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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 1300 
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



Inmiddels lijkt de winter, die maar geen winter wilde 
worden,  ons land al weer te verlaten. Buiten is het een 
graad of 12 en de krokussen lopen uit. Meestal een 

periode die bestuurlijk wordt gekenmerkt door relatieve 
rust. Alles staat, processen lopen en naast de maande
lijkse vergaderingen en representatieve verplichtingen is 
het in de regel rustig, zoals de Friezen dat zo mooi zeg
gen, business as usual. Ook dit jaar leek dit zo te gaan. 
Tot onze hoofdtrainer als donderslag bij heldere hemel 
liet weten aan het eind van dit seizoen toe te zijn aan een 
nieuwe uitdaging, terwijl wij er van uit gingen daarna nog 
een jaar met Stefan door te kunnen.

Omdat VDZ er de club niet naar is om mensen vast te 
houden die er om hun moverende redenen voor kiezen 
iets anders te gaan doen, hebben we het proces met 
Stefan snel afgerond. Dit met open vizier en op een voor 
beide partijen prettige manier. Echter hiermee begint 
ineens een nieuw proces. Vind, met in achtneming van de 
wensen en uitgangspunten van de vereniging,  maar eens 
op korte termijn een kwalitatief vergelijkbare vervanger. 
Want dat Stefan een dijk van een trainer is staat buiten 
kijf. Hier is de afgelopen weken door de technische com

missie veel tijd en energie in 
gestoken en het lijkt er sterk op 
dat we daar toch weer in zijn 
geslaagd. Zo gauw we er uit 
zijn informeren we u (inmiddels is er een trainer gevon-
den, u leest meer over hem op pagina 61, red.).

Van meer praktische aard het volgende.  Aangezien we 
met de gemeente duidelijke afspraken hadden over de 
beschikbare kleedkamer capaciteit en de bouw van onze 
kleedkamers enige (door gemeente veroorzaakte) vertra
ging heeft opgelopen, hebben we gedurende een relatief 
korte periode via de gemeente de beschikking gekregen 
over noodkleedkamers. Dat had, mede in verband met 
de huisvesting van asielzoekers, nog de nodige voeten in 
aarde maar het is uiteindelijk gelukt. Noodkleedkamers, 
het is even behelpen, maar het is mijn stellige overtuiging 
dat we daar ook wel weer over heen komen. We hebben 
bij VDZ door de jaren heen wel gekkere dingen overleefd.

Voor nu wens ik u allen een fijne tweede seizoenshelft en 
ik hoop u te mogen begroeten op ons prachtige sportpark.

Remco Bijlsma

Hans Zwartkruis is de nieuwe
trainer  van VDZ Dames 1
Hans Zwartkruis wordt komend seizoen de nieuwe trainer van het eerste vrouwen-
team van VDZ. Hans is een onbekende in het vrouwenvoetbal, maar is bij VDZ al 
jaren actief als jeugdtrainer en de laatste twee jaar als technisch jeugdcoördinator. 

Met Hans komt er wederom iemand uit eigen gelederen aan het roer van het 
vrouwenvoetbal binnen VDZ en dat is om meerdere redenen een pluspunt”, 
aldus technisch coördinator Ad Heijnen. “Maar ook belangrijk: ik ken Hans als 

een gedreven voetbaldier. Hij is in staat spelers individueel op een hoger plan te brengen 
en om het team een tactisch plan te doen uitvoeren”.
Met Hans Zwartkruis beoogt VDZ de huidige ambities in het meisjes en vrouwenvoetbal te continueren. Doel
stelling is dat het eerste vrouwenteam een stabiele eersteklasser is, met op termijn promotie naar de hoofd
klasse. “En het liefst doen we dat zoveel mogelijk met eigen jeugd”, voegt Hans toe. “Ik heb erg veel zin in de 
klus. VDZ VR1 is een voetballende ploeg met veel potentie en jeugdig talent. En VDZ de brede meisjes en 
vrouwenafdeling biedt veel perspectief”.VDZ en Hans Zwartkruis gaan een contract aan voor de duur van één 
seizoen met de intentie om dit bij wederzijdse tevredenheid te verlengen.
Hans is 51 jaar, getrouwd en heeft 2 kinderen. Als geboren en getogen Arnhemmer heeft hij in het verleden 
naast VDZ gevoetbald bij Sempre Avanti en was hij trainer van A1 van ESA.
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De winterstop is voorbij! We mogen weer de wei in. 
Het carnavalsweekend was een nare spelbreker 
maar nu mogen we vol aan de slag. Niet dat er 

in die winterstop niks is gebeurd. De Wintercup voor de 
lagere elftallen was weer een groot succes, voorafge
gaan door het traditionele Oliebollentoernooi dat gezien 
de foto’s ook weer een fijne happening was. De dag 
erop vond de Ladies Day plaats. Het jaar begon met de 
nieuwjaarswedstrijd en met daaropvolgend de receptie 
was ook dit jaar weer erg gezellig, niet in het minst omdat 
de oudjes de voorafgaande wedstrijd hadden gewonnen 
en daarnaast Jan Schmitz nog eens uitgebreid in het zon
netje werd gezet vanwege zijn 25jarig jubileum.

Maar niet alles was voetbal wat de klok sloeg. Ook het 
complex ging op de schop. De extra kleedkamers schie
ten al aardig op en pasgeleden is veld 8 voorzien van LED 
verlichting. De oude kleedkamers van de Arnhemse Boys 
die we zolang in gebruik hadden gaan nu op de schop om 

een grote kinderopvang een plaats te geven. 
Tijdens de jaarwisseling hadden nog meer onvoorziene 
sloopwerkzaamheden op het complex plaatsgevonden 
maar die konden gelukkig met minimale kosten en inzet 
van vele vrijwilligers weer worden gerepareerd. 

Personele wisselingen waren er ook. Zowel René Peter
sen, trainer van Dames 1 als Stefan Hoogsteder, trainer 
van de herenselectie hebben aangegeven dit seizoen te 
stoppen. Het bestuur heeft niet stilgezeten en is naarstig 
op zoek gegaan naar nieuwe trainers. En ze zijn al gevon
den! Hans Zwartkruis, nu nog technisch jeugd coördinator,  
gaat aan de slag als damestrainer. Bennekom A1 trainer 
Habib Al Mohsinawi die ook werkt bij de Vitesse Voetbal 
Academie gaat volgend jaar VDZ 1 trainen en leiden. 

Al deze gebeurtenissen en nog veel meer vind je terug in 
deze aflevering van de Volharder. Wij wensen jullie veel 
leesplezier,

Rudi Borkus

Donderdag 26 november
Rijnstate,  spoedeisende hulp

‘s Morgens ging ik naar VDZ voor onderhoud en om 
alles klaar te zetten voor de algemene jaarvergadering. 
VDZ heb ik niet heelhuids gehaald. Onderweg, met de 
eerste gladheid van het jaar, met de fiets over de kop 
geslagen. In het ziekenhuis bleek de enkel op twee 
plaatsen gebroken.

Op de vergadering werd even verteld waarom ik er niet 
was, daarnaast kwam er nog een stukje in de Volharder 
en ik haalde zelfs de krant. Veel mensen dachten dat ik 
wel paar biertjes op had, gelukkig stond erbij dat het ‘s 
morgens was.

Ik wil nu via de Volharder alle mensen bedanken die 
belangstelling hebben getoond. En op de eerste plaats 
de onderhoudsgroep waar ik bij hoor. Maar ook het 

bestuur, hoor ik ook bij, VDZ hogerop, de damesafdeling 
(schitterend bloemen,  prachtige kaart), jeugdelftal, het 
Veteranenteam, de VDZ zaterdag 2, het eerste elftal en 
niet te vergeten veel leden die zomaar even langskwa
men. En als je 65 jaar lid ben, dan ken je er wel wat. En 
dan nog alle kaarten, emails, WhatsAppjes en natuurlijk 
alle telefoontjes. Ik ben nu weer beter, maar wat ben ik blij 
dat ik lid ben van VDZ
Heel VDZ bedankt!

Steef BrinkhoffBedankt!!
7
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BSW Adviesgroep

“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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Kleurplaat

Kleur de kleurplaat zo mooi mogelijk in. Dat mag met verf, stift, kleurpotlood, beplakken met gekleurd papier etc. 
Onder de mooiste inzenders verloten wij een mooie VDZsjaal. Inleveren in de kopijbus in het clubhuis, bij één van 
de redactieleden of opsturen naar het redactieadres.



Bentinckstraat 4 – 6811 EE Arnhem
www.zo-sieraad.nl – 026 44 34 08 6

edelsmid 

juwelier

ontwerp
eigen werk
reparaties

dealer van o.a.
Niessing
Bron
Cardillac
Swivel
Nol
Braun
Vignelli
Bruno Söhnle



Aankondiging VDZ 
Tennistoernooi
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Organisatie:

Nico Valen
06 - 511 322 68



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.

