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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
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Van de voorzitter
Het schrijven van dit voorwoord is soms een hele opgave. 
Om u een beeld te geven, dagen voor de deadline word 
ik achterna gezeten door een, ere wie ere toekomt, een 
volhardende en dus zegevierende Rudi Borkus.

Waarom is dit zo’n opgave zult u zich afvragen, het schrij
ven van stukken is immers deel van je werk. Maar daar 
zit het hem niet in. Het zit hem in de inhoud. Wat wil ik de 
leden nou eigenlijk vertellen deze keer. Soms weet ik het 
gewoon even niet. Alles loopt, van veel wordt al medede
ling gedaan in van de bestuurstafel en eigenlijk ga ik er 
van uit dat het meeste dat speelt binnen onze vereniging 
al lang bij u bekend is.

Zo ook deze keer. Maar toch is er iets waar ik uw aan
dacht voor wil vragen. En eigenlijk is het iets waarvan ik 
zou hopen dat het niet nodig is maar helaas ook bij onze 
mooie vereniging komt het voor dat ouders, leiders en 
spelers zich gedragen op een manier die VDZ onwaardig 

is. Begrijp me niet verkeerd, 
ik ken het gevoel maar al 
te goed. Ik wil altijd dat mijn 
team wint. Kan ook niet tegen 
onrecht, snap ook niet waarom sommige mensen het 
nodig vinden om bij elke bal over de middenlijn de vlag 
op te steken, maar mag ik u desondanks vragen om uw 
medeleven, ongenoegen, vreugde en verdriet op een 
VDZ waardige manier te uiten? En wat is dat dan vraagt 
u zich misschien af? Nou, met respect voor anderen en 
het vermogen te relativeren. Bescheiden winnen en met 
opgeheven hoofd verliezen en soms even tot tien tellen.

Dat gezegd hebbende, ik  wens  u een prettige afronding 
van dit seizoen en hoop ik u langs de lijn te treffen. En 
mocht ik zelf een keer te fanatiek zijn, aarzel niet mij met 
mijn eigen woorden om de oren te slaan. Per slot van 
rekening is ook mij niets menselijks vreemd.

Remco Bijlsma

Jubileum én reünie op zaterdag 10 september 2016!

VDZ viert het 90-jarig bestaan

Wij zijn voortdurend bezig ons reünisten be-
stand bij te werken. Als u zich wilt afmelden 
als reünist of als uw gegevens niet kloppen 
verzoeken wij u dit te melden bij Henk Matser 
via e-mail (hjcm.matser@gmail.com)

VDZ viert dit jaar haar 90jarig bestaan. Een kroonjaar en 
dat gaan we vieren met een Jubileum/reünie op zaterdag 
10 September 2016!! leg deze datum nu al vast in je 
agenda !!
Op dit moment zijn we druk bezig om het middag / avond 
programma op te zetten. Daarover zullen we je over enige 
tijd nader informeren.
Zowel reünisten, leden van de Club van 100, donateurs, 
sponsors en alle andere (oud) VDZ leden die het jubileum 
mee willen vieren zijn welkom. 
Je hoort snel weer van ons! Met vriendelijke groet, 

de Jubileum/Reünie commissie

De jubileumcommissie bestaat uit:
Boudewijn Ankone, Pim Blok, Henk van Dijk, Henk Mat-
ser, Willem Meijer, Bianca de Vos , Rogier Walter



Burgers’ Zoo
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Van de redactie

VDZ AF 2016.indd   1 22-3-2016   9:17:44

Het seizoen schiet alweer op. Op het moment dat 
deze Volharder uitkomt is het half april. De eerste 
kampioenen en bekerwinnaars zijn over een 

paar weken bekend. In Volharder nr. 5 gaat u daar alles 
over lezen. Er zit ook schot in de verbouwingen op ons 
complex. De nieuwe kleedkamers naderen zijn voltooiing, 
de subsidie voor de zonnecellen is toegekend dus die 
worden zo spoedig mogelijk besteld en de LED verlichting 
op veld 10 wordt ook binnenkort aangebracht.

Voor u ligt Volharder nummer 4 van dit jaar. Weer gevuld 
met allerlei gebeurtenissen uit de afgelopen periode. Een 
droevig artikel is het In Memoriam van Louis Burgers. 
Deze ras VDZer is 11 februari overleden en Henk Matser 
herdenkt hem in mooi stuk. Verder zijn natuurlijk de 
rubrieken weer goed gevuld. Maar liefst drie pupillen van 
de week dit keer, Coen en Han Mulder figureren in Vader 

en zoon, de columnist schrijft dit keer over het 
verscheiden van Cruijff, Marcel Leenders staat centraal 
in VDZ en zijn vrijwilligers en Langs de lijn gaat over het 
eerste lentezonnetje van dit jaar.  Maar er staat nog veel 
meer in dit nummer. Wat dacht u van de gedachten over 
het jeugdbeleid van afscheidnemend jeugdcoördinator 
Hans Zwartkruis. Hij neemt geen blad voor de mond. 
Van verschillende elftallen wordt het seizoen of de beker 
voor het voetlicht gebracht. Bijvoorbeeld de MB1, de B2, 
de D3, de E1 en nog veel meer. VDZ Hogerop heeft zijn 
hoofd en zilversponsoren getracteerd op een mooie 
voetbalavond in Dortmund. De reacties waren unaniem 
positief. 
Je ziet het, er gebeurd genoeg bij VDZ, meer dan ik in dit 
stukje kan neerpennen dus lees gauw verder!

Rudi Borkus
Redactie Volharder

Filmtip!
Een filmtip voor de voetballiefhebber: vanaf 22 juni draait in de bios de 
nieuwe film  ‘Kappen’ van het boek van Carry Slee, met daarin niet on-
belangrijke voetbal-bijrollen van onze jongens van de A1, A2, B1 en B2!

VDZ in the pictureZomeravondvoetbal 
start donderdag 21 april

Wat is er nu leuker om op een doordeweekse avond in 
een lekker weertje een lekker balletje te trappen met een 
aantal voetballiefhebbers die actief zijn als vrijwilliger 
bij VDZ. Marc Hiddink en enkele andere enthousiaste 
pupillentrainers  hebben het initiatief genomen om een 
“zomeravondcompetitie” op te zetten voor vrijwilligers 
en ouders. Vanaf donderdagavond 21 april, tot aan het 
einde van het seizoen wordt er vanaf 19:45 uur op Veld 7 
op halve velden gevoetbald door leiders/trainers/vrijwil
ligers en ouders van de jeugd. 

We verzamelen om 19:30 uur bij de kleedkamers onder 
de tribune. Wil jij je aanmelden of heb je vragen? Stuur 
dan een email aan Marc (marc76@live.nl). Uiteraard ho
pen we een grote deelname en staan we misschien wel 
aan de vooravond van een leuke en bindende activiteit 
binnen onze vereniging, die maar zo in de hele zomer
stop verlengd kan worden.

Hans Zwartkruis
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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



Op 11 februari 2016 is ons Lid van Verdien-
ste Louis Burgers na een lange periode van 
ziekte overleden. 

Louis werd op 12-jarige leeftijd – destijds 
de leeftijdsgrens – lid van VDZ en speelde 
via de jeugdelftallen tot 1966 uiteindelijk 
lange tijd in het vierde elftal. Hij was al 
vroeg actief binnen onze vereniging en was 
ten tijde van de bouw van ons clubhuis in 
1966 penningmeester in het bestuur; pas 
30 jaar oud, verreweg het jongste bestuurs-
lid. 

In de negentiger jaren werd Louis gevraagd 
om voorzitter te worden van de Ledenraad 
(bestaat niet meer), trekker van het project: 
reorganisatie bestuursstructuur, lid van 
“wijze mannen” die een nieuwe voorzitter 
ging zoeken, lid van de jubileumcommissie 
(70-jarig bestaan in 1996) en voorzitter van 
de reüniecmmissie. 

Wij kennen Louis als een trouw, betrouw-
baar en betrokken lid die zijn luide stem 
ook liet horen tijdens de jaarlijkse algeme-
ne ledenvergaderingen. Zijn aanwezigheid 
bij thuiswedstrijden en veel uitwedstrijden 
werd gekenmerkt door zijn luide aanmoe-
digingen en commentaar dat hij (in later ja-
ren) van onder zijn bruine hoed het veld in 
bazuinde. Ook dat staat in onze herinnering 
gegrift.

De laatste jaren bracht Louis door in Woon-
zorgcentrum Oosterwold in Velp waar hij 
alle zorg kreeg die hij nodig had na zijn 
zware hersenbloeding. Louis was een 
mensen-mens die tot het eind toe genoot 
van zijn gezin Agie, kinderen en kleinkinde-
ren en ook van de bezoekjes die zijn oude 
sportvrienden hem brachten. Wij wensen 
Agie, de kinderen en kleinkinderen heel 
veel sterkte om dit grote verlies van Louis 
te kunnen dragen.

Namens het bestuur van VDZ en de Reünie 
commissie

Henk Matser

In memoriam 

Louis 
Burgers
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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
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Bovenstaande foto van ons mooie sportpark is gemaakt door Melvin Venema. 
Naast scholier en keeper van de A1, is hij medeeigenaar van het bedrijf 
Droneshots (www.droneshots.tv). Samen met vriend en compagnon Thomas 

Blanken maakt hij professionele promotievideo’s voor bedrijven en verenigingen. Ook 
in de muziekindustrie zijn ze aanwezig. Samen met “Star life Vision” hebben ze al 
een aantal gave clip shoots gedaan!
Maar op de eerste plaats besteedt hij veel tijd aan voetbal. “Daar zet ik alles voor aan 
de kant. Het is mijn grootste passie! Stiekem wil ik ooit nog wel bij een BVO voetbal
len maar ik zeg altijd, als je goed genoeg bent, word je vanzelf gevraagd en anders 
niet.”

Sportpark
‘t Cranevelt



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.

Nieuwsbrief
de CLUB van 100
Investeringen
2015 Sparen!
Zoals hierboven beschreven is er binnen VDZ een aantal 
zaken in gang gezet waarin de Club van 100 een prima 
bijdrage kan leveren maar die een hogere bijdrage vragen 
voor een optimaal resultaat. Dit betekent dat we besloten 
hebben om de bijdrage van 2015 te sparen en samen met 
de bijdrage 2016 en wellicht 2017 een grotere uitgave te 
kunnen ondersteunen.  Met als uitgangspunt dat het een 
stimulerende werking 
voor alle leden van de 
vereniging heeft.

2014 Pannaveldje
In 2014 heeft de Club 
van 100 een bijdrage 
geleverd aan de aanleg 
van het pannaveldje. 
Henk Matser heeft hier 
een voortrekkersrol in 
vervuld, waarvoor dank. 
Het pannaveldje is bijna 
continu in gebruik dus 
vanaf de opening al een 
groot succes!

2013 Bijdrage 
nieuwe keuken 
Dit seizoen heeft de 
keukencommissie de 
Club van 100 benaderd 
voor een financiële 
bijdrage voor uitbreiding 
en modernisering van de keuken. Een project dat prima 
binnen de doelstellingen van de Club van 100 past en de 
aanvraag is dus ook gehonoreerd. Inmiddels is de keuken 
gereed en al volop in gebruik.

