

Doe
GRATIS
mee!

!

*vraag naar de voorw
aarden

*
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Inloopspreekuur 
FysioDynamiek 

Bij voorkeur aanmelden via 

telefoonnummer 06-21818152

SENIOREN
Iedere 2 weken op dinsdag 
van 20.00-21.00 uur 

 6 en 20 oktober
 3 en 17 november
 1 en 15 december

Aan deze spreekuren zijn geen
kosten verbonden.  

Locatie: 
Sportpark 't Cranevelt

JEUGD
Maandelijks op woensdag
van 19.00 - 20.00 uur

 7 oktober
 4 november
 2 december

Evert van Amerongen: 
Mobiel: 06-21818152 

Telefoon: (026) 3612093 
E-mail: info@fysio-

dynamiek.nl

Professionals in 
beweging 

Presikhaaf 
Rijkerswoerd 
Schuytgraaf 

door fysiotherapeuten
Evert van Amerongen 

en Alina Dubrovina  



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.sbhofs.nl
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

www.autorijschooldehaas.nl

De spits: Tony Solo

VDZ - 
Arnhemse Boys

Waarom zijn er meer verdedigers dan spitsen 
in de voetbalwereld? Wat moet je kunnen om 
een goede spits te zijn of te worden? Welke 
soort spitsen bestaan er? In deze nieuwe 
rubriek van de Volharder ‘De Spits’ komt deze 
kleine groep van VDZ aan het woord en trap-
pen we af met DE spits van heren 1, Tony Soli.
De topscoorderslijst van vorig seizoen start 
weer bij nul. Tony heeft afgelopen seizoen 
negenmaal het net weten te vinden. Er loopt 
een weddenschap binnen de selectie wanneer 
Soli zijn score verdubbelt. Kan deze spits zijn 
rol waarmaken en zorgt hij voor een verrassing 
dit seizoen?
In zijn geboorteland Gambia was Tony waar de 
bal was. Hij voetbalde volop met zijn vrienden 
en speelde meestal in de verdediging of zelfs 
als keeper. In 2011 emigreerde de moeder 
van Tony met haar twee zoons naar Arnhem 

vanwege de liefde. Tony werd lid bij VDZ en 
werd met open armen ontvangen door B2 
trainer Rob Rutten en kwam achter de spit-
sen te spelen. Terwijl hij de Nederlandse taal 
leerde, spraken zijn voeten al erg goed. Van de 
B2 stroomde de aanvaller naar de A1 en al snel 
kwam Tony in beeld bij destijds hoofdtrainer 
Willy Melchers.

Van keeper in Gambia tot spits bij VDZ Heren 1 
op 17 jarige leeftijd. Waar eindigt dit?
Volgens de kenners binnen VDZ is onze spits 
Tony Soli te vergelijken met de aanvaller van 
Swansea: Modou Barrow. Tony wil ons graag 
zijn gedrevenheid, snelheid en acties laten zien 
en uiteraard ook de 18 doelpunten dit seizoen. 
De wens om in de Jupiler League te spelen is 
uitgesproken en daar zal deze spits elke dag 
voor blijven trainen. VDZ is watching you!

Tony Soli  de SpiTS 1,77m 70kg

volharder-sept-1 NS.indd   5 28-09-15   20:41

Foto Irene Smeltink



bvr Advies, AccOuntAnts en belAstingAdviseurs

    

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  
  

 
 