Plaats Plek 
comp Elftal G W GL V P DPV DPT Doel 

saldo Winst %

1 1 VDZ D10M 8 8 0 0 24 67 8 59 100,00%
2 2 VDZ D6 10 8 2 0 26 59 13 46 86,67%
3 2 VDZ E9 11 9 1 1 28 56 21 35 84,85%
4 1 VDZ B1 11 9 0 2 27 30 11 19 81,82%
5 2 VDZ D1 12 9 1 2 28 46 12 34 77,78%
6 2 VDZ 2 Zat 10 7 1 2 22 38 23 15 73,33%
7 2 VDZ B2 11 7 3 1 24 48 15 33 72,73%
8 4 VDZ C9M 10 7 0 3 21 53 19 34 70,00%
9 2 VDZ VR2 11 7 2 2 23 22 10 12 69,70%
10 5 VDZ ME1D 11 7 1 3 22 41 19 22 66,67%
11 4 VDZ D4 10 6 2 2 20 35 19 16 66,67%
12 5 VDZ VR3 11 7 0 4 21 54 28 26 63,64%
13 4 VDZ MD1 11 7 0 4 21 38 16 22 63,64%
14 5 VDZ E1 11 7 0 4 21 44 25 19 63,64%
15 3 VDZ 7 11 7 0 4 21 43 26 17 63,64%
15 4 VDZ D3G 11 7 0 4 21 43 26 17 63,64%
17 4 VDZ F6 10 6 1 3 19 43 22 21 63,33%
18 2 VDZ MB1D 10 5 4 1 19 30 15 15 63,33%
19 3 VDZ 3 12 6 4 2 22 28 20 8 61,11%
20 5 VDZ A1 11 6 2 3 20 36 25 11 60,61%
21 4 VDZ A3D 10 5 3 2 18 45 23 22 60,00%
22 4 VDZ A2 10 6 0 4 18 42 25 17 60,00%
23 4 VDZ F2 9 5 1 3 16 40 28 12 59,26%
24 5 VDZ VR1 12 6 3 3 21 26 16 10 58,33%
25 4 VDZ F5 11 6 0 5 18 37 28 9 54,55%
26 7 VDZ C3 10 5 0 5 15 41 18 23 50,00%
27 7 VDZ F4 11 5 1 5 16 47 32 15 48,48%
28 5 VDZ E5G 11 5 1 5 16 39 31 8 48,48%
29 6 VDZ D5 11 5 1 5 16 36 30 6 48,48%
30 7 VDZ C6D 11 5 1 5 16 30 25 5 48,48%
31 6 VDZ 3 Zat 11 5 1 5 16 20 21 -1 48,48%
32 8 VDZ E3 11 5 1 5 16 33 36 -3 48,48%
33 5 VDZ E6 11 5 1 5 16 37 41 -4 48,48%
34 5 VDZ 4 Zat 12 5 2 5 17 31 36 -5 47,22%
35 7 VDZ C4 11 5 0 6 15 34 32 2 45,45%
36 5 VDZ E7G 11 5 0 6 15 30 52 -22 45,45%
37 7 VDZ 1 13 5 2 6 17 23 18 5 43,59%
38 6 VDZ A4 10 4 1 5 13 32 34 -2 43,33%
39 7 VDZ MC1 9 3 2 4 11 17 20 -3 40,74%
40 8 VDZ B4D 10 3 3 4 12 27 26 1 40,00%
41 8 VDZ D8 10 4 0 6 12 29 44 -15 40,00%
42 8 VDZ C2G 11 4 1 6 13 19 29 -10 39,39%
43 8 VDZ B3 11 4 1 6 13 22 37 -15 39,39%
44 7 VDZ B5 11 4 0 7 12 37 54 -17 36,36%
45 10 VDZ C1 12 3 4 5 13 13 24 -11 36,11%
46 8 VDZ MA1 10 3 1 6 10 21 27 -6 33,33%
47 9 VDZ C8D 8 2 2 4 8 13 19 -6 33,33%
48 8 VDZ E11 9 3 0 6 9 25 34 -9 33,33%
49 9 VDZ D7G 11 3 1 7 10 34 54 -20 30,30%
50 8 VDZ E12 10 3 0 7 9 15 48 -33 30,00%
51 6 VDZ D2 8 2 1 5 7 16 16 0 29,17%
52 7 VDZ 4 8 2 1 5 7 10 18 -8 29,17%
53 10 VDZ E4G 11 3 0 8 9 32 65 -33 27,27%
54 6 VDZ VE1 12 2 3 7 9 30 52 -22 25,00%
55 8 VDZ MB2 8 2 0 6 6 15 37 -22 25,00%
56 13 VDZ 2 13 2 3 8 9 19 36 -17 23,08%
57 8 VDZ E2 9 1 3 5 6 19 34 -15 22,22%
58 9 VDZ B6 11 2 1 8 7 27 89 -62 21,21%
59 10 VDZ E8G 11 2 0 9 6 26 49 -23 18,18%
60 10 VDZ E10G 11 2 0 9 6 36 72 -36 18,18%
61 10 VDZ C7 10 1 1 8 4 17 87 -70 13,33%
62 12 VDZ F1 11 1 1 9 4 18 60 -42 12,12%
63 11 VDZ MD2 11 1 1 9 4 9 63 -54 12,12%
64 9 VDZ C5 9 1 0 8 3 17 60 -43 11,11%
65 9 VDZ F7 9 1 0 8 3 5 81 -76 11,11%
66 10 VDZ D9 10 1 0 9 3 13 68 -55 10,00%
67 12 VDZ E13GD 11 1 0 10 3 16 115 -99 9,09%
68 10 VDZ 6 10 0 2 8 2 13 42 -29 6,67%
69 12 VDZ MC2D 10 0 1 9 1 5 59 -54 3,33%
70 11 VDZ F8G 10 0 0 10 0 20 66 -46 0,00%
71 12 VDZ F3 11 0 0 11 0 9 116 -107 0,00%
72 10 VDZ 5 10 0 0 10 0 7 116 -109 0,00%

755 300 76 379 976 2128 2716 -588 43,09%Totaal

VDZ D10M is kampioen 
geworden in de najaars
competitie. Door deze 
geweldige prestatie is 
dit team ook bovenaan 
geëindigd in het overzicht 
van alle VDZ teams bij de 
winterstop.

Verder is de B1 herbst
meister geworden in zijn 
klasse. Ze doen het ge
weldig in de Hoofdklasse.

Valt het aantal kampioen
schappen tegen? Andere 
jaren is dit wel eens meer 
geweest. Dit jaar noteren 
we ook zeven keer een 
tweede plek in hun eigen 
competitie. Nou, dan 
heb je het ook als team 
geweldig gedaan!

Bij de senioren heeft VDZ 
Zaterdag 2 het beste 
gepresteerd en pakt voor 
(de zoveelste keer) de 
titel herbstmeister bij de 
senioren.

Jeroen Polman
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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

gas ● water ● verwarming ● sanitair
Torkstraat 8, 6881 MJ Velp
Telefoon 026-3635673
Mobiel 06-51332013

Binnenzonwering
Raamdecoratie

Vloeren
Tapijt

Emmastraat 47
6881 SP Velp
Tel. 026-3649910
www.bosinterieur.nl



   erjaardagen
   Maart en April
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Maart
Bernd Bonnier 1
Renee de Dobbelaere 1
Luna Geerdink 1
Nelleke Roos 1
Auke Smit 1
Ian Bakker 2
Bart Brakenhoff 2
Marit de Graaf 3
Sterre de Graaf 3
Charles van der Horst 3
Menna Boer 4
GertJan Schouten 4
Nico Valen 4
Zoë Jansen 5
Lucas Muller 5
Daniel Opoku Agyemang 5
Francis Opoku Agyemang 5
Henk van Beek 6
Ruud Beusink 6
Coen van den Bos 6
Zoe Enklaar 6
Elisa Kraus 6
Joppe Messchendorp 6
Bart Reintke 6
Vincent Courbois 7
Henk van Dijk 7
Jelle Kusters 7
Noor Wieringa 7
Jarno Boeijink 8

Luc Caldenhoven 8
Jesse Caron 8
Esmee Krasenberg 8
Matthijs Ruytenburg 8
Giovanni Sohilait 8
Björn Vermaas 8
Jort Wijbenga 8
Anne Altena 9
Joris Hurenkamp 9
Marie de Wit 9
Maarten van Bokhoven 10
Jelle de Boer 11
Joop Bouwman 11
Tristan van de Braak 11
Tom Frequin 11
Faas Heerens 11
Pien Lalleman 11
Frank Abbenhuis 12
Pelle Evers 12
Cisco Haans 12
Jorian Hutten 12
Pieter Middeldorp 12
Tom Willemsen 12
Nicolaas Joosten 13
Mees van der Schaaf 13
Dylan Schoorl 13
Chris Folman 14
Jan Jansen 14
Jan Kanters 15
Skye Sohilait 15
Mika Steinvoort 15
Patrick van der Werf 15

Jelke Akkerman 16
Rutger van Bokhoven 16
Ruben Flierman 16
Martin Gengler 16
Ivan van der Kroon 16
Jasper Lurvink 17
Corien van der Poll 17
Inge Wolf 17
Lotte Wolf 17
Hannah Klompmaker 18
Simon van Rooij 18
Wietse Tempels 18
Tim de Vries 18
Jelle Asbreuk 19
Esther Hoens 19
Habib Muslem 19
Hennes Schaminee 19
Bradley de Bel 21
Henk Matser 21
Suze Richters 21
Berry Valen 21
Stef van Campen 22
Hans Egging 22
Frank Jong 22
Mila Ouwehand 22
Annelies Tim 22
Noppie Verhagen 22
Greet BrakenhoffRutten 23
Benjamin van Onna 23
Rene Petersen 23

Iris Rutgers 23
Cléo Broens 24
Peter Jansen 24
Ruben te Loo 24
Carlo Witjes 24
Rens Hulsen 25
Lars Leenders 25
Peter Tempels 25
Eric Arentsen 26
Joren van Burken 26
Martijn van Dijk 26
Daan van der Held 26
Sebas Hoogveld 26
Daan van der Meeren 26
Thom van Middelaar 26
Berno Klomp 27
Hendrik Vermeijden 27
Iris Intveld 28
Ton Lentjes 28
Martijn van Veenendaal 28
Dennis Driessen 29
Saartje Duk 29
Erik Hendriks 29
Armand Rood 29
Olaf Slagmolen 29
Hein Tangelder 29
Quinten Eijgenraam 30
Wouter Fokkens 30
Samantha de Haas 30
Sebastiaan de Krosse 30
Thom de Vries 30
Ad Heijnen 31

Mason McCombs 31
Lex Richters 31
Niek ten Velde 31

April
Sam Boermans 1
Simon Crijns 1
Isa Kroon 1
Lieke Seinen 1
Max Spaaij 1
Kick Wildenburg 1
Leon Fernandes 2
Amita Janssen 2
Damian Liu 2
Jos Meekels 2
Ronald Ruijtenberg 2
Ellen Bal 3
Sander van den Bos 3
Thijs van Dijk 3
Han Dreuning 3
Sem Flierman 3
Michael Pluim 3
Erwin Reijers 3
Roel Reukers 3
Dorus Maasland 4
Twan van Oosterhout 4
Ine Bronkhorst 5
Maarten Hummelen 5
Raf van Oosterhout 5
Peter de Bruijn 6

Daan Elsenberg 6
Kay van Harskamp 6
Chimo Hoogveld 6
Bert Kok 7
Tim Lucas 7
Djabraïl Sinc 7
Robin van der Beek 8
Rein Geerdink 8
Theo Holewijn 8
Nolan Nicoll 8
Martin Turk 8
Arthur Bockting 9
Raoul Godijn 9
Michael Liem Kon Tja 9
Melvin Cornelissen 10
Gijs Feenstra 10
Robin van Hemert 10
Dean van Room 10
Veerle Schouten 10
Joep de Weerd 10
Danish Bhawan 11
Roxi Brust 11
Reinier van Hooff 11
Tomas Kinwel 11
Evert van Amerongen 12
Rianne Gengler 12
Floor Overmars 12
Thimo Reuver 12
Jelmer Seinen 12
Simon Blaauw 14
Alex Brinkhoff 14
Jahreno Katlewska 14

Roeland Reijtenbagh 14
Thomas Rood 14
Zeno Boerman 15
Mike Klauwer 15
Luuk Buiting 16
Florentijn Hofman 16
Eda Seker 16
Ahmad Hashmi 17
Sjors Meekels 17
Gijs Wijnveld 17
Kwint Ceelen 18
Ton Kroon 18
David Schermerhorn 18
Ivonne Stienezen 18
Özgür Dayioglu 19
Judith Dousi 19
Merel Suithoff 19
Femke van der Meulen 20
Mathis Barten 21
Sofie te Brake 21
Joeri de Bruin 21
Guus van Buul 21
Mees van der Donk 21
Levi Mes 21
Ischa Roelofsen 21
Nout Boelhouwer 23
Réal Lainsamputty 23
Samuel Siddle 23
Siep Steenstra 23
Albert van Daalen 24

Daniël Feddes 24
Jan Erik Fokke 24
Jibbe Hamers 24
Mart Jansen 24
Remy van der Windt 24
Maarten ten Dam 25
Riet EversBrinkhoff 25
Timon Hurenkamp 25
Menno Boon 26
Floor Kiekebos 26
K. Linders 26
Uwe Rüdiger 26
Tijs Bergervoet 27
Jelle Franssen 27
Tom Peters 27
Chris Theunissen 27
Mathieu Weiss 27
Job van der Bent 28
Myrte van der Deijl 28
Jolinda Dekker 28
Sjef van Leeuwen 28
Philip Merino Sanchez 28
Rosa Vleemingh 28
Malachi Walsh 28
Harry Deutekom 29
Sander van Maanen 29
Julie Verspeek 29
Elly Altena 30
Frans Bolder 30
Lisan Dierkx 30
Joost Holtus 30
Laura Leenders 30



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

Rijschool René Beumer
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We met het F2 waren tweede geworden met het ver-
kopen van Grote Club Actie loten. De prijs die de jon-
gens kregen voor dit mooie resultaat, was footgolven 
op Papendal. En dus pikten we een gemiddelde vrije 
zaterdag in de winterstop om met het hele team lekker 
te gaan ballen. Laten we zeggen 16 januari. Een leuke 
gelegenheid ook om de nieuwe spelers te verwelko-
men en afscheid te nemen van Morrisson, Luuk en 
Olaf die naar het F1 gaan na de winterstop.

trotseert   
‘horrorwinter 2016’F2

Laat nu net deze 16e januari tussen 10.30 en 12.30 
uur een verschrikkelijke sneeuwstorm over Neder
land razen. Niemand ging die dag het huis uit, maar 

onze bikkeltjes gingen onverstoord en met VDZ muts op 
aan de slag op het Pitch & Putt terrein van Papendal. Alle 
negen holes werden in een dik uur vet onder par geput. 
Extra moeilijkheid waren de iets te zware, harde ballen en 
niet te vinden holes (nieuwe vlaggen waren besteld…), 
maar dat mocht de pret niet drukken.