2012 Ballenhok
Onder de tribune zit een groot materiaalhok. Dat is met 
behulp van veel vrijwilligers en een bijdrage van de club 
van 100 opgeknapt.

2011 Oefengoaltjes

VDZ Club van 100 
In 2015 is de Club van 100 met 5 leden 
gegroeid. Het zou mooi zijn als we komend 
seizoen weer een groeispurt kunnen maken. 
Weet u iemand in uw omgeving die u kunt 
enthousiasmeren om lid te worden van de club 
van 100. Doen! 

De Club van 100 is nog steeds springlevend en zal 
ook de komende jaren VDZ blijven ondersteunen. De 
komende jaren staan een aantal zaken op de plan-
ning zoals in het nieuwe beleidsplan te lezen is zoals, 
LED-verlichting Veld 10, modernisering kantine en 
clubhuis. Door bijdrage van de Club van 100 kunnen 
dit soort initiatieven net dat duwtje in de rug zijn om 
het te starten. Uw bijdrage blijft dus van harte wel-
kom!! Ook op de VDZ website en in de Volharder kunt 
U de ontwikkelingen binnen de Club van 100 volgen.



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



 

 

 



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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Ik ben dit seizoen samen met Niredj Bhawan coach en 
trainer van de D3G van VDZ uitkomend in de 3e klasse. 
De D3 is een gezonde mix van eerstejaars en twee

dejaars D spelers. Het team bestaat op dit moment uit 12 
jongens en 2 meisjes die zich individueel en als team sterk 
ontwikkeld hebben. Het geeft plezier met deze kinderen te 
trainen en bij de wedstrijden te coachen. Opkomst training 
is bijna 100%! 

Wedstrijdbesprekingen duren elke week korter; automa
tismen zijn ingeslepen en kinderen weten wat er van hun 
wordt verwacht. Het is een genot te zien hoe de kinderen 
elkaar coachen en motiveren. Het team straalt vertrouwen 
en plezier uit wat ook heeft geresulteerd in een sterke 
start van het voorjaarseizoen, t.w. 4 overwinningen en 
2 gelijke spelen met een doelsaldo van 225. Met een 
druk programma, t.w. 7 wedstrijden in april zullen wij een 
poging ondernemen ons te mengen in de strijd om de titel. 
In 1988 hoorde ik de legendarische woorden “dit is een 
goed stel”. Deze mooie woorden zijn wat mij betreft ook 
van toepassing op deze kinderen.

Jos Scholten

VDZ D3 
groeit nog elke wedstrijd

De D3 was ook tegen OSC D4 goed 
op dreef. In een fijne avondwedstrijd 
op het echte gras van veld 7 wonnen 
ze de match afgetekend met 4-0.

In deze Volharder staat helaas geen kleurplaat. Daar was geen ruimte 
meer voor. Van de vorige kleurplaat zijn verschillende inzendingen 
binnengekomen en we hebben daaruit als winnaar Lois van Room 
getrokken. Zij krijgt haar VDZ sjaal binnenkort thuisbezorgd!

Kleur 
plaat



JP Offset



Marcel Leenders
Het verenigingsleven is bij de familie Leenders 

een gegeven. Zijn vader, broers en meerdere 
ooms zijn allen actief geweest voor onze club. 

Het mannelijk geslacht heeft dus aardig wat voetsporen 
liggen op het Cranevelt. De drie kinderen van Marcel 
en AnneMarie Leenders spelen (zoals u misschien wel 
verwacht) ook bij VDZ.  Na alle broers, ooms en vader 
is nu dochter Laura het eerste vrouwelijk Leenders lid, 
met daarop volgend Lars en het jongere zusje Robin. Nu 
houdt AnneMarie alleen hun golden retriever ‘Storm’ nog 
aan de lijn, aangezien de drie kinderen op zaterdag met 
volle enthousiasme worden losgelaten. 

Op de leeftijd van zijn kinderen was Marcel destijds al 
volop actief bij VDZ in de coaching, begeleiding en trainin
gen van de jeugd en senioren. Zijn oom (Henk Leenders) 
was voorzitter van de jeugdafdeling, dus al snel kwam 
het voorstel ‘Marcel, ik heb voor jou een interessante uit
daging, waar jij volgens mij uitermate geschikt voor bent.’ 
Vervolgens was Marcel jarenlang leider samen met Hans 
Egging en tegenwoordig actief in de teams van zijn kinde
ren; leider bij Lars, trainer bij Laura en op dit moment ver
zorgt hij samen met Ton ter Grote de coaching bij de MD2. 
Dat betekent op de zaterdagochtenden aan de lijn bij de 
MD2 en zaterdagmiddag komt onze vrijwilliger ook weer 
in actie samen met Jeroen Polman als leider van zaterdag 
3. Uiteraard heeft Marcel tijd genoeg over op de zaterdag, 
dus vlaggen bij Laura of Lars is geen probleem… 
 
Naast het voetbal adviseert Marcel schoolbesturen als 
consultant bij de landelijke adviestak bij Helder Onderwijs. 
Met als doel om grip te krijgen op hun bedrijfsvoering, 
zodat zoveel mogelijk geld naar het geven van onderwijs 
kan gaan. 
Wilt U als ouder nog advies met de vraag: HOE kan ik op 
een prettige manier iets betekenen voor VDZ in combina
tie met mijn huidige werkzaamheden, neem dan contact 
op met Marcel Leenders. 

Toch blijft een proactieve houding binnen de club belang
rijk vindt Marcel. Een vereniging van 1300 leden vraagt 
om vrijwilligers. Een open deur, maar toch niet vanzelf
sprekend. De kracht van VDZ is een familievereniging 
met betrokken leden. Betrokken betekent ook ‘samen zijn 
we de vereniging’. Laat dat de kracht BLIJVEN van de 
club, dus voor Laura, Lars en Robin…tot over 30 jaar!

Irene Smeltink

Wat is de kracht van VDZ en zal die kracht altijd de kracht van 
deze familievereniging blijven? Deze vraag stelde ik mijzelf, 
voordat ik met vrijwilliger Marcel Leenders in gesprek ging. Al 
vanaf zijn tiende is Marcel spelend lid en nu 46 jaar later voetbalt 
hij nog steeds! Tevens is hij nu samen met Jeroen Polman al-
weer een aantal jaren de leider van zijn team, zaterdag 3.
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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



Begin van de competitie van dit seizoen 2015/2016 
startte de E1 met de beker. Appie zag het als 
oefenperiode maar de jongens lieten zien dat het 

echte cupfighters waren en gingen ervoor. De ene naar 
de andere tegenstander werd opzij gezet. De nummers 
1 t/m 4 van de andere hoofdklasser kwamen niet te pas 
tegen de E1. Dit is natuurlijke een prima prestatie waar 
de jongens, Julian, Storm, Finn, Bram, Reinier, Sam, 
Karsten, Philip, Quinten en Tom nu nog steeds trots op 
mogen zijn. Peter overwinterde voor de eerste keer met 
de E1 in de beker. Ook voor hem was dit nieuw in 14 jaar.  

De derde ronde wedstrijd tegen Dio was er eentje waar 
de liefhebbers nog steeds over praten. Wat een span
ning. Een wedstrijd die al in de zak leek lieten we helaas 
nog uitkomen op een gelijkspel. Het werden uiteindelijk 
penalty’s en de jongens stonden op. 
Keeper Quinten zorgde ervoor dat de Diospelers niet 
prettig aan de stip stonden om de penalty te nemen. Het 
was een zenuwslopende reeks maar de jongens van VDZ 
bleken koelbloedig te zijn. Dio droop af, dit hadden ze niet 
verwacht na hun kampioenschap de week ervoor in de 
hoofdklasse. Het feestje dat nog gevierd moest worden 
was aardig verstierd door VDZ. 

Helaas kwam dit avontuur in Velp tegen VVO ten einde. 
Dit gaan we in de competitie nog recht zetten. Goed 
gedaan mannen!

Peter, Appie en Hein

Uitslagen bekertoernooi:

Spero E1 Vdz e1   25
Vdz E1 Osc E2 51   51
Rksv Driel E1 Vdz E1  07  07
Vdz E1 Union E1   51
Dio’30 E1 Vdz E1   22 (wns)
Vdz E1 Juliana ’31 E1   31

Vvo E1Vdz E1   41

Cupfighters
stranden in Velp!E1

Foto’s Ted de Kraker
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De pen wordt in dit artikel gevoerd door een ab
solute Cruijffadept. Laat daar geen misverstand 
over bestaan. Maar...tenenkrommend vond ik ze 

vaak, de door de slimme Cruijff geregisseerde en gesouf
fleerde handpoppen van de Nederlandse sportjournalis
tiek: Jaap de Groot (Telegraaf), Frits Barend (Nieuwe 
Revu) en Johan Derksen (Voetbal International). “Jour
nalisten” die zich de rol van spreekbuis lieten aanmeten. 
Bah. Alle drie, door de verslaving aan hoge oplagecijfers, 
zo’n beetje carrièrelang gevangen door de “Vader des 
Vaderlands”, Johan Cruijff.
En nu, als ik dit schrijf, is Cruijff nog maar net geïnstal
leerd op zijn post als PresidentCommissaris van “FC Het 
Hemelsche Rijk”, of ik kom al in de problemen en heb 
zijn hulp hard nodig. Een paar dagen geleden werd ik 
door een charmante redactrice van het periodiek “De 
Volharder” gevraagd een rijkelijk met foto’s geïl
lustreerd stuk te schrijven over de op handen 
zijnde KNVB bekerkraker VDZ B2Arnhemia 
B1D. Enthousiast aanvaard ik de opdracht. Ik 
merk dat ik me er zelfs op verheug en ik nau
welijks kan wachten tot de wedstrijd begint. 
Totdat het besef doordringt dat ik dreig in 
dezelfde rol terecht te komen als de zojuist 
genoemde “onafhankelijke” sportjournalisten. 

Mijn zoon Cédric, uiteraard niet alleen qua 
lichaamsbouw tweebenig, kopsterk, behept 
met spelinzicht en bovenal vlijtig, speelt dit 
seizoen in VDZ B2. Mag je van een trotse 
vader verwachten dat hij, als daartoe al aan
leiding zou kunnen zijn, negatiefkritisch schrijft 
over zijn zoon? Nee toch...?! Welnu, daar 
worstelde ik behoorlijk mee. Totdat mijn 
idool Johan Cruijff overleed en richting 
hemel toog. Hij, onze PresidentCom
missaris, zag mijn worsteling en kwam 
ook nu weer snel met een bevrijdende 

VDZ B2 op weg naar de dubbel...?
oplossing: Cédric kreeg griep en werd het voetballen in de 
semifinale onmogelijk gemaakt. Vader kon de pen daar
door vrijelijk hanteren. Johan bedankt...! Eens zien welke 
sporen de inkt via mijn vrije pen op het papier achterlaat...