Toen écht alle oortjes bevroren waren, zijn we lekker naar 
binnen gegaan voor een warme chocomelk. De natte kle
ren gingen uit en dan is Hotel Papendal echt een te gekke 
plaats voor verstoppertje spelen. Groot man! Toen de – te 
gezonde – lunch werd geserveerd, hadden de jongens 
daar dan ook nauwelijks tijd voor. Snel een kroket, laat de 
gezonde sappen maar staan en de meergranenbollen zijn 
natuurlijk 18+… Dus heeft de ‘leiding’ de restant kroketten 
maar opgegeten; ‘omdat het zaterdag is, winterstop is, de 
vrouw er niet bij is, het alweer allang 1 januari is geweest, 
‘we het gewoon kunnen hebben’, enzovoort.

Toen we uiteindelijk toch maar alle jongens hebben ge
vonden, is iedereen weer teruggebracht naar de rechtma
tige eigenaren. Een geweldige ochtend op Papendal en 
volgend jaar nog meer loten verkopen hebben de jongens 
beloofd. Een wedstrijdje Vitesse Ajax (de eerste prijs) 
had ze ook wel wat geleken.

 Bedankt VDZ!
Spelers en leiders F2

NB
Op de bovenstaande foto zijn we Mika en Jibbe nog aan 
het zoeken :-)2e prijs!



JP Offset



Katinka Post-Meurs
Als teamleidster van de C9M regelt Katinka vanaf 

2012 de zaken rondom de wedstrijden. De check
list van aankomende zaterdag → team informe

ren/mailen: check, wedstrijdformulier: check, limonade: 
check, grensrechter: check, toch nog andere shirtjes: 
check!  Daarnaast zit Katinka in de poule die op zaterdag 
het wedstrijdsecretariaat bemand. Om half acht gaat 
het clubhuis open en begint ze met het openen van de 
kleedkamers, sleutels op het bord plaatsen, klaarzetten 
van de hoekvlaggen, opstarten van de wedstrijdformulie
ren. De samenwerking met de bardienst is altijd goed en 
zij zorgen voor twee kannen verse koffie! 

Om half negen starten op 5 velden 10 wedstrijden. 
Dat betekent dat rond acht uur zich 20 teams melden. 
Scheidsrechters vragen vaak nog om een fluit, 
scorekaart of stopwatch. Sommige teams zijn 
de teamshirts vergeten, altijd wel iemand die 
schoenen of sokken is vergeten. Katinka 
geeft aan: ‘bij VDZ is alles goed geregeld, 
maar er zijn zoveel dingetjes dat het even 
duurt voordat je weet waar je voor alles 
moet zijn. Gelukkig begin ik een beetje 
de weg en de mensen te kennen en kan 
ik zeggen dat het een leuke klus is om te 
doen!’

In haar jeugdjaren 
was ze een fanatiek 
badmintonspeel
ster en nadat ze 
haar man leerde 
kennen, ruilde ze 
het ene net in 
voor het andere 
net, zaalvoetbal. 
Inmiddels is ze 
gestopt met 

zaalvoetbal, maar ze is de zaal niet uit te krijgen. Nu is 
Katinka wekelijks actief in de sportschool.

Toch kan ze erg genieten van het landschap buiten die 
muren, zowel bij VDZ als op haar werk. Vanaf 1998 werkt 
onze VDZ vrijwilligster bij een landschapsarchitectenbu
reau en sinds het nieuwe jaar is ze in dienst bij het DGMR 
(technisch adviesbureau op gebied van bouw, industrie, 
infrastructuur, ruimtelijke ordening en milieu in Arnhem) 
en werkt 4 dagen per week als projectassistente. 

Voor ouders die benaderd worden om enkele uren vrijwil
ligerswerk te doen bij VDZ en vervolgens aangeven ‘daar 
heb ik geen tijd voor’….die reden geldt niet meer na het 
verhaal van Katinka PostMeurs :).  Conclusie is, als je 
je activiteiten met plezier doet met prettige mensen om je 

heen, dan kan je heel veel aan! Daar hoort helaas 
wel bij: de zwartwitte tenues wassen van SML, 

nadat de roodzwarte getailleerde C9M tenues 
schoon en droog zijn weggevouwen of zijn die 
taken thuis ook verdeeld?!

Irene Smeltink

Als voetballende vader wil je uiteraard ook dat je eigen 
zoon net zo goed wordt als jij was destijds. Samen voet-
ballen op straat (bestaat dat trouwens nog?), op de cam-
ping of bij het hondenuitlaatveldje om de hoek. Op het 
veld van SML staat vader Post fanatiek langs de lijn om 
zijn zoon aan te moedigen. Precies 2,8 kilometer verder 
is moeder Katinka druk bezig de teamzaken te regelen 
voor de C9M, waarin haar dochter Annet speelt. 

19Foto Irene Smeltink



www.pruijnschilderwerken.nl

Garage Kornman

Jan van Leur Dak- en Gevelwerken

 Lange Maat 64 Telefoon : 026-3113922
 6932 AE Westervoort 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



Indoor Soccer 
D Teams groot succes

Op zaterdag 16 en 23 januari speelden de D2 t/m 
D9 indoor speedsoccer bij DVC in Didam. Op een 
indoor kunstgrasveld van 27 bij 15 meter werd 
er met veel plezier en inzet potjes 5 tegen 5 ge-
speeld. Alle teams hebben zich van hun beste kant 
laten zien, goed voor de conditie en team spirit.
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Nieuwjaarswedstrijd 
en -receptie

nieuw-
jaars-

receptie
en

nieuw-
jaars-

wedstrijd
jubilaris Jan Schmitz
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Nieuwjaarswedstrijd 
en -receptie

Het was zoals altijd weer een gezellig weerzien 
van veel ‘oud’ eerste-elftalspelers bij elkaar. Zo 
gezellig dat het er al zachtjes geopperd werd 
om het voetballen maar over te slaan. Daar 
wilde Jan Schmitz niets van horen en als een 
echte ‘ouderwetse’ trainer sommeerde hij de 
spelers naar de kleedkamer. Nadat alle zwachtels, 
enkelbanden en kniebanden waren aangemeten 
mochten de spelers de wei in. Helaas hadden een 
stel vandalen huisgehouden op de tribune en in 
de dug-outs. Gelukkig waren keetje en Tijl bereid 
om de ergste bende met wat hulp op te ruimen. 
Hoogtepunt van de wedstrijd was zonder twijfel 
de rust waarin in plaats van lauwe thee koude 
pils de kelen smeerde. Dieptepunt het uitvallen 

jubilaris Jan Schmitz

van de gebroeders Berkhout die, geloof het 
of niet, tegelijkertijd met een zelfde blessure 
het veld moesten verlaten. Het verschil werd 
uiteindelijk gemaakt door assistenttrainer 
Rob van Rooijen. Door zijn ingenieuze (lees 
onbegrijpelijke) zet om Sjors meekels de laatste 
minuten als spits in te zetten won ‘oud’ 1 sinds 
jaren weer eens van de jonkies. Die later in de 
kantine voor het overgrote deel overigens net 
zo’n ongeïnspireerde indruk maakte als op het 
veld. 
De voorzitter was nog speciaal uit bed gehaald 
om Jan met deze fantastische prestatie (en wat 
jaren lid zijn) te huldigen. kortom, een top dag 
voor de ‘oudjes’.

Door: Niels Emeis

Foto’s Ted de Kraker
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Algemene jeugdcoördinatie
De winterstop loopt gelukkig op zijn einde. We kun-
nen weer het veld op en dus zijn alle teams druk in 
voorbereiding op de tweede seizoenshelft. Er worden 
de nodige oefenwedstrijden gespeeld. De meidenteams 
speelden van de E t/m de senioren een Ladies Day te-
gen leeftijdsgenoten van Woezik en tenslotte werden er 
onderlinge toernooitjes gespeeld om alle teams klaar te 
stomen voor een mooi vervolg van het seizoen. 

Voorbereiding seizoen 2016-2017
De winterstop is ook het moment om de voorbereidingen 
voor seizoen 20162017 te starten. Alle teams starten 
weer met het beoordelen van de spelers en we beginnen 
voorzichtig in potlood met het invullen van de teams voor 
komend jaar inclusief begeleiding. VDZ is nog steeds ont
zettend populair onder de Arnhemse jeugd. Kinderen zijn 
bereid soms langer dan een jaar op de wachtlijst te staan 
voor een felbegeerde plek in één van de teams van VDZ. 
Op het moment van schrijven staan er alweer 30 kinderen 
te trappelen om mee te kunnen gaan doen. Aangezien 
onze voetballers steeds langer blijven spelen (een leven 
lang VDZ begint zijn vruchten af te werpen), leidt dat ook 
tot luxe problemen. Hoeveel teams kunnen we maximaal 
laten spelen en trainen met onze capaciteit aan velden, 
hoeveel spelers kunnen er per team spelen en wat is een 
gezonde verhouding in aantallen meisjes en jongens
teams? Begin februari hopen we deze puzzel weer rond te 
maken en een aantal spelers van de wachtlijst alvast als 
trainend lid binnen VDZ op te nemen.

Professionaliseren begeleiding teams
Ook in de tweede seizoenshelft gaan we verder met het 
professionaliseren van de begeleiding van onze teams, zo
wel wat betreft de coaching als de training. In februari gaan 
we een pilot uitvoeren met een “coach de coaches” traject. 
Hierin worden coaches tijdens de wedstrijden geadviseerd 
over hoe zij spelers op een positieve manier kunnen bena
deren en meer ontwikkelingsmogelijkheden en spelplezier 
kunnen bieden gedurende wedstrijden. Indien de pilot 
succesvol is, gaan we hier ook komend seizoen structureel 

invulling aan geven. Daarnaast zijn ook alweer afspraken 
gemaakt over de cursussen voor startende trainers en 
voor vervolgcursussen voor de bovenbouwtrainers.
 
Scheidsrechters oudste jeugd
De afgelopen periode is de nodige energie gestoken in 
het vinden van scheidsrechters voor de oudste jeugd (A, 
B, C en D hoog). Middels de Volharder, de VDZ website 
en een mail naar alle ouders van deze jeugd hebben 
we geprobeerd scheidsrechters te werven. Helaas is de 
“oogst” bij lange na niet toereikend om alle wedstrijden 
van een scheidsrechter te voorzien. We zullen in overleg 
met de jeugdcommissie moeten kijken hoe we dit voor 
volgend jaar anders kunnen gaan regelen. Er zijn wel 
ideeën, maar deze moeten nog verder worden geconcre
tiseerd. Heeft u de oproepen gemist en bent u geïnteres
seerd om wedstrijden te fluiten, stuur dan een mail naar 
ajc@vdzarhem.nl.