Wat eraan voorafging
Voor de cijferfetisjisten even wat feitjes: In de pouleronde 
werden Fortissimo B1 (31), Beuningse Boys B2 (63) en 
Brakkenstein B1 (15) aan de zegekar gebonden. In de 
2e ronde bleef de wedstrijd tegen Robur et Velocitas B2 
onbeslist (11). Winst na strafschoppen. Ook in de kwartfi
nale werd de wedstrijd (tegen SC Klarenbeek B1 werd het 

11) beslist met penalties.
Wat opvalt is dat VDZ B2 tot heden geen straf

schop heeft gemist. Negen genomen, negen 
keer onberispelijk raak. Koppel dit aan het feit 
dat onze keeper Kwint Ceelen altijd minstens 
één strafschop houdt en je bent bijna onver

slaanbaar. Cruijff zou zeggen: Gelijkspelen is dus 
winnen...

De bekerkraker
Arnhemia B1D kennen we natuurlijk uit de 
competitie. In september van het afgelopen jaar 
speelden we in een spannende wedstrijd uitein
delijk 11 gelijk tegen dit fysiek sterke team. In de 
visie van Johan zou dat voldoende moeten zijn... 
Ook weten we dat in de op één na laatste com

petitiewedstrijd van dit seizoen (7 mei 2016) wellicht 
tussen Arnhemia B1D en VDZ B2 het kampioenschap 

wordt beslist. Johan weet het resultaat al...

18.50 uur, de scheidsrechter meldt zich. Geeft instruc
tie aan de grensrechters. Ik weet, en doe dat ook nooit, dat 
je nooit mag oordelen op grond van iemands uiterlijk maar 
deze man deed me vanaf het eerste moment dat onze 
blikken elkaar kruisten denken aan de nog niet getekende 

vader van De Daltons, die met een gestolen voetbal 
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VDZ B2 op weg naar de dubbel...?
onder zijn shirt probeerde te ontsnappen aan de uit de  
Colt .357 Magnum afgevuurde kogels van Lucky Luke. Hij 
floot overigens best goed!

19.00 uur aftrap op hoofdveld. Tribune nog matig gevuld. 
Zie een paar moeders, enkele vaders en een opa. Of dat 
thuisvoordeel gaat opleveren...? Daar gaan we dan.
In de 7e minuut krijgt Albert een dot van een kans. Alleen 
op de keeper af. Schot Albert. De bal hobbelt helaas voor
bij de verkeerde kant van de verre paal. Na 10 minuten be
weegt het net achter onze keeper Kwint al: 01...? Nee. De 
scheids heeft buitenspel geconstateerd. Arnhemia voert de 
druk op. Ze zijn fysiek wat sterker. Moeilijk voetballen we 
onder de druk uit. Het duurt tot de 31e minuut voordat zich 
een nieuwe kans aandient. Na een vrije trap van Albert lost 
de keeper de bal. Pepijn is er snel bij maar krijgt de bal net 
niet gestift. Malachi krijgt nog een mooie schietkans maar 
heeft het vizier helaas nog niet op scherp staan. 

Keeper Kwint is een 
echte penalty killer

In de goal: Kwint Ceelen. Verdedigers zijn: Bas Schipstra, Chris Folman, Daniel Feddes, Cedric 
Schols en Bart Zwartkruis. Op het middenveld: Lucas Ponds, Timon Veldt, David Schermerhorn, 
Javelly Barbolina en Malachi Walsh. In de aanval: Mark Nekkers, Pepijn Sanders, Albert Carolina 
en Raf van Oosterhout. De coaches zijn Chiel Volman en Hans Zwartkruis
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De spanning is van de gezichten van de succescoaches 
Chiel Volman en Hans Zwartkruis af te lezen... 
En dan....26e minuut tweede helft: De scheids stelt vanaf 
grote afstand vast dat Kwint bij zijn uittrap hands heeft 
gemaakt... 4mans muurtje. Aanloop...pats...bal vol in 
de kruising, onhoudbaar... 01. Poeh. Nog 14 minuten te 
gaan. Arnhemia begint met het Grote Tijdrekspel. Bijna 
alle Arnhemiaspelers hebben met kramp of blessures op 
de grond gelegen...We laten ons niet kennen en worden 
sterker en sterker. Dan de 37e minuut: Pepijn pompt de bal 
vanaf rechts zestien in en Malachi kopt op Uwe Seele
rachtige wijze (WK 1970 WestDuitslandEngeland), de 
bal over de Arnhemiadoelman... Hoppa! 11!! Het publiek 
veert op. Natuurlijk proberen we tijdens de reguliere speel
tijd de beslissing nog te forceren. Helaas lukt dat niet.

Strafschoppen. Daar zijn we bedreven in. Het publiek 
stroomt toe. Blijft een loterij dat hele strafschoppengebeu
ren maar....wij hebben Kwint. Hij stelt ons ook vanavond 

weer niet teleur. Op magistrale wijze pakt Kwint weer twee 
strafschoppen. Wij missen maar één keer (paal): op naar 
de finale!! Deze wordt gespeeld op zaterdag 14 mei 13.00 
uur in Millingen aan de Rijn tegen Ewijk B1. Volharding 
doet Zegevieren!

En ook in de competitie doet de B2 nog mee om de 
prijzen. Behalve een zeperd tegen DVOV B1, vanwege 
een vroege rode kaart, werd er niet verloren. De laatste 
wedstrijden zijn onze jongens in goede doen en wordt 
er overtuigend gewonnen. De teamspirit is uitstekend en 
het besef begint door te dringen dat het een hele mooie 
seizoen afsluiting kan gaan worden. Maar ook in de com
petitie zit het venijn in de staart. De laatste twee wedstrij
den spelen we tegen de directe concurrenten DVC B2 en 
 alweer  Arnhemia B1D. Onze jongens gaan ervoor! En 
onze trouwe supporters hopelijk ook!
De dubbel is nog steeds in zicht!!

Dominique Schols
met medewerking van Chiel Volman en  Hans Zwartkruis

Girlscup Almere 2016
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Het avontuur begon vrijdag 25 maart op VDZ. 
Iedereen stond enthousiast, maar ook licht 
gespannen te wachten totdat we eindelijk konden 

vertrekken. Naar dit moment hadden we al maanden toe
geleefd! Drie topcoaches waren bereid hun weekend op te 
offeren en alles te geven voor het team. De auto’s werden 
volgepropt en het was tijd om te gaan! 

Die eerste ochtend stonden we vroeg op alhoewel onze 
wedstrijd pas in de middag begon. In de school waar we 
verbleven, kon je maar ontbijten tot 9 uur dus we konden 
niet anders.
De eerste toernooidag was met wisselende gevoelens. 
We hadden een keer 41 verloren, een keer gewonnen 
met 10, en een keer 11 gelijkgespeeld. Ook al hadden 
we hard gestreden, het bleek net niet genoeg te zijn. We 
waren derde van de vier geworden en dat hakte er wel 
even in. 

Na de avondmaaltijd op school kwamen de coaches met 
een leuk idee: we gaan naar de film! 
Na enige discussie was het toch Batman vs Superman 
geworden (voor de Revenant waren we toch te jong), en 
het hele team ging met 3Dbril en al op een rijtje zitten. 
Dat was erg leuk om te zien. Iedereen zat met spanning 
te kijken en er werden veel stoten gelost. Voor coach Sa
mantha was het alleen iets te eng: ze lag in dromenland 
voor een korte periode en schok wakker door een hard 
geluidseffect.

De tweede toernooidag moesten we alwéér pas laat in de 
middag spelen. Gelukkig hadden een paar vroege vogels 
wat eten uit de ontbijtruimte mee weten smokkelen zodat 
de slaapbehoevenden nog wat uit konden slapen. We 
hadden die ochtend en middag erg veel vrije tijd, dus gin
gen we ook nog even langs de Oostvaardersplassen. Dit 
was erg kalmerend voor het brein en zorgde ook voor de 

benodigde focus die later die middag van pas zou komen. 
Want we moesten weer aan de bak! Deze keer helaas 
niet voor de hoofdprijs, maar wel voor de Challengecup. 
Hiermee konden we nog steeds een beker winnen. Met de 
muziekbox kwamen we intimiderend de club opgelopen 
en we hadden ons voorgenomen om vandaag de eerste 
plek te pakken.

Energiek en vol inzet speelden we de drie wedstrijden. 
De eerste wedstrijd 10 gewonnen, de tweede wedstrijd 
11 gelijk en de derde wedstrijd… Dit was erop of eronder. 
Je voelde dat iedereen moe begon te worden. Na 5 
wedstrijden van 30 minuten en een paar korte nachten 
perste iedereen het laatste beetje eruit. We gaven alles! 
Alleen helaas kwam het na een gelijkstand toch aan op 
penalty’s. We hadden goede hoop na een paar goede 
schoten en een mooie redding van onze keeper, maar 
helaas was de zege toch aan de andere kant.
Met opgeheven hoofd verlieten we het veld. Ondanks de 
teleurstelling toch wel trots dat we zover zijn gekomen.
Toen het team aan het douchen was, werd de beker voor 
de tweede plek in ontvangst genomen door de mensen 
die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt: Samantha, 
Martin en Vincent, bedankt!

Meike Freutel
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TIEN organisatieadvies

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

Rob Egging muzikale omlijstingen

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

www.charlestown.nl 

Jazzymotion  
Voor elke 
feestelijke 
gelegenheid

www.jazzymotion.nl 

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

Jazz
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Josje van der Schaaf  
stopt als barcoórdinator  
op zaterdag 
Een bekend gezicht verdwijnt achter de bar. Josje 
heeft 6 jaar lang de bar op zaterdag bestierd. 
Inmiddels laat haar weekindeling dit niet meer toe 
en kiest ze nu voor een andere  invulling van haar 
zaterdag. Tijd voor een kort interview met haar!

Josje vertelt dat haar vader Han van der Schaaf 
al actief was bij VDZ. Hij voetbalde, stond achter 
de bar en heeft samen met hulp van vrienden en 

clubgenoten het zaterdagvoetbal voor de lagere elftal
len bij VDZ opgericht. Als jong meisje was Josje dus al 
veel en vaak bij VDZ te vinden. Dat is eigenlijk altijd zo 
gebleven. Een aantal jaartjes heeft ze zelf gevoetbald, 
maar ook als ze zelf niet moest spelen was ze wel 
langs de lijn te vinden om bij haar broertje Mees te kijken. 
Mees heeft jarenlang bij VDZ gevoetbald en ook tijdens 
zijn opleiding bij het CIOS komt hij weer regelmatig langs. 

Steeds vaker dook ze ook achter de bar op. De vrijdag
avonden werden vaste prik en ze draaide bijna voor 
alle familieleden de bardienst. Ook andere gegadigden  
trokken steeds vaker bij Josje aan de bel met de vraag of 
ze een bardienst kon overnemen. Zo werd ze een graag 
geziene hulp achter de bar. Niet verwonderlijk dat ze door 
VDZ werd gevraagd om barverantwoordelijke voor de 
zaterdag te worden. Josje is inmiddels al in haar zesde 
seizoen beland. 