Nieuwe rol Hans Zwartkruis
Tot slot nog een persoonlijk woord ten aanzien van de 
nieuwe rol van Hans Zwartkruis binnen VDZ. Hans verruilt 
zijn rol als algemeen technisch jeugdcoördinator voor die 
van trainer van Vrouwen 1. Naar mijn mening een grote 
aderlating voor de jeugd, waar we binnen alle geledingen 
van de vereniging de gevolgen van gaan ondervinden. 
Hans heeft met zijn inspanningen en zijn enthousiasme de 
afgelopen jaren heel veel goede dingen gedaan voor de 
jeugd, van de A1 tot en met de jongste F. Af en toe leek 
zijn bed daarbij wel bij VDZ te staan, want bij bijna alle 
ontwikkelingen binnen de jeugd had Hans wel een rol. We 
hebben dit jaar als AC en TC samen opgetrokken en via 
deze weg wil ik Hans nogmaals danken voor de top sa
menwerking, zijn gigantische inzet voor de jeugd van VDZ 
en ik wens hem uiteraard zeer veel succes bij Vrouwen 1! 

Allemaal een sportief en plezierig vervolg van het seizoen 
en tot op of langs de velden! Hup VDZ!

Jérôme Jansen
Algemeen Jeugdcoördinator VDZ

 

FotoTed de Kraker



Cranevelt op 
de schop
Zonnecellen | Renovatie 
complex Arnhemse Boys | 
LED lampen  | Nieuwbouw 
kleedkamers | Foto’s Ted de Kraker
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TIEN organisatieadvies

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

Rob Egging muzikale omlijstingen

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

www.charlestown.nl 

Jazzymotion  
Voor elke 
feestelijke 
gelegenheid

www.jazzymotion.nl 

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

Jazz



De feestdagen met een erg gezellige kerstfeest
avond en nieuwjaarsreceptie liggen weer achter 
ons. De winterstop is voorbij en de tweede helft 

van de competitie gaat beginnen. Nu zou je denken, dat 
het rustig was op de velden en in de kantine tijdens de 
winterstop, maar niets is minder waar. In de maand januari 
werden er volop activiteiten georganiseerd zoals de Olie
bollencup, de Roel van der Leij wintercup en Ladiesday. 
Doordeweeks en in de weekenden werd er lekker doorge
traind door de meeste elftallen en er werden regelmatig 
oefenwedstrijden gespeeld. Het lijkt nog ver weg, maar de 
HC gaat net als de andere commissies de komende maan
den al weer druk aan de slag met de voorbereidingen van 
de toernooien die in mei en juni plaats vinden. 

Efficiëncy
We gaan de koffiecorner achterin de kantine weer in ere 
herstellen. Tijdens drukke momenten bijv. in de rust van 
thuiswedstrijden van Heren 1 komt het regelmatig voor 
dat het te druk is aan de bar om zowel bier, frisdrank als 
koffie te schenken. Mensen moeten daardoor soms erg 
lang wachten op een kopje koffie. We zijn nog op zoek 
naar koffiedames of heren, die 1 à 2 keer per maand op 
zaterdag of zondag een uurtje vrij willen maken om koffie 
te schenken.
Om het de vrijwilligers op zaterdag wat gemakkelijker te ma
ken hebben we in overleg met de jeugdcommissie afgespro
ken, dat er voortaan tijdens de rust van de jeugdwedstrijden 
een tray met bekertjes limonade in de keuken een volle kan 
limonade met een stapel bekers voor elk team klaar staat in  
de commissiekamer. Om te voorkomen, dat de kannen zoek 
raken krijgt de leider van het team de spelerspasjes terug 
als hij of zij  de limonadekan en de sleutel van de kleedka
mer weer ingeleverd heeft bij het wedstrijdsecretariaat. 

Ander nieuws
Op 7 januari hebben een aantal vrijwilligers samen met 
Samantha, Josje en Anneke van de HC  ervoor gezorgd 
dat de kantine, bar en de keuken een grondige schoon
maakbeurt hebben gekregen. Het ziet er weer blinkend 
schoon uit allemaal. Onze dank hiervoor!  
De volgende schoonmaakdagen zijn op 26 maart, 7 mei, 
14 mei en 11 juni.
Een aantal leden van de HC (Josje, Sabrina en  
Samantha) gaan de cursus Sociale Hygiëne volgen.

Op woensdag 3 en 10 februari staan de mannen van 
het “cocktailtrio” (Willem, Pim en Harry) ‘s middags niet 
achter de bar, maar zullen andere vrijwilligers hun taken 
overnemen.

Succes iedereen met alle bezigheden tijdens de tweede 
seizoenshelft!

De HorecaCommissie

DE DERDE
HELFT

Nieuws van de horecacommissie
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Willemsen Makelaars
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Spreekuren 
Fysiodyna-
miek voor-
jaar 2016

Inloopspreekuur 
FysioDynamiek 

Bij voorkeur aanmelden via 

telefoonnummer 06-21818152

SENIOREN
Iedere 2 weken op dinsdag 
van 20.00-21.00 uur 

 1, 15 en 29 maart
 12 en 26 april
 10 en 24 mei 

Aan deze spreekuren zijn geen
kosten verbonden.  

Locatie: 
Sportpark 't Cranevelt

JEUGD
Maandelijks op woensdag
van 19.00 - 20.00 uur

 2 maart
 6 april
 4 mei

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 



teunissen bv scHOOnmAAkbedriJf

nePtunus bv fAcilitAire grOOtHAndel
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Wat verlegen loopt hij langs de tafeltennistafel mijn 
kant uit… Willem Teunissen is een geboren Ernhem-
mer, die tijdens het begin van de tweede wereldoorlog 
zijn eerste levenslicht zag. Een zeer vriendelijke man, 
oud, maar een sterk fysiek en jeugdige twinkels in 
zijn ogen. Jarenlang heeft hij als welzijnswerker jonge 
straatschoffies van Klarendal begeleid en getraind. 
‘Ja, ik had je afgebeld, want ik weet niets meer van 
VDZ. Ik heb wel op de website gekeken met mijn 
vrouw, maar ik ken ook niemand meer. Iedereen is 
overleden.’ Mijn eerste gedachte is dat de beste man 
bang is voor een ‘kruisverhoor’. Dan laat hij weten 
maar drie maanden bij VDZ te hebben gevoetbald. Die 
had ik niet zien aankomen. Drie maanden is inderdaad 
niet erg lang. Toch, nieuwsgierig als ik ben, overtuig 
ik Willem (en mijzelf) ervan dat hij vast een mooi voet-
balverhaal te vertellen heeft, wat de jongelingen van 
VDZ zou kunnen bekoren. 

Op zijn veertiende is Willem bij VDZ gaan trainen. 
Als geboren Klarendaller kende hij de club 
aanvankelijk niet. Vrienden van Willem gingen, 

voor Klarendalse begrippen, naar bekendere clubs, zoals 
Eendracht en de Arnhemse Boys. Om een indicatie te 
geven: ‘Als Klarendaller had je in die tijd een erg slechte 
naam, dit merkte je al op de basisschool. Arm en rijk zaten 
gemengd in de klas op de St Jans kerkschool, maar de 
kindjes uit Molenbeek kregen Franse les, voor de kindjes 
uit Klarendal, waaronder ik, was Franse les zonde van de 
tijd en het geld. De kindjes uit Molenbeek, die speelden 
bij VDZ.’

De jonge Willem groeide op in een verwoeste stad, een 
spookstad, een stad die vanaf de grond weer opgebouwd 
moest worden na het einde van de tweede wereldoorlog. 
Als oudste van het gezin, hielp Willem zijn ouders en 
jongere broers en zussen om te overleven, tijdens de bit
tere jaren die volgden na de bevrijding. Het gezin woonde 
met negen man in een klein huisje met twee slaapkamers. 
Maximaal twee keer per dag werd er eten gehaald bij een 
zogenaamde gaarkeuken (een voedselpunt voor burgers). 
Eten was er nauwelijks. De gemeente zorgde ervoor dat 
haar inwoners niet stierven van de honger, al was onder
voeding destijds geen ongekend probleem.

Naast een leven van armoede en honger, boden de stra
ten van Klarendal ook plezier en verlichting. In het geval 
van Willem en andere jeugdige jongens gekenmerkt door 
het spelen van een potje voetbal. ‘Niemand had voetbal
schoenen. Om kapotte zolen te voorkomen, werden er 

stukjes ijzer (voorlopers van 
de bij ons bekende noppen) 
onder de zolen geslagen. 
Zolen waren in die tijd erg 
duur, dus moest je daar erg 
zuinig op zijn.
Op school spraken we af 
waar en wanneer we gingen voetballen, mobiele telefoons 
had je toen nog niet. Speelveldjes lagen voornamelijk 
tussen vernietigde huizen, bakstenen en veel ander puin. 
Niemand van ons had een leren bal, dit was veel te duur. 
Af en toe deed er een rijk gastje mee, die wel een leren 
bal had, dan had je geluk.’
De bal waar kleine Willem mee heeft gespeeld tussen het 
puin eind jaren ‘40, was niet meer dan een opgeblazen 
varkensblaas. 

 ‘Bij VDZ heb ik leren voetballen. Voetbal is een team
sport, je speelt de bal af en gaat daar niet mee in je ééntje 
lopen. Bij Neerlandia wilde je alleen maar scoren en rich
ting doel. Je gunde een ander de bal niet. Er werd veel 
gevloekt en geschopt’. Door de ogen van Willem beke
ken, was VDZ een erg nette club, er werd niet gescholden 
en geweld bleef uit. Mensen waren beleefd, vriendelijk 
en VDZ stond bij sommigen bekend als een niet al te fa
natieke club. Het had meer een ‘meedoen is belangrijker 
dan winnen’ mentaliteit. ‘Dat voetbal een teamsport is en 
hoe je dit vormgeeft, is iets wat ik bij VDZ heb geleerd en 
wat ik als welzijnswerker altijd heb overgedragen aan de 
dondersteentjes in mijn buurthuis. 

Voordat Willem ging spelen bij de amateurclub, voetbalde 
hij bij zijn eigen straatclubje Neerlandia (Nederland 
Zuidstraat). Elke wijk had zijn eigen clubje, die wedstrijd
jes tegen elkaar speelden. Bekende straatclubjes waren 
onder andere de Klarendalse Boys, Rietenbeek (Steen
straat), de Geitenkampse Boys en de Plattenburgse Boys 
(Velperweg). ‘Er was altijd wel een scheidsrechter te 
vinden, maar dan zonder fluitje.’ 

Na een aantal maanden raakte Willem ernstig gebles
seerd en dacht dat hij nooit meer te kunnen voetballen. 
Hij brak zijn enkel ergens tussen het puin op een speel
veldje. Met een pin door zijn enkel en aan beide kanten 
een gewichtje, moest hij 6 weken in het ziekenhuis blij
ven. De ongelukkige is daarna nooit meer wedergekeerd 
bij de club. Als jongen van Klarendal, kon hij niet aarden 
bij de club. Ondanks dat, heeft het uitstapje naar VDZ 
veel voor Willem betekend en een stempel gedrukt op de 
uitvoering van zijn latere welzijnswerk.

Sabine Loman

in vroeger 
tijden



Verslag Oliebollencup

De oliebollencup
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Foto’s Ted de Kraker



Verslag Oliebollencup

De oliebollencup

Natuurlijk 
was-ie er weer 

dit jaar; lekker potje 
voetballen en zo’n 
heerlijke bol toe!

33

Foto’s 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



VDZ en zijn sponsors: 
Jeroen Westen

1. Wat is je eigen naam en 
wat is de bedrijfsnaam?
Jeroen Westen, JeroenTesten.nl
2. Wat sponsor je bij VDZ?
Ik ben hoofdsponsor van het 
vrouwenvoetbal van VDZ, 
waardoor ik o.a. shirtsponsor 
ben van VDZ VR1. Daarnaast 
heb ik de trainingspakken van 
VDZ mB1 en de inloopshirts van 
VDZ 4 (mannen) gesponsord, 
plus het grote scherm dat in de 
kantine zal komen te hangen.
3. Kun je in 10 regels iets 
over je organisatie vertellen?
Ik ben sinds 2005 als it-tester 
aan het werk, sinds oktober 
2012 vanuit JeroenTesten.nl. 
Als zelfstandig professional 
word ik ingehuurd om mo-
biele systemen zoals apps 
(Android, iOS en Windows 
phone, op telefoons, tablets, 
smartwatches, televisies, etc.) 
en mobiele sites te testen, 
voordat ze in de appstores of 
online komen. Daarnaast heb ik 
een samenwerkingsverband met 
YellowCode (www.yellowcode.
nl) waarin we het volledige 
ontwikkelproces van een app 

(ontwerp, ontwikkeling en test) 
aan bedrijven en organisaties 
kunnen aanbieden. Voor meer 
info over JeroenTesten.nl - zoals 
het duurzaam ondernemen 
dat ik uitdraag - wil ik graag 
verwijzen naar 
www.JeroenTesten.nl.
4. Wat was de reden om 
juist VDZ te sponsoren?
Ik ben sinds m’n zesde lid van 
VDZ en ben erg actief binnen 
club, o.a. als selectiespeler 
(twaalf jaar VDZ 1, nu in een 
lagereselectieteam), beheerder 
van de VDZ Website en 
clubscheidsrechter. Toen ik de 
financiële ruimte kreeg om meer 
in sponsoring te investeren, was 
het voor mij een eenvoudige 
keuze om het vrouwenvoetbal 
te gaan sponsoren. Ik draag 
het vrouwenvoetbal van VDZ 
namelijk al vele jaren lang een 
warm hart toe.
5. Welke overeenkomst 
is er tussen VDZ en jouw 
organisatie?
Rood als primaire kleur en beide 
gevestigd in de wijk Alteveer/
Cranevelt. Voor de rest kan ik 

geen overeenkomsten bedenken 
tussen een sportorganisatie van 
meer dan 1500 leden en een 
eenmanszaak in de ict :-)
6. Wat is je favoriete 
voetbalclub en waarom?
VDZ, zie 4
7. Welke wedstrijd zou je 
nog wel een keer willen 
(laten) overdoen en waarom?
De promotiewedstrijd met VDZ 
1 tegen Neede die we met 2-1 
verloren op een knollenveld 
en met een hele harde wind. 
Als we die wedstrijd hadden 
gewonnen, had VDZ 1 nu hoger 
gespeeld dan nu.
8. Met wie zou je wel eens 
een dag willen ruilen en 
waarom?
Elon musk, (mede-)oprichter van 
o.a. paypal, Tesla en SpaceX, 
naar mijn mening samen met 
mark Zuckerberg van Facebook 
dé (ict-)ondernemers van deze 
mooie aardbol. Alles wat musk 
zakelijk aanraakt, verandert 
in goud en ik zou graag 
eens willen ervaren hoe hij 
beslissingen neemt.

VDZ en z’n 
SPONSORSThomas van 

Witteloostuijn
SpITS 24-12-’97 1,84m 72kG

Cas Geurtzen
SpITS  12-08-‘97, 1,79m 63 kG
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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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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  

ZILVERSPONSOREN
100%VOETBAL (Sport Gifts) 
www.100voetbal.nl
COOP Manders  
www.coop.nl/supermarkten/arnhem/
coopalteveer
D-Box  Verpakkingen BV 
www.dbox.nl
Diabolo ICT - total ICT solutions 
www.diabolo.nl
Hefas Branddetectie 
www.hefas.nl
Indoor Action 
www.indooraction.nl
InShared “we all benefit” 
www.inshared.nl
Teunissen BV schoonmaakbedrijf 
www.teunissenbv.nl
Voetbalcenter OLB 
www.olbarnhem.nl
Veldman Sport 
www.veldmansport.nl

SPONSOREN
Apotheek Biermasz  
www.biermasz.com
Arentsen Velp B.V Installatietechniek 
www.arentsenvelp.nl
Assen Assurantien  
Arnhem, 026361 3012
Berendsen- van Geemen BV 
www.bvgarnhem.nl
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
HANS eten en drinken 
www.hansetenendrinken.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
Leodoro Koffie 
www.leodorokoffie.com
Meijer Interim & Advies 
www.meijerinterim.nl
Metselbedrijf Hendriks Peters 
www.metselbedrijfhendrikspeters.nl
Mondhygiënistenpraktijk Arnhem 
www.mondgezond.nl

Navigus  
www.navigus.nl
Oud Papier Actie Alteveer 
Cranevelt Arnhem
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
Restaurant Renao 
www.renao.nl
Sam*dexy 
www.samdexy.nl
Schoonmaakbedrijf Hofs 
www.schoonmaakbedrijfhofs.nl
Sita recycling Services 
www.sita.nl
STEP Arnhem 
www.step.nl
Struyk Verwo-Infra 
www.struykverwo.nl
Studiehuis Alteveer 
www.studiehuisalteveer.nl
The Travel Club  
www.thetravelclub.nl/marlies
Tien Organisatieadvies  
www.tienorganisatieadvies.nl
TM2 Architecten 
www.tm2architecten.nl
Tonny van Elferen, bestrating en 
tuinaanleg, www.tonnyvanelferen.nl
TSS Engineering 
www.tssengineering.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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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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Vader en 
dochter

Naam Lara Brakenhoff Erwin Brakenhoff

Wat is je leeftijd? 10 jaar 47  jaar

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

Sinds 2012  en nu in de E8 Met 10 jaar ben ik gaan voetballen bij WIVOS (wie kent 
het nog??), daarna heb ik 2 jaar bij LONGA in Tilburg ge
speeld en vanaf 1993 bij VDZ in 1,2 en 3 en ik hoop nog 
eens mijn debuut te maken in VDZ Zaterdag 2

Wat is je mooste 
voetbalmoment?

Dat ik met een sliding een goal 
voorkwam  en het het kampioen
schap met de F6

Dat is toch wel de eerste training van Lara onder leiding 
van Marcel Broecks en daarnaast was ook het kampioen
schap met VDZ 1 in een beslissingswedstrijd tegen Jonge 
Kracht erg leuk, maar dat is alweer heel lang geleden

Wat doe je naast 
VDZ?

Mountainbiken Als zelfstandig consultant help ik bedrijven met de inrich
ting en gebruik van bedrijfssoftware

Wat zijn de sterke 
punten van vader/
dochter?

Hij kan goed keepen en is een 
goede trainer

Ze heeft een goed spelinzicht en kan geweldige passes 
geven

Wat zijn de zwakke 
punten van vader/
dochter

Hij wisselt soms raar waardoor je 
geen verdedigers meer hebt.

Ze is nog niet zo goed in het passeren van een speler

Waar denk je aan 
bij VDZ?

Lekker voetballen en lol hebben Een mooie vereniging waar zoveel kinderen en volwasse
nen met veel plezier voetballen

Wat wil je nog meer 
kwijt?

VDZ is een topclub. Ik vind het geweldig dat er wekelijks zoveel mensen zijn 
die zich vrijwillig volop inzetten voor de vereniging zodat 
iedereen met veel plezier kan blijven voetballen. Dat zie 
je heel mooi op een zaterdag bij VDZ als al die teams aan 
het spelen zijn.



COOP Manders

Veldman Sport

Beethovenlaan 61
6815 BL    Arnhem
Tel. 026 - 44 26 720
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De organisa-
tie van VDZ

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

Postadres 
Postbus 864 
6800 AW Arnhem 

VDZ Bestuur
Voorzitter & voetbalzaken senioren Remco Bijlsma 0263618086
Secretaris Noud Hooyman 0263706618
Penningmeester Bert Kok 0264455811
Accommodatie Steef Brinkhoff 0264455096
Jeugdzaken <vacature>

Contributies
(seizoen 2015/2015)
Seniorenleden € 250, 
(spelend)
Junioren  € 218, 
(13 t/m 18 jaar)
Pupillen  
(5 t/m 13 jaar) € 198,
Trainingslid € 150, 
(senioren)
Leden € 80,  
(niet spelend) 
Donateurs € 25,

Contributie
NL90RABO0132252406  
t.n.v. RK VV VDZ

Alle informatie vind u op 

www.vdz-arnhem.nl
Op onze website vindt u 
onder de rubriek Algemeen 
> Organisatie & Regle
menten meer informatie 
over de verenigingsstruc
tuur, verenigingsstatuten, 
huishoudelijk reglement, 
gedragscode en tuchtregle
ment. Wijzigingen voor 
deze pagina graag door
geven aan Noud Hooyman,  
secretaris VDZ Bestuur. 

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 tech. 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 Noud Hooyman)
Ledenadministratie   Jacqueline Meijer 0610661682
Vrijwilligersadministratie Jacqueline Meijer 0610661682
Wedstrijdsecretaris Heren/Dames Jacqueline Meijer 0610661682

Bar en Kantine (bestuurslid Bert Kok)
Coördinator Horecacommissie Rogier Walter 0629276710
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 .....)
Jeugdcommissie voorzitter Ronald Brakenhoff 0621580873
Plv. voorzitter Hans Arentsen 0264420911
Secretaris John Wijbenga 0263629091
Meisjes Arthur van der Windt 0643143207
 Jeroen Koudijs 0630174638
Wedstrijdsecretaris Jeugd Jan Schmitz  0317316370
Algemeen Jeugdcoördinator Jérôme Jansen 0651828707

Verder zijn binnen de jeugdcommissie actief:
Toernooicommissie Jérôme Jansen 0651828707

Voor alle andere jeugdcoördinatoren en de Technische Commissie Jeugd 
zie de ‘Trainers en Leiders’ pagina op blz. 46

Organisatie



Roel van der Leij Wintercup 2016
Er ligt ijs op de velden, het sneeuwt, je ziet 
geen hand voor ogen, de duisternis valt al in 
als het toernooi nog maar net begonnen is, 
er waait een striemend koude wind over de 
velden. Je probeert je warm te houden door 
veel te rennen, maar je handen en voeten 
blijven gevoelloos. Na een wedstrijdje moet je 
10 minuten lang bijkomen in de kleedkamer, je 
tintelende handen onder de kraan, pijnlijk koud. 
Dat is normaal gesproken de Wintercup van 
VDZ, het winterse toernooi voor de lagere 
seniorenelftallen. maar niet op zaterdag 9 
januari 2016. Dan is het warm voor de tijd van 
het jaar, een licht briesje blaast rustig door 
Cranevelt en af en toe piept de zon door het 
wolkendek heen. VDZ 7, voorheen VDZ 6, is ook 
van de partij, zij het met één team, in plaats van 
de gebruikelijke twee. Vooral de jonkies in het 
team laten het afweten, sommige langdurig 
geblesseerd. Goedgemutst beginnen we met de 
eerste wedstrijd, een inkomertje tegen zaterdag 

Wintercup 2016

Sfeerimpressie van 
de Wintercup 2016

4, het team waar we altijd tegen trainen en 
dat we dus goed kennen: 2-1 verloren, oeps. 
De tweede wedstrijd ook verloren, hmmm. 
Daarna komen we steeds beter in het toernooi 
met mooie winstpartijen tegen teams die de 
spreekwoordelijke knollen al ruimschoots op 
hebben. 
Laten we het maar niet meer over de ranglijst 
hebben, maar over de winterse pot die 
traditioneel wordt geserveerd na afloop van 
het toernooi: allerlei dampende stamppotten, 
met grote gehaktballen en rookworst, heeeel 
veel rookworst. Iedereen heeft het eten al lang 
op, maar toch smilen de rookworsten ons 
vanaf de warmhoudplaat nog tegemoet. Welja, 
we pakken er nog maar één. Die moet dan 
wel zwemmen, dus een klein beetje bier erbij. 
En daarnaast een kleintje kruidenbitter, want 
de winterse sfeer moet toch ergens vandaan 
komen. met dank aan de organisatie, op naar de 
winter van 2017.
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Foto’s Ted de Kraker, tekst Serge Pothof



Roel van der Leij Wintercup 2016
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Café De Schoof

www.deschoof.com

Ook perfect voor 
uw verjaardag, een receptie of  clubavond

Korenmarkt

37

100% Voetbal
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Ook perfect voor 
uw verjaardag, een receptie of  clubavond

Trainersprofiel 
 Dialoog langs de lijn
colum

n
De volgende dialoog hoorde ik onlangs langs de zijlijn bij ons eerste elftal en wil ik 
graag met jullie delen. Hieruit spreekt veel wijsheid en stelde mij ook gerust.