Op de vraag wat ze in de periode allemaal heeft geleerd 
weet ze wel het één en ander op te sommen. Je leert 
oplossingsgericht te zijn,  leiding te geven aan anderen, 
verantwoordelijk te zijn, samen te werken met heel diverse 
mensen, flexibel te zijn en vooral om bij chaos het hoofd 
koel te houden. 
Op de vraag welke vragen ze zoal moet beantwoorden 
zegt ze dat ook dat heel divers is. ”Je wordt een beetje 

vraagbaak voor alles als je het al zo’n tijd doet. De hele 
dag door is er wel iemand met een vraag. Waar liggen de 
pleisters? Waarom is er geen internetverbinding?  Waar 
ligt dit? Waar ligt dat? Hoe doe je dit? Hoe doe je dat?  
maar ook: Heb je al een vriendje?” lacht Josje. 

Na haar opleiding heeft Josje inmiddels twee andere ba
nen naast VDZ. Omdat het echt niet meer te combineren 
valt, stopt ze volgend seizoen met haar zaterdagbaan bij 
VDZ. Heel erg jammer voor de Club maar  gelukkig blijft 
ze nog wel lid van de Horeca Commissie van VDZ. We 
zullen haar nog niet helemaal hoeven te missen want ze 
komt waar mogelijk nog helpen bij de  
toernooien of op andere mo
menten.

Suzanne van Schijndel

DE DERDE
HELFT

Nieuws van de Horecacommissie

Zoek je nog 
een leuke baan 
voor je vrije za-

terdag? Kijk snel 
op de volgende 

pagina! 



Willemsen Makelaars
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Cartoon

In verband met het vertrek onze vaste medewerkster zoekt  
de horecacommissie voor volgend seizoen een

Barcoördinator  
zaterdag (m/v)

Belangrijkste taken
• Is het eerste aanspreekpunt t.a.v. de bar en keukenactiviteiten 

en een bewaakt de grote lijnen hierin
• Opent c.q. sluit de kantine/keuken op de zaterdag
• Maakt de dagstaat op
• Zorgt voor de overdracht en instructies naar de vrijwilligers
• Neemt zelf deel aan de dagactiviteiten
• Neemt deel aan het maandelijks overleg

We zoeken een flexibele persoon met enige affiniteit voor de horeca. Iemand die ouder is dan 18 jaar en  tegen 
een passende vergoeding naast zijn studie een leuk bijbaantje zoekt.

De werktijden zijn om de week van  07.30 tot 20:00 uur of iedere week in deelblokken van 07:30 tot 14:00 uur of  
van 14:00 uur tot 20:00 uur

Interesse?
Stuur een mail naar horeca@vdzarnhem.nl of voor eventuele verdere gegevens bel Rogier Walter 062927610

VDZzoekt
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Aankondiging 
minitoernooi

VDZ-Familie-
toernooi 2016

Senioren 5 tegen 5
 Familieteams 6 tegen 6

Zondag 19 juni 2016
Aanvangstijdstip afhankelijk van het aantal deelnemende teams. (waarschijnlijk 10.00 uur)

(Er wordt gespeeld op kunstgras)

Categorie A: Senioren. (5 tegen 5)
ALLE LEEFTIJDEN ZIJN TOEgESTAAN.

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

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

• 2 pupillen (leeftijdscategorie), 1 C-junior of jonger of meisjes/dames.
• Maximaal 3 spelers ouder dan 16 jaar. Meisjes/dames uitgezonderd
(dispensaties kunnen door de toernooicommissie worden verleend.

Dit moet tijdig worden aangevraagd)

INSCHRIJVINg KAN op de onderstaande wijze 
plaatsvinden:
• OP DE BINNENDEUR VAN DE KANTINE/
CLUBHUIS V.D.Z. 
onder vermelding van: Naam team, naam
contactpersoon, e-mailadres en telefoon-
nummer.
• PER MAIL: egging-vdz@hetnet.nl
onder vermelding van: Naam team, naam con-
tactpersoon, e-mailadres en telefoonnummer.

Inschrijfgeld: € 15,- per team, overboeken 
naar: H. Egging, rekeningnummer NL71RA-
BO0152363661   
Deelname gegarandeerd indien inschrijving en 
betaling voor 25 mei a.s. heeft plaatsgevonden.

Spelregels en programma worden tijdig toege-
zonden mits het e-mail adres op het inschrijffor-
mulier staat vermeld.
De toernooicommissie

De Volharder zoekt 
nieuwe redactieleden! 
We zoeken een redactielid met opmaakskills 
(Indesign) én een algemeen redactielid
Mail volharder@vdz-arnhem.nl voor meer informatie
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Foto Melvin Venema (Droneshots)
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De jeugdelftal-
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Keurslager Putman

complete BBQ vanaf €11,95 p.p.   

Keurslager Putman
Uw BBQ specialist

Barbecuen in de tuin, op het balkon, 

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

gezelliger dan samen barbecuen? Lekker met z’n 

allen smullen van gegrild vlees, frisse salades, 

stokbrood en koele drankjes!

Ga nu naar de site voor de  verschilllende 

mogelijkheden: putman.keurslager.nl 

of bel: 026-4425368

 BBQ  menu’s 

Zomerse

• Steenstraat 90, Arnhem • putman.keurslager.nl • 026-4425368



VDZ en zijn sponsors, 
HANS eten en drinken

1. Uw eigen naam en uw 
bedrijfsnaam.
Hans Wallert, HANS Eten en 
Drinken
2. Wat sponsort u bij VDZ? 
Ik ben lid van de business club 
VDZ Hogerop
3. Vertel in 10 regels iets 
over uw organisatie. 
HANS Eten en Drinken is 3 
april 2015 geopend. We zijn 
een eet- en drinkgelegenheid 
aan de Jacob Cremerstraat 95 
te Arnhem, waar gezelligheid, 
huiskamergevoel en ongedwon-
gen de trefwoorden zijn. We zijn 
6 dagen per week vanaf 11:00 
uur open en blijven open zolang 
het gezellig is… We werken met 
dagverse producten en alles 
wordt huisgemaakt. Je kunt bij 
ons terecht voor lunch, bor-
rel, diner, feestjes en natuurlijk 
teametentjes. We werken veel 
met seizoenproducten en heb-
ben voor jong en oud genoeg 
keuze in eten en drinken. Zo 
hebben we rond de 50 soor-
ten bier, gratis WiFi, mobiele 
werkplekken, kinderhoekje, een 
leestafel, een keer in de twee 

weken op zondag live muziek 
en een super gezellig terras. 
Wil je het fijne weten kom dan 
eens langs. Bekijk ook eens onze 
website www.hansetenendrin-
ken.nl en like ons op facebook 
hansetenendrinken voor de 
laatste nieuwtjes. Voel je thuis, 
voel je welkom.
4. Wat was de reden om juist 
VDZ te sponsoren? 
Zelf heb ik ruim 12 jaar met 
veel plezier bij VDZ gespeeld 
in het gladiatoren team op de 
zaterdag. Daarnaast heb ik een 
paar jaar het derde getraind en 
gecoacht. Door blessures mag 
ik helaas niet meer spelen, toch 
wil ik graag betrokken blijven bij 
VDZ en probeer op deze manier 
mijn steentje bij te dragen.
5. Welke overeenkomst is er 
tussen VDZ en uw organisa-
tie? 
De belangrijkste overeenkom-
sten tussen HANS Eten en 
Drinken en VDZ is dat we allebei 
gezelligheid voorop stellen 
waarbij iedereen welkom is voor 
een hapje en drankje (voor of na 
het voetballen).

6.  Wat is uw favoriete voet-
balclub en waarom? 
Ik kom oorspronkelijk uit Dord-
recht waar ik als kleine jongen 
nog al eens op de tribune stond. 
Toen ik 16 jaar geleden in Arn-
hem kwam wonen en bij VDZ 
ging spelen en bij Vitesse op de 
tribune terecht kwam hebben de 
2 clubs uit Arnhem de favorie-
tenrol overgenomen. Máár uit 
het oog is nog niet uit het hart ;)
7. Welke wedstrijd zou u nog 
wel een keer willen (laten) 
overdoen en waarom? 
Een heel aantal wedstrijden 
eigenlijk, mijn laatste wedstrijd 
bijvoorbeeld en dan zonder 
gescheurde kruisband van het 
veld stappen. NED-RUS 2008, 
wij waren toen in Basel en een 
feestje had me toen wel leuk 
geleken. NED-SpA 2010…..
 8. Met wie zou u wel eens 
een dag willen ruilen en 
waarom?
Ik zou een aantal mooie momen-
ten met verschillende mensen 
willen ruilen, bijvoorbeeld André 
Kuipers in de ruimte of Epke Zon-
derland die olympisch goud wint.

VDZ en z’n 
SPONSORS

Rogier Walter
                                    SpITS  08-01-‘69 1,98 M 1023 Kg

VDZ en z’n 
HANS Eten en Drinken

volharder-4.indd   6 10-04-16   20:22
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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 
zoon

Naam Coen Mulder Han Mulder

Wat is je leeftijd? 18 jaar 52 jaar

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

Ik ben op mijn 7e begonnen bij vv 
Rheden met voetballen. Twee jaar 
geleden overgestapt naar VDZ. Dit 
is dus mijn tweede seizoen bij VDZ 
in de A3

Ik ben op 7 jarige leeftijd begonnen bij De Foresters in 
Heiloo als keeper! Tot mijn zestiende gevoetbald en daarna 
ben ik gaan tennissen. Sinds mijn zoons zijn gaan voetbal
len ben ik actief geweest bij vv Rheden. En nu ook bij VDZ

Wat is je mooste 
voetbalmoment?

Vorig jaar bij mijn debuut gelijk een 
mooie goal gescoord!

Een wedstrijd met De Foresters tegen Alcmaria Victrix. Als 
keeper heb ik prachtige reddingen gemaakt en ik voelde mij 
onoverwinnelijk (tevens de laatste keer)

Wat doe je naast 
VDZ?

Ik ben fanatiek Feyenoordsuppor
ter en hou van muziek produceren 

Voor de kost ben ik als sales manager actief bij een Belgi
sche handelsonderneming in kunststofgrondstoffen. In mijn 
vrije tijd (in de zomerstop) speel ik golf. En ben ik ook een 
fanatieke supporter van Feyenoord! 

Wat zijn de sterke 
punten van vader/
dochter?

Hij is een goede leider van de A3 
en ook een goede supporter langs 
de zijlijn

Hij heeft een goed spelinzicht en een goede techniek

Wat zijn de zwakke 
punten van vader/
dochter

Hij schat zichzelf soms jonger in 
dan hij eigenlijk is, waardoor er 
soms rare blessures ontstaan 
(haha!)…

Hij mag wat meer “ego” spelen

Waar denk je aan 
bij VDZ?

Gezellig voetballen met vrienden  
en een biertje doen na de wedstrijd 

Een gezellige en warme club, waar ik als “buitenstaander” 
snel ben opgenomen

Wat wil je nog meer 
kwijt?

VDZ is een zeer goede keuze ge
weest in mijn voetbalcarrière. 

Ik geniet van het gezellige vriendenteam van Coen: Combi
natie van plezier in voetbal en willen presteren. 



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



Zaterdag 2 april jongsleden heeft er weer een 
sponsorbijeenkomst plaatsgevonden. Dit keer 
een exclusieve meeting voor de hoofd, jeugd, 

vrouwen, en zilversponsoren waarmee we een bezoek 
hebben gebracht aan de Bundesligawedstrijd Borus
sia Dortmund – Werder Bremen. Rond de klok van drie 
uur vertrokken we vanaf sportpark ‘t Cranevelt met de 
VIPbus van taxi en busvervoer Leenders uit Ooij richting 
onze oosterburen. De reis verliep erg voorspoedig en 
onder het genot van een drankje en de kippelingen van 
keurslager Putman arriveerden we binnen no time bij het 
voormalige Westfalenstadion. 

Na in de  Biergarten Strobels een broodje curryworst te 
hebben verorberd liepen we naar het Signal Induna Park. 
Samen met ruim 81.000 toeschouwers de wedstrijd beke
ken en na een wat saaie eerste helft was de tweede helft 
om te smullen, resulterend in een 32 overwinning voor 
BVB. Terug in Arnhem hebben we deze zeer geslaagde 
meeting afgesloten bij HANS eten en drinken en hebben 
daar ook zijn éénjarige jubileum gevierd.

De voorbereidingen voor de traditionele sponsoravond 
in mei zijn inmiddels ook weer in volle gang. Ook deze 
avond beloofd weer zeer de moeite waard te worden, 
meer informatie volgt snel. Heeft u intresse om lid te wor
den van onze businessclub VDZ Hogerop. Kijk voor in
formatie op www.vdzhogerop.nl en/of stuur een mail naar 
vdzhogerop@vdzarnhem.nl en we nemen contact op. 

Jan Tenback

Met VDZ Hogerop naar Borussia Dortmund - Werder Bremen

Wir haben spass gemacht!

42



VDZ
HOGEROP

43



44

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

Om de bal te kaatsten heb je toch minimaal 1 
bal nodig. Dat blijkt echter een steeds groter 
probleem te worden op trainingsavonden van 

de junioren. Van de 130 ballen waarmee  
wij het seizoen begonnen, zijn er 
helaas nog maar 35 over...! Een 
vervelende voorval deed zich dan 
ook maandag 21 maart voor dat 
zowel het B1 als B2 zonder bal
len hun training moesten afwer
ken. De Cteams trainen een uur 
eerder en hadden de nog aanwezige 
voorraad in gebruik. Nu is een avondje 
tikkertje spelen ook best wel een zinvolle tijd
verdrijving en kan ook best leuk zijn,  maar niet één die je 
voor ogen hebt als je met twee teams die beiden nog best 
veel te winnen hebben, wilt gaan trainen. 

Ik wil hierbij overigens de hand ook wel in eigen 
boezem steken. Voorafgaand aan het seizoen 
ging ik er van uit dat wij als jeugdtrainers een 
dusdanige verantwoordelijkheid kunnen dra
gen om samen goed op 130 ballente kunnen 
passen. Ik had voorgesteld om de ballen niet 
meer per team in te delen, maar een gezamenlijk 
gebruik voor alle junioren. Dit bleek echter een flinke 
misrekening te zijn. Gevolg: een verlies van maar liefst 95 
ballen in 7 maanden tijd. Ook het aantal trainingshoedjes 
is niet aan te slepen en de hesjes worden als oud vuil in 
het ballenhok jeugd neergegooid.

Ook op de woensdagmiddag liggen 
er vaak rode (EF)ballen onder
aan de helling van veld 1, tegen 
het hek. Deze zijn de afgelopen 
weken meerdere malen door 
Karin opgeraapt en weer terug 
naar veld 1 gebracht en overhan
digd aan de op dat moment op dat veld 
aanwezige trainer. Dus ook voor de Etjes en 
de Fjes geldt: tel het aantal ballen aan het einde van de 
training en ga zoeken als je ballen te weinig hebt.

Uit een rondje langs de velden blijkt de oorzaak van dit 
verlies niet zo heel moeilijk te achterhalen te zijn. Veel 
trainers vinden het bij hun pedagogische taak horen dat 
de spelertjes zelf het materiaal moeten halen en weer 

opruimen voor en na de training. Dit is wat wij als 
vereniging als een mooi leermoment beschouwen 

voor deze jongens en meisjes. We vinden echter 
ook dat de trainer er altijd bij moet zijn en moet 
controleren of al het materiaal op een goede 
manier terugkomt. 

Nieuw systeem ballen junioren
Omdat we toch graag weer een balletje willen kaatsen, 

zijn er eind maart toch nog 64 nieuwe ballen en heel 
veel nieuwe trainingshoedjes ingekocht. We hebben de 
ballenvakken van de junioren voorzien van cijfersloten. Er 

liggen nu 15 ballen per vak. Per twee of drie 
teams worden deze vakken gedeeld. 

Het is de bedoeling dat er telkens 
voorafgaand aan de training wordt 
gecontroleerd of het aantal ballen 
en de ballennetten nog aanwezig 

zijn. Zo niet, dan dient dit op het 
aanwezige mancoformulier vermeld te 

worden. Dit geldt ook als een bal kapot 
is of na lang zoeken niet meer wordt terug

gevonden. Het team dat voorafgaand aan deze telling een 
bal is kwijtgeraakt en dit niet heeft vermeld, wordt verant
woordelijk gesteld voor het verlies. Uit het beschikbare 
teambudget wordt vervolgens weer een bal aangeschaft. 

Als dit systeem werkt, zullen we dit systeem volgend 
seizoen ook  bij de Dpupillen invoeren.

Hopelijk gaat het op deze manier beter en kunnen 
we gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen 
voor het materiaal. En om nog maar eens een 

citaat van Johan Cruyff te gebruiken:
Zolang jij de bal hebt, kenne zij niet scoren. 

Dus heren en dames trainers: neem je verantwoordelijk
heid en wees wijs met het trainingsmateriaal!!!
Alvast bedankt voor jullie medewerking.

Hans Zwartkruis | Technisch jeugdcoördinator

14

Voetballen zonder bal?!



46

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 0625280701Foto’s Mini en Champions League

Lente 2016, 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
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Technisch Jeugdcoördinator,  
een lastig maar (on)dankbaar klusje?

Hans stopt bij de jeugd
Zoals de meesten wellicht inmiddels weten ga ik 

mijn functie als Algemeen Technisch Jeugdcoördi
nator verruilen voor de functie van hoofdtrainer bij 

Dames 1. Voor mij persoonlijk een enorme uitdaging en 
het verlangen om weer terug te keren op het veld komt 
hiermee uit. Ik heb veel verschillende teams  getraind, 
maar nooit een seizoen lang een vrouwenelftal. Gelukkig 
mocht ik afgelopen seizoen naast mijn rol als Technisch 
Coördinator Chiel Volman helpen als assistenttrainer  bij 
het jongens B2. Daar blijkt toch mijn hart te liggen en het 
bleek een prima aanvulling op mijn opleiding tot UEFA 
Coach | TC 3. 

Toch zal ik met pijn in het hart een stap terug doen als 
Algemeen Technisch Jeugdcoördinator. Deze functie heeft 
mij weliswaar veel meer uren gekost dan verwacht, maar 
ik kijk op de afgelopen tweeënhalf jaar met gemengde 
maar vooral positieve gevoelens terug. 

Wat ging goed?
Binnen de jeugd hebben we mooie stappen kun
nen maken en we hebben veel doelstellingen  uit het 
jeugdbeleidsplan 2010  2014 behaald. Met name op het 
gebied van opleiden van trainers en leiders en in het op 
een goede manier samenstellen van de elftallen hebben 
we enorme stappen gemaakt. Er zijn  de afgelopen twee 
seizoenen meer spelers dan ooit uit de lagere jeugdteams 
opgepikt en ingedeeld in selectieteams . De toernooien 
zijn weer teruggebracht naar de gewenste kwaliteit en 
onze selectieteams spelen daar waar zij moeten spelen. 
Alleen het A1 moet nog één stapje maken en dat kan 
maar zo dit seizoen gebeuren.  In zowel de technische 
als algemene coördinatie hebben we de gewenste vacatu
res vrijwel in alle leeftijdscategorieën ingevuld. 

Eén van mijn persoonlijk belangrijkste doelstellingen bin
nen deze functie was het opzetten en uitwerken van het 
jeugdbeleidsplan 2016  2021. Samen Jérôme Jansen, 
John Wijbenga en Hans Arentsen hebben wij laatste 

fase afgerond. Na een verbeter en aanvulronde  door 
de coördinatoren hebben wij de nieuwe conceptversie 
aangeboden aan het hoofdbestuur. Het is een overzichte
lijk en ambitieus document geworden met hele duidelijke 
actieplannen voor het komende jaar.  Ik ben supertrots op 
het eindresultaat, waarin ook het technisch beleid aansluit 
op de huidige KNVB uitgangspunten. Jaarlijks zullen we 
het plan evalueren en de nieuwe actieplannen formuleren. 

Samenvatting actieplannen  Jeugd-
beleidsplan voor seizoen ‘16/’17

Voetbaltechnisch 
• Doorstroomplan jeugd naar de seniorenteams i.s.m. 

senioren inclusief beleid t.a.v. deelname aan over
gangscompetities onder 21/23 voor zowel vrouwen 
als mannen;

• Verbetering jeugdopleiding door verplicht karakter 
aan te brengen in trainerscursussen

• Verbeteren coachingsvaardigheden door coaching 
van leiders, Introductie van het coach de coaches 
programma; 

• Talent herkennen en begeleiden; implementatie van 
een uitgebreid digitaal spelervolgsysteem in combi
natie met een videoanalyse systeem;

• Op niveau houden organisatie voetbaltoernooien; 
• Volgen en periodiek contact houden met spelers die 

opgenomen worden in selecties van Betaald Voetbal 
Organisaties (BVO’s).

“  Vaak moet er iets  
    gebeuren voordat  
    er iets gebeurt!     ” (JC)



49

Organisatie rondom het voetbal
• Herijking aandachtsgebieden jeugdcommissie;
• Taakomschrijving aanpassen/opstellen voor de 

verschillende rollen binnen de JC op basis van de 
geformuleerde aandachtsgebieden;

• Invullen van de vacatures binnen het jeugdkader met 
daarvoor gekwalificeerde personen;

• Aanstellen vertegenwoordiger jeugdcommissie in 
bestuur;

• Creëren van eenduidigheid in beleid vergoedingen 
vrijwilligers binnen de jeugd;

• Stroomlijnen beleidsplannen senioren & jeugd;
• Op niveau brengen accommodatie en voorzieningen 

in relatie tot jeugdbeleidsplan;
• Ontwikkelen en implementeren scheidsrechtersbe

leid;
• Vergroten van de betrokkenheid van ouders;
• Aanvragen van verklaringen omtrent gedrag (VOG) 

voor relevante functies binnen de jeugd en aanstel
len van een vertrouwenspersoon;

• Definiëren en uitdragen “wat betekent lidmaatschap 
van VDZ?” – wat mag een jeugdlid van VDZ ver
wachten en wat verwacht VDZ van haar jeugdleden 
en ouders.