F: Jammer dat de trainer van het eerste weggaat, vind je niet? 
 (klinkt enigszins ongerust)
R: Hoezo?
F:  Nou ja, hij was kwalitatief een hele goeie. Didactisch goed, communicatief,   
 sociaal slim, goede oefenstof, gestructureerd, verstand van voetbal, sociaal   
 vaardig, een management talent en hij past in “het profiel” van  
 VDZ. Trainer zijn is een heel complex vak. 
R: Klopt. En wat wil jij daarmee zeggen?
F:  Nou ja, bij de nieuwe moet je altijd maar weer afwachten.
R: Waarom?
F: Nou ja, dat zeg ik toch? Je weet nooit of de nieuwe  
 een goeie is voor VDZ.
R: Nee. De nieuwe trainer is een goeie. Want anders kiest hij  
 niet bewust voor een club als VDZ. 
F: Oh ja. ( en slaakte een zucht van opluchting) 

De pingelaar                                                                                                                                 

Trainer stopt na dit seizoen

Hoogsteder 
vertrekt
Helaas heeft Stefan Hoogsteder VDZ te kennen gegeven na dit sei
zoen niet verder te gaan als hoofdtrainer van VDZ 1. Stefan is er van 
overtuigd dat hij er dit seizoen nog alles uit kan halen maar wil in het 
kader van zijn ontwikkeling zijn trainersvaardigheden elders toetsen 
en verder ontwikkelen.

VDZ betreurt zijn besluit en is er van overtuigd dat zijn volgende 
vereniging veel plezier zal hebben aan zijn inzet. We wensen Stefan 
het allerbeste toe in zijn verdere trainers carrière.

Uiteraard zoekt VDZ een trainer die de lijn die we samen met Stefan 
Hoogsteder hebben ingezet voort wil zetten.

VDZ Technische Commissie Senioren

NB. Inmiddels is er een nieuwe trainer gevonden in de persoon van  
 Habib Al Mohsinawi. Op blz 61 vind je meer over hem (red.)

Foto Irene Gudden
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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 0646616415
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 Monique van Grol 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 
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 Pieter Kersten 0629269313
 T Jeroen vd Poel 0625296473
D7 T/C René Bouter 0624863026
 L Marco Horsten 0620739393
D8 T GertJan Schouten 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 Manytsia Hartemink 06 20522925
 T Maurice Geerdink 0639142551
 T Iris Polman 0621975888
 C Arjan Kool 0622373039
 C Rense Brouwer 0645716134
MD2 T/C Lucien Joppen 0654345665
 T Lotte Wolf 0629514199
 L Dineke Leeuwma 0611025913
 C Marcel Leenders 0650902271
 C Ton ter Grote 0652050172

CIOS D trainers
di D6 / do D7 Gijs Tenniglo 0641037365
di D6 / do D7 Dennis de Haas 0625286068
di D7 / wo D9 Lacin Demiroz 0630309691
di D7 / do D8 Virgil Boldewijn 0628063908
wo D3 / do D8 Mark Blenkers 0625280701

Foto’s E en F 4x4 toernooi
Herfst 2015, Ted de Kraker
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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
  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 0263337073
 T/C Frank Jong (vr) 0624640979 
 T Thijs Bouwman 0648900582
E6 T/C Twan Schouten 0651333779
 T Frank Tomassen 0652040324
 T/C Marcel Leeman 0637192984
E7 L Wim Kroon  0629413247
 L Bart Groeliken 0648464204
E8 T/C Erwin Brakenhoff 0653413182
 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
 T Marnix Kaspers 0643277253
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 Sandor Schrijner 0644363684
 L Ward Matser 0650506425
 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



Zaterdag 9 januari was het zover. Wij, de F7, mochten 
onze prijs voor het verkopen van een heleboel Grote 
Cub Actie loten gaan innen in Burgers’ zoo. Keurig op 
tijd stonden tien jongens (stuiterend van spanning) 
en twee leiders aan de poort. We werden opgevangen 
door dierenverzorgster Annemarie. Vooraf hadden we 
gevraagd of iedereen wat lekkers mee zou kunnen 
nemen en dat was gebeurd. We hebben zelden zo'n 
veelheid aan felgekleurde zoetigheid op één dag zien 
langskomen. 

Nou hadden we wat zenuwen gecreëerd met een 
bericht over een zwembroek en haaien; maar het 
programma wat we wel voorgeschoteld kregen, 

hadden we echt niet kunnen verzinnen. We konden begin
nen bij de olifanten. Daar mochten we de handschoenen 
aantrekken om de poep uit de stallen te gaan halen. 
Na een boel getvergeroep en dat het zo stonk, won de 
nieuwsgierigheid het en gingen we met zijn allen (leiders 
ook) eendrachtig aan de slag. Sommige drollen waren 
nog lekker warm en ze waren ongeveer half zo groot als 
een voetbal. Nadat we twee grote kruiwagens vol hadden, 
vond Annemarie het mooi geweest. Ze heeft toen verteld 
over olifanten, ons op een voetafdruk gewezen (oh, wat 
was hij groot) en hun bedjes aangewezen. Zo werd het 
iedereen helemaal duidelijk, hoe dat nou ging in die stal.

Hierna gingen we schoongewassen naar de beren. Die 
zouden volgens Annemarie wel honger hebben en wij 

mochten fruit naar ze gooien. Ze lieten het zich goed 
smaken. We dachten allemaal dat we hier best dichtbij 
stonden maar dat bleek nog veel dichter te kunnen… In 
twee groepjes, want anders werd het te druk, hebben de 
jongens de maki's uit de hand stukjes fruit mogen geven. 
De spanning en concentratie stond op de gezichtjes. 
Daarom was het maar goed dat we daarna met zijn allen 
frietjes zijn gaan eten met als toetje ontspanning in de bin
nenspeeltuin. We hadden immers zoveel over de dieren 
en de tuin geleerd, dat wij, leiders, echt even een kopje 
koffie nodig hadden. We waren dan ook blij dat jullie wel 
even samen tikkertje wilden spelen.

Toen iedereen een beetje moe en zweterig begon te 
worden, hebben we de jassen weer aangedaan en zijn we 
via de Desert naar de Bush gelopen. We hebben met zijn 
allen de bewoners proberen te vinden en buitengewoon 
scherp werd er een verzorger gespot met een kruiwagen 
vol andijvie. Jullie boden deze man meteen hulp aan 
en zo stond de F7 de zeekoeien te voeren. Nu was het 
tijd voor het natte programma. Eerst de sluipweggetjes 
en bruggetjes in de Bush (hier is iedereen net ongeveer 
droog gebleven) en daarna via de haaien bij wijze van 
afsluiting een ijsje of drankje. Er is uitbundig gespeeld met 
de prik in de cola en dat belooft naar onze inschatting veel 
gezelligheid in de toekomst.  En zo werd het weer tijd om 
naar huis te gaan. Dank jullie wel allemaal, we hebben 
een heerlijke dag gehad!

Florentijn en Paul

Poep scheppen in Burgers’  Zoo!

Ringstaartmaki’s voeren!!
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Poep scheppen in Burgers’  Zoo!

F7
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3e prijs!
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Lief langs de lijn, de titel van een fraai artikel in de 
Gelderlander (januari 2015). Het artikel is de bron 
van inspiratie voor dit artikel. Hoe lief zijn we bij het 

voetbal langs de lijn en hoe zit dat bij andere sporten? 
Langs de lijn staan jullie lezers zo nu en dan allemaal. 
Maar ik wil het nu even niet hebben over de ouders, opa’s 
en oma’s of andere betrokkenen; de leider/coach staat in 
dit artikel centraal. Het gaat hier dus ook niet over de trai
ner, maar over de coach die de ploeg (bege)leidt. In het 
betreffende artikel van de Gelderlander blijkt dat coaches 
zich bij verschillende sporten anders gedragen. Bij rugby 
zijn de coaches sportief, bij honkbal gezellig en bij voetbal 
…. bij voetbal vaak schreeuwerig.

Bij voetbal zie je coaches vaak veranderen. Een metamor
fose. Door de week rustig en volgzaam, maar eenmaal 
langs het veld aanwezig en dominant. Je ziet op de ama
teurvelden bij de voetbal trouwens allerlei typen coaches:

• de voorzegcoach
• de schreeuwcoach
• de zethemopcoach
• de machtelozecoach
• de neerzetcoach

Dit beeld voelt niet zo lekker aan. Eens? Oke, draaien we 
het om. Wat zou een goed coach of leider dan moeten 
doen of zijn? Wat zegt de theorie over een goede leider 
(effe googlen). Een goede leider heeft in ieder geval de 
volgende belangrijke kenmerken:
• Heeft een voorbeeldfunctie
• Leiders moeten kunnen motiveren en inspireren.
• Blijft leren
Dat laatste punt moet eigenlijk op nummer één staan. 
Want als je alle voorgaande punten al zou uitoefenen en 
je blijft stilstaan qua kennis verwerving, 
kun je nooit een goede coach  worden. 
Een goede coach stelt altijd vragen en 
wint constant advies in. 

Waar staan we bij VDZ eigenlijk?
We mogen hierin best eerlijk zijn. 
Alle voetbalcoaches en dus ook die 
van VDZ kunnen nog best een paar 
stappen maken. Daarvoor zullen ze 
echter zelf het initiatief moeten nemen. 
Natuurlijk kunnen we als TC jeugd 
daarbij helpen, maar het begint bij de 

coaches zelf. Willen ze stappen maken in leren inspireren 
en staan ze open om bij te leren? We zijn als TC bereid 
om samen het coachen naar een hoger plan te brengen. 
Eerste stappen van verandering kunnen zijn om even stil 
te staan bij jezelf en om feedback te vragen. Minder pro
beren de schuld bij spelers te zoeken of meer te luisteren 
dan te zenden.

Wat jullie jeugdcoaches van ons, TC jeugd, mogen 
verwachten is dan we open staan voor hulpvragen. Wij 
voelen ons medeverantwoordelijk voor de belangrijkste 
taken van de coach: hebben de voetballers iets geleerd 
en hebben ze met plezier en naar vermogen gevoetbald!