Wat ging minder goed?
De communicatie  en samenwerking tussen de techni
sche mensen uit de jeugd en  de TC Senioren is op dit  
moment niet goed. Begin dit seizoen leek dit beter te 
worden. Tijdens een  goed overleg in september met een 
afvaardiging van de TC senioren en jeugd had ik de hoop 
en verwachting dat dit beter zou worden. Helaas bleek dit 
het geval te zijn.
Regelmatig werd er een bak vol ongezouten en misplaats
te kritiek door  de vijfde colonne over het functioneren van 
de jeugd en haar trainers bij mij over de schutting gestort. 
Dit soms in nabijheid van leden in een volle kantine. Ook 
werd ik aangesproken over zaken waar ik absoluut geen 
grip op had. Dit maakte mij de laatste periode verdrietig 
en vooral kwaad. Het plezier in de functie verdween en 
dat  was voor mij ook een voorname reden om te stoppen. 

Om een nieuwe start te maken is het is het daarom goed 
om een nieuwe Technisch Coördinator aan te stellen. 
Hierbij is enige interesse in en vooral steun door de TC 
Senioren en de personen die zich aangesproken voelen 
een belangrijke voorwaarde. Ik hoop dat ze open staan 
voor verandering en accepteren dat we mee moeten met 
de tijd. Ik spreek de hoop uit dat vanaf volgend seizoen 
de nieuwe trainersstaf en de Technische Commissie 
Senioren wel regelmatig de moeite neemt wedstrijden van 
het A1, A2 en B1 te bekijken, zodat ze weten wat ze de 
komende jaren als nieuwe spelers bij de selectie kunnen 
verwachten en ze deze spelers ook kunnen stimuleren om 
te blijven voetballen.
 Tot slot pleit ik er persoonlijk voor om in de TC senioren 
minimaal één lid op te nemen die tijdens de TC vergade
ring senioren de jeugd vertegenwoordigd, de actualiteit 
door kan nemen, wedstrijden onder 21 /23 arrangeert en 
opleidingstrajecten kan uitzetten voor bovengemiddelde 
talenten. Om de uren te investeren die ik er in gestoken 
heb moet je voldoening en energie uit je functioneren 
kunnen halen. Ik hoop dan ook dat de nieuwe Technisch 
Coördinator op een positieve manier wordt ondersteund 
zodat hij/zij deze functie met veel plezier, beleving, creati
viteit en enthousiasme kan gaan voortzetten.

Hoe nu verder?
Ik heb met de jeugdcommissie afgesproken een  deel van 
de taken te blijven uitvoeren zolang er nog geen opvolging 
is. Ook zal ik de nieuwe TC jeugd inwerken en begeleiden 
zolang nodig is. Een aantal taken zijn mij gelukkig al uit 
handen genomen. Jérôme Jansen (Algemeen Jeugdcoör
dinator) heeft zaken als opleidingen in zijn portefeuille op
genomen. Marcel Tiecken doet inmiddels de begeleiding 
van een flink aantal  CIOS en ROC A12 S&B studenten. 
Op technisch gebied hebben de technisch coördinatoren 
inmiddels hun draai gevonden en zijn vrijwel selfsuppor
ting. 

Hans Zwartkruis | TJC VDZ Arnhem

Foto’s Ted de Kraker



De mooiste acties van Cruijff 
staan helaas niet op YouTube
De wereld werd een paar weken geleden getroffen door 
het plotselinge overleiden van Johan Cruijff. 
Pep Guardiola: “De grootste voetbalvernieuwer van de 
laatste 40 jaar, mijn leermeester en inspirator.” 
Franz Beckenbauer: “ Hij was beter dan ik en als een 
broer maar ik ben wereldkampioen.” 

In al die terugblikken op tv, in kranten en tijdschriften werd 
duidelijk dat Cruijff behalve een begenadigd voetballer ook 
een vernieuwer was op vele gebieden. Controversieel, 
eigenwijs, visionair en daardoor geen allemans vriend. 
Onnavolgbaar in zijn acties, als voetballer, trainer en als 
persoon. De eerst speler die een eigen rugnummer koos 
boven 11. Nummer 14 bij Ajax en dat bleef hij dragen bij 
Ajax en het Nederlandse elftal. Na zijn onvoorstelbare en 
niet voor mogelijk gehouden transfer van Ajax naar Feyen
oord droeg hij nummer 10. En bij Barça altijd nummer 9. 

Cruijff vertrok van Ajax in 1973 voor het toenmalige trans
fer recordbedrag van 6 miljoen gulden naar het onbedui
dende Barcelona. De hele voetbalwereld was verbaasd. 
Men had verwacht dat Cruijff naar het grote Real Madrid 
zou gaan. Maar hij was eigenwijs en deed toen al het 
onverwachte. In dat jaar maakte hij Barcelona, dat voor 
Cruijffs komst op een van de onderste plaatsen stond, 
gelijk kampioen. Vooral de 05 uitzege in het stadion 
Santiago Bernabéu op Real Madrid, twee assists en goal 
van Cruijff zelf, werd legendarisch. Hiermee gaf Cruijff 
heel Catalonië het zelfvertrouwen terug. Eindelijk proefde 
Barça de zoete smaak van de overwinning. Dit kampioen
schap vormde de basis voor alle latere successen zoals 
uit de documentaire: “The last Match” over Johan Cruijff 
blijkt.

Cruijff was ook een taalvernieuwer. De literatuurweten
schapper André Jolles zegt: “Echte vrije geesten herken je 
daaraan dat zij ook de taal vernieuwen.” Hij merkte tevens 
op dat vaak de sport een aanjager is van taalvernieuwing, 
omdat deze op andere ontwikkelingen vooruit loopt en de 

taal er altijd achteraan hobbelt. Dat de taal tot dan niet 
meer toereikend was om Cruijffs ideeën te beschrijven 
blijkt uit zijn talloze interviews en commentaren. Ook 
hierin heeft Cruijff ons veel nagelaten. Gelukkig is veel 
van zijn gedachtengoed en invloed nog merkbaar in zijn 
CruijffFoundation, CruijffCollege en zijn CruijffCourt 
voetbalveldjes. 

Op YouTube staan prachtige filmpjes over zijn carrière als 
voetballer, trainer, analist en taalvirtuoos. Zoals: 
• Johan Cruijff is art, 14.00 min.
• Johan Cruijff dribbling, 4.44 min.
• Cruijff The legend 1/2/3/4/5/6/7/8, elk deel 14 min.
• Johan Cruijff legt de ruit uit, 5.11 min.
• Football’s Greatest, 25.09 min.
 En nog veel meer. Internet is net een snoepwinkel zoals 
René van der Gijp zei in VI. 

De mooiste staan er jammer genoeg niet op. Bij alle film
pjes zie je prachtige beelden van acties, goals en dribbels. 
In slow motion, ingezoomd op het gezicht, vol dramatiek 
en dan weer dromerig. Alsof je ernaast staat in het veld. 
Maar in al die beelden zie je nooit het hele veld zoals je 
ziet als je in het stadion bent. Het gehele overzicht ont
breekt en juist bij Cruijff is dat jammer.

In Cruijffs laatste actieve voetbaljaar 19831984 heb ik 
enkele wedstrijden van hem bezocht. Wat dan opviel 
was hoe hij als speler zelfs zijn linksback, keeper en 
rechtsbuiten dirigeerde. Hij had oog voor het hele veld, 
al zijn medespelers en ook de tegenstanders. De spelers 
van Feijenoord volgden Cruijff aanwijzingen blindelings 
op. Dat was magisch om te zien. Hiermee leidde Cruijff 
Feyenoord naar het kampioenschap en ook de winst van 
de KNVB beker in mei 1984. Helaas zijn juist daar geen 
beelden van op YouTube omdat zoiets niet in beelden te 
vangen is. Alleen diegenen die er in het stadion bij waren 
en het met eigen ogen gezien hebben, kunnen er over 
vertellen. 
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Pas als je in het buitenland komt merk je hoe “groot” onze 
Johan eigenlijk was. Cruijff was te groot voor Nederland. 
In Engeland, Spanje en Italië is hij een held. Om over 
Brazilië en heel Zuid Amerika nog maar te zwijgen. In 
Duitsland wordt hij door iedereen gerespecteerd en praat 
men nog steeds over de schielijk gestolen winst in WK 
Finale van ’74 tegen de Oranje elftal, met enige gene en 
lichte verlegenheid. Die nederlaag was lange tijd voor ons 
Nederlanders een nationaal trauma. Auke Koks boek: 
“1974, Wij waren de besten” uit 2004 heeft ons een beetje 
met ons lot verzoend. 

Ook ik heb na die verloren WK finale van ’74 gevloekt. Ik 
begreep de wereld niet meer. Zoveel onrechtvaardigheid 
had ik nog nooit meegemaakt. Hordes van journalisten, 
filosofen, voetbalanalisten en andere intellectuelen schre
ven over deze nederlaag om het onverklaarbare te kun
nen verklaren. De Oostenrijkse literatuurwetenschapper 
Wendelin SchmidtDengler noemde deze nederlaag jaren 
later in zijn essay: “Hamlet oder Happel” uit 2001 de “The 
Glorious Defeat”. Dengler refereert hiermee naar de histo
rische nederlaag van de Amerikanen tijdens de Texaanse 
onafhankelijkheidsoorlog in maart 1836 tegen een over

macht van Mexicaanse soldaten. Bij die slag overleden 
de o.a. ook de beroemde Amerikaanse western helden 
Jim Bowie en Davy Crockett. Deze nederlaag kreeg later 
legendarische dimensies en ging de geschiedenis in als 
The Glorious Defeat en stond daarmee symbool voor het 
ontstaan van het vrije en onafhankelijke Amerika. Dengler 
geeft met deze vergelijking aan dat Cruijffs nederlaag ei
genlijk een morele overwinning was van het avontuurlijke 
voetbal en dus ook het avontuurlijke leven op die van de 
op angst gestoelde zakelijke berekening. Door Dengler zo 
treffend “Angsthazenvoetbal” genoemd. 

Cruijff verklaarde later dat deze nederlaag langer zou wor
den herinnerd als wanneer hij de titel zou hebben gewon
nen. Ik verklaarde Cruijff voor gek. “Hoe kan een verloren 
finale nou mooier zijn dan een gewonnen WKtitel? Wie 
weet dat nou nog, na ongeveer 40 jaar? Niemand toch?” 
Tot twee weken geleden. Ik stond in een boekenwinkel i
in Düsseldorf en raakte in gesprek met een keurige Duitse 
heer van rond de vijftig. Toen hij merkte dat ik uit Neder

land kwam stak hij de loftrompet af over het 
Nederlandse elftal van 1974 en vooral over 
Johan Cruijff! Minutenlang vertelde hij over 
het Totaal Voetbal, de Oranje Machine – zo 
mooi beschreven in David Winners boek 
“Briljant Orange, The neurotic genius of 
Dutch football” uit 2000. Hoe goed Oranje 
was. Zijn ogen straalden als hij over Cruijff 
sprak: “Netzer und Beckenbauer waren 
gut, aber Cruijff war viéééél besser! Messi 
und Ronaldo sind super aber Cruijff war der 
Beste! Ihr hättet Weltmeister werden müs
sen!”. 

Ietwat beduusd liep ik daarna de winkel uit. 
In het voorjaars zonnetje bleef ik aan de 
zijkant van de Königsallee – Düsseldorfs 
chicste winkelstraat – even staan. Ik moest 
bijkomen van het geen mij zojuist was 
overkomen. “Zelfs nu, 42 jaar later wordt 
er nog steeds over het Oranje van toen 
gesproken! Hoe is dat mogelijk. Het is dus 
geen sprookje. De nederlaag is mythisch ge

worden. David Winner had het herkend, Schmidt Dengler 
in Wenen had het beschreven. In Italië en Spanje wordt 
het door trainers als Sachi en Guordiola erkend.” Buiten in 
het zonnetje trof mij dit inzicht als een bliksem bij heldere 
hemel. “Het klopt! Cruijff heeft gelijk! Ik heb het zojuist zelf 
meegemaakt. De nederlaag uit ’74 is glorieuzer dan een 
overwinning.” 

Ik nam een besluit. De volgende 
dag stuur ik de CruijffFounda
tion over deze belevenis 
een mail. Ik was 
om. Cruijff heeft 
gelijk. Dit was 
op woensdag middag 23 
maart. Een dag later, op 
donderdag 24 maart 
2016 overleed Johan 
Cruijff. 

De Pingelaar
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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!



houden en niet op 
laatste moment 
af te zeggen of 
helemaal niet op 
te komen dagen. 
Laten we met zijn 
allen onze bijdrage blijven leveren. 
De vrijwilligersregeling is een pareltje 
van VDZ.
De begroting voor volgend jaar ziet er positief uit. Ook de 
meerjarenbegrotingen laten ruimte voor nieuwe noodza
kelijke investeringen om VDZ voor de toekomst klaar te 
maken. 
Het bestuur heeft op basis van het vigerende beleidsplan 
een stand van zaken opgemaakt. We hebben deze als 
discussiestuk besproken in de ledenvergadering met 
mogelijke verbeterpunten. Wij zullen met definitieve 
voorstellen komen in de ledenvergadering van november. 
We zullen daar ook spreken over de nodige investeringen 
de komende jaren. Prioriteit daarbij heeft het maximalise
ren van de veld capaciteit voor trainingen en wedstrijden. 
Verlichting en kunstgras op veld 7 lijken noodzakelijk 
voor VDZ. Ook kan gedacht worden aan verbetering van 
de kantine en groot onderhoud aan kleedkamers in het 
clubgebouw.

Toernooien en Jubileum
De voorbereidingen voor het 90jarig jubileumfeest op 10 
september zijn in volle gang. Er is een gecombineerde 
reünie en jubileumcommissie samengesteld en die is 
druk bezig met het maken van plannen. U leest daar meer 
over de komende maanden op de website en in volgende 
Volharders. Ik adviseur u deze dag al vast in de agenda 
te noteren.
De toernooicommissie is hard aan het werk met de 
organisatie van de traditionele jeugdtoernooien.  Voor alle 
jeugdteams is er deelname aan minimaal een toernooi 
met interessante gelijkwaardige tegenstanders. Daarmee 
is VDZ als grote club uniek!  Laten we hopen op mooi 
voetbalweer.
Ik wens u nog veel voetbalplezier de komende twee 
maanden.

Namens het bestuur, 
Noud Hooyman

Geachte leden,
Als u dit leest naderen we alweer het einde van de 
competitie en komen de toernooien er weer aan. In deze 
“van de bestuurstafel” informeer ik u over de belangrijke 
ontwikkelingen op ons sportpark en mogelijkheden voor  
nieuw beleid en mogelijke investeringen.

Ontwikkelingen op het sportpark
De nieuwe kleedkamers zijn in gebruik genomen. We heb
ben nu alle kleedkamers in eigen beheer en dicht bij de 
deur. Hiermee zitten we de komende jaren goed en heb
ben we voldoende kleedkamer capaciteit. Het  hoofdveld 
heeft Ledverlichting gekregen. Dat blijkt een enorme ver
betering van de lichtkwaliteit en onze elektriciteitsrekening 
gaat omlaag.  De vernieuwing van onze accommodatie is 
in volle gang. 
Daarboven  op is het bericht gekomen, dat de subsidie 
voor ons  traject Duurzaam VDZ  is toegewezen door het 
Rijk. De financiering is daarmee rond!  De vervolgstappen 
bestaande uit zonnepanelen op  het dak van het clubhuis 
en Ledverlichting op veld 10 zijn inmiddels opgedragen 
aan “Sportief Opgewekt”.  Met een beetje goede wil  is 
dan alles bij het nieuwe seizoen klaar en kunnen we op de 
dag van het jubileumfeest op 10 september hier op een 
feestelijke manier aandacht aan besteden.

Algemene Ledenvergadering en  
toekomstig beleid
Als u dit leest is de Algemene Ledenvergadering van 14 
april achter de rug. Het bestuur heeft daar Rob Godschalk 
voorgedragen als nieuw bestuurslid. Houdt u de website 
in de gaten of de ledenvergadering hier mee heeft inge
stemd.  De jeugdcommissie heeft zijn nieuwe jeugdbe
leidsplan gepresenteerd. Een goed uitgewerkt plan met 
een gezonde ambitie  voor zowel prestatie als recreatie
voetbal. Cruciaal onderdeel daarvan is de capaciteit van 
voldoende vrijwilligers voor bijvoorbeeld het leiden van 
jeugdwedstrijden. Het bestuur en de jeugdcommissie zijn 
hierover in gesprek.  
De uitvoering van de vrijwilligersregeling wordt momenteel 
onder de loep genomen. Het blijkt ondanks voldoende 
capaciteit van leden, toch niet eenvoudig alle bardiensten 
ook daadwerkelijk gevuld te krijgen. Het bestuur doet een 
dringend beroep op alle leden zich aan de afspraken te 

Van de bestuurstafelbestuurstafel
VDZ
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PvdW Ruben 
van Rijn en 
Olaf Wijbenga

Naam: Das Hofman
Ik ben 8 jaar oud en speel in de F7 in de achter-
hoede.  Ik was pupil van de week bij de wedstrijd 
VDZ1 – Union 1, op 3 april 2016,  de uitslag was 
2-0.

Hoe lang speel je al bij VDZ? 1 jaar
Waarom koos je voor VDZ? 
Omdat er geen club was die zo dichtbij was
Wie vind je de beste voetballer van VDZ?
Stan, omdat hij in de laatste minuut nog bijna een 
goal maakte en hij een goede warmingup met me 
deed!
Wie vind je de beste voetballer en waarom?
Messi
Wat is je favoriete club? PSV
Heb je nog andere hobby’s? Nee 
Wat wil je later worden? Boswachter
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij 
VDZ? Pupil van de week zijn
Wat was je beste wedstrijd of actie?
Toen we met 120 wonnen tegen Driel. Ik maakte 
toen ook nog twee goals, toen was ik heel blij

P
UP

IL VAN
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E W
EEK
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Algemene jeugdcoördinatie
De bal is weer lekker aan het rollen. Ik wil de lezer 
graag weer even meenemen in een aantal punten die 
de afgelopen periode zijn gerealiseerd op niet-voetbal-
technisch gebied. En ook even een korte vooruitblik 
op de komende periode.

Scheidsrechters
Harvey heeft aangegeven zijn rol als scheidsrechters
coördinator niet langer te kunnen combineren met zijn 
werkzaamheden. Natuurlijk moeten wij Harvey allereerst 
dankzeggen voor het invullen van deze vaak ondankbare 
taak! We zijn wel direct op zoek gegaan naar een vervan
ging voor Harvey, want scheidsrechters zijn nu eenmaal 
een cruciaal onderdeel van het spelletje. Na overleg met 
diverse betrokkenen hebben we er voor gekozen om het 
scheidsrechtersbeleid binnen VDZ wat sterker neer te 
gaan zetten. We hebben 3 mensen binnen VDZ bereid 
gevonden om hier invulling aan te geven; Omar Khalifa, 
Jeroen Westen en Lenny Jansen! De komende periode 
gaan zij gebruiken voor plannen maken en taken verdelen, 
zodat we met ingang van seizoen 20162017 direct een 
vliegende start kunnen maken. 

Ik ben hier erg blij mee, want scheidsrechters zijn tot op 
heden nog een ondergeschoven kindje geweest bij VDZ 
en ik ga er vanuit dat we met dit trio hier veel stappen 
in vooruit kunnen gaan zetten. Natuurlijk moeten er het 
lopende seizoen wel elke week scheidsrechters worden 
ingepland. Lenny heeft deze taak al op zich genomen en  
als het goed is hebben veel teams uit F, E en de lagere 
D en C teams hier al de resultaten van gezien. Voor de 
oudere jeugdteams blijft het lastig om scheidsrechters te 
vinden en zolang er nog geen structurele oplossingen voor 
zijn, zullen de teams dit zelf moeten organiseren. Er gaat 
wel aan gewerkt worden!

Pilot coach de coaches
In samenwerking met jeugdvoetbalopleiding.nl zijn er met 
name voor de trainers al een aantal cursussen geweest. 
Binnen de algemene coördinatie, waaronder alle leiders/
coaches vallen, is het al langer een wens om ook voor 

deze groep een aantal handvatten te bieden. Hiervoor 
is op 2 april een pilot coach de coaches georganiseerd. 
Tijdens de wedstrijden van onze jeugdteams zijn coaches 
geobserveerd en voorzien van een aantal adviezen over 
hoe zij teams nog beter kunnen begeleiden. Nadruk ligt 
hierbij op het op een positieve manier stimuleren van de 
jeugd. De pilot is wat VDZ betreft succesvol verlopen. We 
willen hier komend seizoen dan ook een vervolg aan gaan 
geven, waarbij we naast de trainers dus ook de coaches 
een programma willen aanbieden. Natuurlijk alles uitein
delijk gericht op het nog beter en met nog meer plezier 
voetballen van onze jeugd!

Afsluiting competities en toernooien
In de maand mei worden de competities afgerond. Door 
een aantal afgelastingen zullen veel VDZ teams nog aan 
de bak moeten, eventueel zelfs in de avond of het inhaal
weekend van 14 mei. Tel daarbij op dat veel wedstrijden 
in de meivakantie nog verplaatst gaan worden vanwege 
een gebrek aan spelers en het feit dat we nog niet weten 
hoe de KNVB om wil gaan met de wedstrijden in Arnhem 
op de dag dat de Giro door Arnhem raast en je weet 
dat het weer een drukke meimaand gaat worden! Houd 
hiermee rekening als je je team voor een extern toernooi 
in wil schrijven! In mei staan ook de VDZ toernooien weer 
op het programma. De aftrap is op 21 mei voor het Henk 
Evers toernooi met ruim 80 E en F teams. Op 28/29 mei 
wordt het internationale toernooi gespeeld voor C, D, MD, 
E en F selectieteams. Met teams uit Engeland, Wales en 
Duitsland een sfeervol toernooi waar de niet spelende 
VDZers als toeschouwer ook van harte welkom zijn. We 
sluiten de toernooien af met het Geert Egging toernooi op 
4 en 5 juni. Hier zullen alle nietselectieteams uit de A, B, 
C en D lekker kunnen voetballen in een poule op ieders 
niveau. Komt allen!
Ik wens alle teams een mooie, succesvolle en sportieve 
seizoensafsluiting. Hup VDZ!