Mocht je als coach hiermee aan de slag willen maar 
heb je jezelf niet in bedwang (mocht je bijvoorbeeld een 
“voorzegcoach” zijn). Tip: ga lekker rustig zitten. We heb
ben langs de lijn prachtige bankjes. Daar kan je prachtig 
bezien of de jeugdvoetballers met plezier en naar eigen 
vermogen voetballen. Door de week op de training kan je 
datgene wat je had willen voorzeggen allemaal via oefe
ningen proberen bij te brengen. Dus mochten jullie lezers 
na de winterstop veel zittende coaches waarnemen. Dan 
weet u wat ze aan het doen zijn: de spelers observeren 
en onderzoeken welk type coach ze zijn of willen zijn!

Misschien is het geschetste “wensbeeld” wat al te passief. 
Ja klopt, maar als we echt stappen willen maken is het 
soms nodig om de boel wakker te schudden, zodat we 
samen een nog mooie verenigingscultuur neerzetten waar 
we allemaal trots op kunnen zijn.

Arjan Snel, voorzitter TC jeugd
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langs de lijn
Op 1 januari 2016 werd de jaarlijkse traditie van VDZ 
- de nieuwjaarswedstrijd tussen oud-VDZ en VDZ 1
met aansluitend de nieuwjaarsreceptie - weer in stand
gehouden. Altijd een feestje en dat moet vooral zo
blijven.
Echter, deze keer werd de feestvreugde vooraf
behoorlijk de kop ingedrukt. Spelers en begeleiders
moesten eerst aan de bak om de dug-outs, het veld
en de tribune vrij te maken van lege flessen, peuken,
weed zakjes, frisdrank pakjes, etc.  De jeugd had
kennelijk hun Oud- en Nieuwfeestje gevierd op de
tribune van VDZ en veel schade aangericht. Naast de
al genoemde rommel waren ook dug-outs vernield
en prullenbakken met rotjes bewerkt. Ook de kabel
van de geluidsinstallatie was van de muur getrokken.
Bijgaande foto’s laten zien hoe erg het was.
De jeugdige (domme) vandalen hadden hun sporen
achtergelaten in de vorm van briefjes met hun namen.
kennelijk hadden ze daarmee een spel gespeeld. 
Uiteraard zijn we naar de politie gegaan die ons, 
bij monde van de wijkagent, liet weten daarmee 
niet aan de slag te gaan. Andere prioriteiten; het 
bekende antwoord. Ook aangifte doen zou geen 
effect hebben. Daarom doen we hierbij een oproep 
aan de schuldigen om zich te melden en de schade 
te vergoeden. Wees sportief en meld je per e-mail bij 
bestuur@vdz-arnhem.nl.

pS. De schade werd door de onderhoudsploeg en de gemeente 

weer hersteld tegen minimale kosten.

GELUKKIG 
NIEUWJAAR ! 
Maar even niet 
voor VDZ !
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Irene Gudden Fotografie

Cafetaria Bar ´t Hoekje

OLB Voetbalcenter

Steenstraat 112
6828 CP Arnhem
(bij Velperpoort)
Tel. 026 44 233 21

www.olbsports.nl

Irene Gudden
www.ireneguddenfotografie.nl

info@ireneguddenfotografie.nl

06 13 65 63 18

Openingstijden  Adres
Di. t/m vr. 12.00 - 21.00  Beethovenlaan 69
Za. en zo. 14.00 - 21.00  6815 BL Arnhem
  T 026-3616226

www.cafetariathoekjearnhem.nl

broodjes ● schotels ● ijs 
 döner ● snacks ● shoarma

Alle vleesprocucten sorden door ons vers bereid!

Alle vleesproducten worden door ons 
vers bereid. Wij verzorgen ook uw 
catering! Zowel standaard snacks als 
Turkse hapjes. 
Vraag naar de mogelijkheden!



bestuurstafel
strekt. De eerste fase betreft 
het aanleggen 
van LED
verlichting op het 
hoofdveld. Dat is 
gestart in de eerste 
week van februari.  De 
vervolgstappen bestaande uit zon
nepanelen op  het dak van het clubhuis en LEDverlichting 
op veld 10 zijn afhankelijk van de toewijzing van de 
rijkssubsidie. De ontvangstbevestiging van de aanvraag is 
binnen en momenteel beantwoorden we verdere vragen 
van de subsidieverstrekker.  Dat lijkt er allemaal goed uit 
te zien. De benodigde lening staat al op onze rekening, 
dus als de subsidietoewijzing binnen is kunnen we aan de 
slag. Hopelijk is dan alles nog voor de vakantie afgerond. 
Nog even duimen dus, maar de vooruitzichten zijn positief.

VDZ viert zijn 90-jarig bestaan
Op 26 augustus bestaat onze vereniging 90 jaar. Dat is 
een officieel KNVBjubileum. We zullen daar uiteraard de 
nodige aandacht aanbesteden. De Reüniecommissie is al 
aan de slag met de reünie en we gaan dat aanvullen met 
verdere feestelijkheden en een receptie. Over de exacte 
datum zullen wij u nog berichten. Dat zal waarschijnlijk in 
september zijn, want op 26 augustus is de zomervakantie 
in Arnhem nog in volle gang. Houdt u de website in de 
gaten voor verdere berichtgeving.

Namens het bestuur, 
Noud Hooyman

Geachte leden
Als u dit leest is de winterstop voorbij, beginnen de dagen 
te lengen en is de competitie weer in volle gang.  Het 
bestuur is blij dat wij voor het volgende seizoen nieuwe 
trainers hebben gecontracteerd  voor onze eerste teams. 
Bij de heren gaat Habib al Mohsinawi (lees meer op 
pagina 61, red.) aan de slag en bij de dames wordt Hans 
Zwartkruis de nieuwe trainer. Wij wensen hen nu al veel 
succes. In deze “van de bestuurstafel” informeer ik u over 
de belangrijke ontwikkelingen op ons sportpark en andere 
bestuurszaken.

De nieuwe kleedkamers
Zoals u ongetwijfeld hebt kunnen zien is  de bouw van de 
nieuwe kleedkamers in volle gang.  Als het weer meezit  is 
de bouw rond eind maart afgerond.  Rijnstate en de ge
meente waren tegen de afspraak in reeds gestart met de 
sloop van onze oude kleedkamers bij  Cranevelt.  Na een 
dringend verzoek van ons  worden er door de gemeente  
tijdelijke units geplaatst. Ook kunnen wij kleedkamers 
van de Falcons gebruiken. Hiermee hebben wij ook in 
de komende periode voldoende kleedruimte. Dus het is 
twee maanden wat improviseren, maar daarna hebben 
we gloednieuwe kleedkamers in eigen beheer. Houdt u de 
website in de gaten, want daarop zullen wij u melden wan
neer de feestelijke opening plaats zal vinden.

Duurzaam VDZ met “Sportief opgewekt”
De opdracht aan Sportief Opgewekt voor het aanleggen 
van LEDverlichting en zonnepanelen  is inmiddels ver

VDZ
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PvdW Ruben 
van Rijn en 
Olaf Wijbenga

Naam: Joep Rooijakkers
Ik ben 9 jaar oud en speel in het E11, rechts op het midden-
veld. Ik was pupil van de week bij de wedstrijd VDZ1 – Beu-
ningse Boys 1, op 31 januari 2016, de uitslag was 0-4.

Hoe lang speel je al bij VDZ? 3 jaar
Waarom koos je voor VDZ? 
Veruit de leukste club van Arnhem en omstreken
Op welke positie speel je het liefst? Middenveld 
Wie vind je de beste voetballer van VDZ?
Toni Soli. Hij is supersnel en handig aan de bal
Wie vind je de beste voetballer en waarom?
 Lionel Messi, mooie doelpunten en gave passeerbewegingen
Wat is je favoriete club? Vitesse
Heb je nog andere hobby’s? Aikido 
Wat wil je later worden? Computerspelletjes maken
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij VDZ?  
In één seizoen winter en zomerkampioen als team Barcelona 
in de Champions League
Wat was je beste wedstrijd of actie?
een Zinadine Zidane actie: tolletje op de bal 
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over jezelf? 
Ik heb een gave dag meegemaakt met VDZ 1, voorbespre
king van de wedstrijd, mee in de kleedkamer, scheidsrechter 
gesproken, warming up en het gaafste was de aftrap die ik 
mocht doen. Echt vet!
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Davy Pröpper in de 
Staantribune

Het ‘voetbalplakboek’ 
van Davy Pröpper in 
voetbalblad Staantribune.

Afgelopen week stond in Hét mAGAZINE 
OVER VOETBALCULTUUR, het vierde 
nummer van het vorig jaar oktober 
opgerichte voetbalblad Staantribune 
een mooi onderwerp over ‘onze’ Davy 
pröpper. Davy begon, zoals wij allemaal 
wel weten zijn voetballoop bij VDZ.
De pagina’s zijn als een ‘jongens voetbal 
plakboek’ zoals zoveel families die thuis 
hebben. Van de kleine pupil bij de F’jes 
tot een jong volwassen man. Wat gaat de 
tijd toch snel. Herkenbaar en het stemt 
ook een beetje melancholisch. Gelukkig 
komen Davy’s moeder Ria en zijn vader 
“onze” peter ook aan het woord. 
Ik neem nog een kop koffie en hoor op 
de achtergrond muziek van de The Robert 
Cray Band. In gedachten zie ik kleine 
jongetjes trainen onder leiding van hun 
trainer peter op het “peter pröpper-veldje” 
achter onze de kantine.

Door: Frank Ritmeester
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iiiiiiit’s 
LADIESDAY

De tweede zondag in 2016. Winterstop en niets 
te beleven op het sportpark ’t Cranenvelt…
Niets is minder waar, er was namelijk weer 
een Ladies Day voor meisjes en vrouwen van 
Woezik en VDZ. Twee jaar geleden was het 
er ook al en verleden jaar was het in Woezik 
bij Wijchen. Er waren 16 teams, waarvan 6 
pupillen-, 6 junioren- en 4 seniorenteams. Bij 
elkaar zo’n 200 speelsters. Woezik heeft net zoals 
VDZ een grote vrouwenafdeling en zelfs een 
meisjesvoetbalacademie. De meisjes van Woezik 

voetballen met de hoogste teams (ook) in 
jongenscompetities. Verder heeft Woezik al vier 
vrouwenteams, iets waar we bij VDZ ook steeds 
meer bij in de buurt komen. 

met zo’n vergelijkbare club moeten er dus wel 
leuke wedstrijden komen en dat was ook zo. 
Alles was meer dan gelijkwaardig aan elkaar en 
er werd goed voetbal gespeeld. 
moeten we er dan een competitie van maken? 
Nee dat hoeft niet, maar omdat het nou 

VDZ vs Woezik 10
januari 2016 
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eenmaal sport is, is dat wel leuk. We hadden 
dus besloten om er één grote pot van te maken 
en alle wedstrijden mee te laten tellen. En wat 
blijkt….. tot het eind toe reuze spannend. Wij 
wonnen wedstrijden, Woezik won wedstrijden 
en op het eind moesten er bij Vrouwen 2 zelfs 
strafschoppen worden genomen om tot een 
winnaar te komen. We stonden namelijk in 
punten 10 om 10 en in doelpunten 19:19 gelijk. 
Ik heb van horen zeggen dat we nog ons 
best hebben gedaan om, sociaal als we zijn, 
Woezik met de beker naar huis te laten gaan. 
Uiteindelijk waren we toch iets beter en bleef de 
wisselbeker in Arnhem.

Omdat een zondag begin januari best een 
snertdag kan zijn, hadden we besloten om dat 
dan zelf maar in gang te zetten. We hadden 
voor alle speelsters (en begeleiding) meer dan 

40 liter snert en 300 broodjes. Die gingen erin 
als koek. Tijdens de door-de-dag-heen-evaluatie 
was de conclusie al dat we dit vaker moeten 
doen. Het draaiboek voor volgende keer is al 
bijgewerkt. Naast de oliebollen-cup hebben we 
nu dus ook een snertbeker!
kan het beter? Ja, natuurlijk kan het nog beter. 
We willen dat ALLE meisjes en vrouwen van 
VDZ betrokken zijn en meedoen. Dit jaar misten 
we de VR3, mA1, de mB1D en vrijwel alle 
meisjes uit de jongenselftallen. Als teams niet 
compleet zijn, gaan we een kleinere competitie 
maken of mixen. Woezik wil ook dat alle meisjes 
voetballen eventueel in een samengesteld team, 
leren staat voorop. Teams die zichzelf opeens 
afmelden, maken het ook de planning moeilijk. 
We gaan dus ook kijken of er niet nog een 
vereniging mee kan doen, dan hebben we voor 
ieder team een goede tegenstander.
Volgend jaar? Schrijf maar in de agenda. Volgend 
jaar gaan wij met 13 teams richting Woezik en 
gaan we zorgen dat ze daar ook kunnen zien hoe 
de vrouwen van VDZ kunnen voetballen. Of we 
daar ook snert krijgen, dat weten we nog niet. 
Dat we een leuke dag hebben, dat staat wat mij 
betreft al vast. 
Arthur van der Windt (TC-meisjes) en Ad Heinen 
(TC-vrouwen en toernooicommissie)  

“Was ook erg 
gezellig en de soep 
was heerlijk.. Dus 
dank VDZ! Moeten 
we vaker doen.”
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Mondygiënistenpraktijk Arnhem

Rung Thais Restaurant

Ruiterstraat 43, Arnhem T 026 445 00 32

Thais restaurant
Wij serveren authentieke Thaise gerechten.

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

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

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

woensdags zijn wij gesloten.
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 YOuTube: ZOeK OP ’SNeu   
 heNK SPaaN’ OF 
 ‘SNeu huGO bOrST’ (leZeN 
verhaal uIT SNeu* vOOr)
PS. er STaaT OOK eeN verhaal 
Over De vOlharDer IN!

Sneu*  het boek 
en heelsneu.nl de webwinkel
Het nieuwe boek van Joost Overbeek
is te  koop op www.heelsneu.nl, bol.com en 

Arnhemse boekwinkels (euro 9,90 ex verzendkosten)

Meer DaN 100  
SNeue verhaleN 

eN raMvOl 
SNeu beelD

Sharon Darim 

Sinterklaas 2015

www.mondgezond.nl

Mondhygiënistenpraktijk Arnhem 

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

Hoek Breitnerstraat|
Jozef Israëlslaan
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PvdW Ruben 
van Rijn en 
Olaf Wijbenga

Naam: Simon Alberink
Ik ben 10 jaar oud en speel in E10 als keeper. Ik was pupil 
van de week bij de wedstrijd: VDZ1 – SCH 1, op zondag 6 
december 2015, de uitslag was 6-0.

Hoe lang speel je al bij VDZ? Dit is het derde jaar
Waarom koos je voor VDZ? 
Omdat er een vriend op ging en het was dichtbij
Op welke positie speel je het liefst? Keeper
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom? 
Geen idee
Wie vind je de beste voetballer en waarom?
Messi, omdat hij goed samenspeelt en goed dribbelt
Wat is je favoriete club? Vitesse
Heb je nog andere hobby’s? Stoeien en spelletjes
Wat wil je later worden? Leraar, prof keeper
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij 
VDZ? Toernooi bij de F5 gewonnen
Wat was je beste wedstrijd of actie?  
Bal uit de kruising gehouden

59

Foto Ted de Kraker

Naam: Yoeri Ziel
Ik ben 10 jaar oud en speel in E8G als verdediger. Ik was pupil 
van de week bij de wedstrijd: VDZ1 – Fortissimo, op zondag 13 
december 2015, de uitslag was 3-0.

Hoe lang speel je al bij VDZ? Dit is mijn 4e jaar.
Waarom koos je voor VDZ? Omdat we hoorden dat het een 
leuke en goede voetbalclub was
Op welke positie speel je het liefst? Verdediger
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom?
Tony Soli omdat hij een goede aanvaller is en veel scoort
Wie vind je de beste voetballer en waarom? Messi omdat hij 
mooi voetbalt en veel scoort en de beste van de wereld is
Wat is je favoriete club? Barcelona
Heb je nog andere hobby’s? Computergames (FIFA 16 en 
Minecraft) , fietsen, tafelvoetbal en op vakantie gaan
Wat wil je later worden? Geen idee
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij VDZ? 
Dat we kampioen werden in de F6
Wat was je beste wedstrijd of actie?
Dat was toen we een keer met 220 gewonnen hadden
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over jezelf?
Ik ga graag naar Vitesse en heb een seizoenskaart met papa 
en mijn zus. En mama gaat soms ook mee. Ik hoop dat Vitesse 
een keer landskampioen wordt.

PUPIL VAN DE WEEK
Foto Henk Matser



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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Nieuwe hoofdtrainer VDZ seizoen 2016-2017

Habib Al Mohsinawi

De 33jarige Veenendaler Habib Al Mohsinawi 
gaat komend seizoen 2016/2017 aan de slag bij 
zondagderdeklasser VDZ in Arnhem. ,,Ik was 

weer toe aan het op eigen benen staan bij een eerste 
elftal. Na een tip heb ik gesolliciteerd bij VDZ Arnhem. In 
de gesprekken bleek het goed te klikken en zijn we een 
verbintenis aangegaan." De trainer, nu nog werkzaam bij 
Bennekom als trainer van de A1 en bij de Vitesse Voetbal 
Academie heeft er zin.
 ,,Ik beëindig de overeenkomst bij Bennekom. Of ik bij 
Vitesse door kan en wil gaan wordt in een later stadium 
duidelijk. In principe zou het de werkzaamheden als 
hoofdtrainer bij VDZ niet in de weg staan. Waarom VDZ? 
Ik heb het potentieel aan spelers bekeken. Het is een 
goede mix van oudere en jongere spelers. Vrijwel alle
maal met een echt VDZ verleden. Ook het functie profiel 
sprak mij erg aan", gaat Al Mohsinawi verder.

Functieprofiel
Hij doelt op het feit dat de volgende punten daarin onder 
andere centraal stonden: 

• prestatiegerichtheid in combinatie met een visie op 
en oog voor de ontwikkeling en inpassing van de 
eigen jeugd. 

• Representatief: VDZ is een grote vereniging met over 
het algemeen een sportieve en positieve uitstraling 
in de regio. 

• Discipline: sturen op inzet en aanwezigheid op trai
ningen en het nakomen van afspraken. 

• Draagt bij aan de binding van het 2e, 3e, 4e en A1 elf
tal aan het eerste elftal.  Is bereid om te werken in lijn 
met het meerjarenbeleid van VDZ en zoekt afstem
ming met de trainers van de selectieelftallen.

• In bezit van TC2 diploma met een geldige UEFA B
licentie (minimaal tot 2017), of voldoende studiepun
ten voor verlenging.

 
,,Ik denk in alle bescheidenheid dat ik daaraan voldoe. 
Meerdere verenigingen hebben mij benaderd om hoofd
trainer te worden. Uiteindelijk heb ik de knoop doorgehakt 
en gekozen voor VDZ", besluit hij.
 
Habib Al Mohsinawi, die als voetballer voor meerdere 
clubs actief was, kan naast zijn trainerscarrière bij Ben
nekom en Vitesse, terug vallen op zijn ervaringen bij de 
hoofdmacht van FC Jeugd. Hij trainde de Edenaren een 
aantal jaren. Met FC Jeugd promoveerde hij naar de 
vierde klasse.

Habib Al Mohsinawi wordt volgend seizoen de nieu-
we trainer van onze hoofdmacht. Hij is op dit moment 
trainer van de A1 van Bennekom en werkzaam bij de 
VItesse Voetbal Academie. Bijgaande informatie over 
hem komt van de website van Edestad.nl

Habib Al Mohsinawi actief bij 
de Vitesse Voetbal Academie



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

www.autorijschooldehaas.nl

15%!!* korting

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

Als VDZlid profiteer je nu van 
maar liefst 15% korting op al onze basispakketten*. Wil je 
een GRATIS proefles? Schrijf je in via de website of bel 
0628636503

* Niet in combinatie met andere acties



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

In deze editie van de vaste rubriek ‘De 
Spits’ komt deze kleine groep van VDZ aan 
het woord en ditmaal zijn dat de 2 spitsen 
van de A3, Thomas van Witteloostuijn en 
Cas Geurtzen. Twee verschillende spitsen, 
met twee verschillende karakters, maar 
allebei rechtsbenig. Zij wisten voor de 
winterstop beiden al 15x te scoren. Wie zal 
dit seizoen de spits worden met de meeste 
doelpunten?
In de 4-4-2 formatie zijn de ogen 
gericht op Thomas en Cas. In de 
najaarscompetitie is de A3 geëindigd 
op de 4e plaats (3e klasse), met een 
doelpuntensaldo van 45. De twee spitsen 
hebben zich waargemaakt op hun positie 
en zijn beiden verantwoordelijk voor 2/3 
van de doelpunten. 
Thomas en Cas houden elkaar in balans 
op het veld; Thomas is met name sterk 
als aanspeelpunt en Cas zorgt voor de 
dynamiek eromheen met zijn snelheid. 

Thomas wordt vergeleken met Robert 
Lewandowski en Cas met Alexis Sanchez. 
Sanchez is van nature geen spits, maar 
dankzij zijn snelheid en techniek komt hij 
daar aardig mee uit te voeten. Louis van 
Gaal zou tekenen voor zo’n duo!

De VDZ spitsen weten elkaar goed te 
vinden en ook middenvelder Bastijn 
Slaterus zorgt voor perfect afgemeten 
assists! Thomas geeft aan: ‘Het seizoen 
verloopt voor ons erg goed tot nu toe 
en ik denk dat dat natuurlijk mede komt 
door ons goede samenspel. We gunnen 
elkaar altijd doelpunten als de ander 
goed of beter voor het doel staat.’ Als 
redactielid weet ik niet of deze jongens 
mediatraining krijgen, maar het klinkt 
niet als een battle tussen de twee 
doelpuntenmachines … maar wel als 
een gemotiveerd duo om mee samen te 
werken als begeleiding en als team!

Thomas van 
Witteloostuijn
SpITS 24-12-’97 1,84m 72kG

Cas Geurtzen
SpITS  12-08-‘97, 1,79m 63 kG

De spits(en)

Thomas

Cas
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bvr Advies, AccOuntAnts en belAstingAdviseurs

Een eerlijk advies of overzicht nodig?
Wij reiken u graag de helpende hand.

 Het team van Berkhout & Van Rijn   

Accountants en Belastingadviseurs 

B.V. streeft dagelijks naar een hoge 

kwaliteit en tevredenheid in hun 

dienstverlening. 

U kunt bij ons terecht voor:

● (LOON)ADMINISTRATIE 

● JAARREKENINGEN   

 eenmanszaken

 vennootschappen

 stichtingen

● ACCOUNTANTSVERKLARINGEN  

● ALLE FISCALE AANGIFTEN 

 inkomstenbelasting

 vennootschapsbelasting

 omzetbelasting

● FISCALE ADVISERING

 bedrijfsovernames

 herstructureringen

 inkomensplanning

 A Marketing 37c
 6921 RE Duiven

T  (026) 74 10 710
F  (026) 74 10 711

 A Uiterdijk 5
 4011 ET Zoelen

T  (0344) 68 22 62
F  (0344) 68 25 88

E info@bvradvies.nl
I www.bvradvies.nl
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