Jérôme Jansen
Algemeen Jeugdcoördinator VDZ
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Het derde zaterdag elftal van VDZ is dit seizoen 
een soort Jekyll en Hyde. Het wisselt de meest 
prachtige wedstrijden (Groessen thuis, DZC 7 

thuis en vandaag dus ook VVO thuis) af met de meest 
verschrikkelijke wedstrijden (AZSV thuis, Groessen uit en 
OBW uit)

Vooraf weet je dus nooit echt wat je kan verwachten. Zo 
was het vrijdagnacht na twaalven nog de vraag wie er op 
goal zou staan vandaag. Daarom was Niek vroeg naar 
bed gegaan en aanwezig met zijn voetbalschoenen om 
zijn team uit de brand te helpen mocht het met onze vaste 
doelman Jeroen niet blijken te gaan. Maar topwedstrijden 
wil Jeroen altijd het liefst zelf spelen en dus beet hij de 
pijn weg en nam hij zelf plaats onder de lat.

Met drie klappers uit het zaterdag 2 elftal in de vorm van 
Jon, Sander en Niels werd er aan de aftrap begonnen. 
Tegenstander was VVO deze dag, die werd aangeduid 
als mogelijke rokjesdag maar waar nog weinig van te zien 
was… Vorig jaar werd er een legendarische thuiswedstrijd 
gespeeld tegen dit elftal. Op een dag waar alle weerty
pes langskwamen in 90 minuten (regen, hagel, sneeuw, 
wind en zon), werd een zwaarbevochten 31 overwinning 
behaald. Een streep door de titelaspiraties van VVO op 
dat moment en het begin van een geweldige tweede 
seizoenshelft voor de Gladiatoren.

Maar om maar weer eens een cliché er tegenaan te 
gooien… resultaten behaald in het verleden bieden geen 
garantie voor de toekomst. In afwezigheid van André werd 
Tim nogmaals geposteerd als voorstopper. Verder werd 
Jon met zijn scorend vermogen neergezet op rechtsvoor, 
Sander centraal op het middenveld en Niels op de links
buiten positie.

VDZ begon goed aan een verder gelijk opgaande eerste 
helft. Er werd leuk gecombineerd, het baltempo lag aardig 
hoog (voor zaterdag 3 begrippen in ieder geval) en de 
organisatie stond goed. Er waren kansen over en weer. 
Sander strooide met passjes en zette een paar keer 
verschillende  mensen oog in oog met de keeper. Maar 
niemand kon de trekker overhalen.  Ook VVO kwam een 
aantal keer gevaarlijk voor onze goal. Soms werd zelfs de 
keeper omspeeld, maar schoten ze de bal naast of werd 

de bal van de lijn gehaald door een van onze verdedigers. 
Met een 00 stand werd dus de kleedkamer opgezocht. 
Iets  dat voor de vierde keer in de laatste vijf wedstrijden 
gebeurde. Voor spectaculaire doelpunten moeten de 
echte fans uitwijken naar andere velden dus.  

In de tweede helft kwam Timo erin voor Jon op rechtsbui
ten waarmee Jon terugschoof naar de voorstopper positie. 
Verder… ach laat ook maar. Er werden de nodige wis
selingen doorgevoerd. Maar niet zo veel als VVO tijdens 
de gehele wedstrijd bleef doen. Zelfs onze wisselspelers 
werden er gek van dat er elke vijf minuten iemand werd 
uitgehaald bij onze tegenstander en er iemand vanaf de 
bank weer in kwam.

VDZ bleef ook met de nieuwe mensen goed voetballen 
en achterin weinig weggeven. Dan zouden vanzelf de 
kansjes wel moeten komen toch? En dat gebeurde. Een 
goede voorzet van Sander op Niels op de linkerkant die 
de bal één keer aannam en de bal onberispelijk binnen
schoot, 10. Dan verwacht je dat VVO gaat drukken en al
les op alles gaat zetten, maar dat gebeurde niet echt. De 
laatste man werd wel doorgeschoven maar echt gevaarlijk 
konden ze niet worden. Onder meer door onze solide ver
dediging en goeie ondersteuning vanuit het middenveld.

De beste kansen waren zelfs voor VDZ. Jeroen de Win
ther die een kopbal volgens de scheids op de hand kreeg 
en daardoor afgekeurd werd. Hijzelf ontkent nog steeds. 
Maar uiteindelijk viel dan toch ook de 20. Een prima 
steekpass van Timo die Niels lanceerde. Hij kon nog net 
een teen tegen de bal krijgen die voordat een verdediger 
erbij kon komen, langzaam over de doellijn rolde. 20 en 
daarmee ook de eindstand. Om dit heugelijke feit te vieren 
werd er nog een heuse sportmaaltijd in de kantine genut
tigd en weggespoeld met het nodige gerstenat. Door een 
aantal mooie overwinningen spelen we een keertje niet 
alleen maar finales aan het einde van het seizoen. Ook 
wel eens lekker!

Zaterdag 3 is een elftal met twee gezichten

Dr. Jekyll and mr. Hyde

De fotoreportage is een week later gemaakt dan bijgaand verslag. 
Dit is de wedstrijd VDZ Za. 3 tegen vv DIeren 5. Dit was duidelijk 
een mr. Hyde wedstrijd. De VDZ gladiatoren kwamen er niet aan te 
pas  wat ook de reden is dat er in deze fotoreportage voornamelijk 
VDZ verdedigers te zien zijn. De wedstrijd ging dan ook verloren 
met 0 tegen 2.



Vrijwilligersavond
Op vrijdag 17 juni vindt de jaarlijkse vrijwilligersavond plaats. Deze avond wordt orga
niseert voor alle vrijwilligers bij onze vereniging. Dus niet alleen voor de vrijwilligers bij 
de jeugd. Het kan een mooie gelegenheid zijn eens kennis te maken met de vrijwil
ligers die op de “andere” dagen actief zijn. Ik hoop daarom ook dat zo veel mogelijk 
vrijwilligers op deze avond het seizoen komen afsluiten!

Hans Zwartkruis
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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: Maximiliaan Matser
Ik ben 9 jaar oud en speel in F2 als middenvelder. Ik was 
pupil van de week bij de wedstrijd: VDZ1 – DIO’30 1, op 
zondag 13 maart 2016, de uitslag was 0-2.

Hoe lang speel je al bij VDZ? 3 jaar
Waarom koos je voor VDZ? Ik wilde graag voetballen en 
veel van mijn vrienden zitten bij VDZ
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom? 
Geen idee
Wie vind je de beste voetballer en waarom?
Messi, omdat hij supergoed en sportief is
Wat is je favoriete club? Barcelona
Heb je nog andere hobby’s? Tennis en break dance
Wat wil je later worden? Bioloog
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij 
VDZ? De toernooien
Wat was je beste wedstrijd of actie?  
Een paar wedstrijden geleden maakte ik een doelpunt 
door vanaf het midden van het veld over iedereen te 
schieten en de bal kwam achter de keeper net onder de 
lat in de goal terecht. 
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Naam: Sam Kroon
Ik ben 10 jaar oud en speel in E7 als rechtsmidden. Ik was 
pupil van de week bij de wedstrijd: VDZ1 – Groesbeekse Boys, 
op zondag 21 februari 2016, de uitslag was 3-1.

Hoe lang speel je al bij VDZ? 5 jaar.
Waarom koos je voor VDZ? Leuke club
Op welke positie speel je het liefst? rechtsmidden
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom?
Tony Soli want hij maakt mooie acties
Wie vind je de beste voetballer en waarom? 
Messi, scoort veel en heeft mooie acties
Wat is je favoriete club? Vitesse en Barca
Heb je nog andere hobby’s? Nee
Wat wil je later worden? Profvoetballer
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij VDZ? 
Kampioenschap met de F11
Wat was je beste wedstrijd of actie?
Toen we met 63 wonnen en toen scoorde ik 4 keer
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over jezelf?
Ik wil naar de D

PUPIL VAN DE WEEK



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

*



Langs de lijn

langs de lijn

Eindelijk is-ie er:
DE ZON!

Fijn 
voor ‘t 
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Atelier vOOr zelfmAAkmOde

Schoonmaakbedrijf Hofs

Schoonmaakbedrijf Hofs
voor particulieren, bedrijven en Verenigingen

Algemeen schoonmaakonderhoud, glasbewassing, hulp in het 
huishouden (ook met pgb), schoonmaak kantoren, complexen 
van VVE,  schoonmaakwerkzaamheden op scholen, sportac-
comodaties en dokters- of tandartspraktijken. Voor meer info 
en diensten van SB Hofs mail, bel of check onze site.

Raymond Hofs en Patricia Tolhuisen, Arnhem
T: 06-30419995 E:info@sbhofs.nl
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.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



De spits

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

Toen De Volharder mij vroeg om een stuk-
je te schrijven dacht ik dat ze een nieuwe 
rubriek hadden. Iets zoals vergane glorie of 
spelers die al een tijd op hun retour zijn. 
Maar het ging over  "De Spits" . En ja, als je 
zoals in mijn geval al meer dan 30 jaar  als 
spits van VDZ  actief bent dan is het ook 
logisch dat ze je vragen.
Op mijn achttiende vanuit de jeugd  omge-
toverd van voorstopper tot spits. En sinds 
mijn eerste wedstrijd bij de senioren, toen 
ik gelijk een aantal doelpunten scoorde, 
ook niet meer weg te denken als aanvals-
leider bij VDZ  7. 
Tevens was ik in die begin jaren vaak als 
supersub inzetbaar bij ons zaterdagteam. 
De gelijkmaker vlak voor tijd tegen de oud 
profs van De Treffers, die toen tot eind april  
nog geen punt verspeeld hadden, ligt bij 
veel  van mijn generatiegenoten nog altijd 
vers in het geheugen.
Je kunt mij beschrijven als in typische 
spits in de box, iemand die in de zestien 
altijd een neusje voor de goal heeft en 
vaak op de juiste plaats staat. Het loopver-
mogen, de snelheid en het  "leven voor 

de sport"  zijn nooit mijn sterkste punten 
geweest.
De laatste jaren, vanwege de fysieke ge-
steldheid omgeturnd van eindstation tot 
kaatsende spits, die zich meer en meer 
laat terugzakken, om zodoende in de 4-4-
2 formatie meer ruimte achter de linie te 
creëren voor de lopende middenvelders 
of voor onze diepe snelle spitsen Menno 
Boon  en Rick Derksen, die nu als afma-
kers binnen ons elftal fungeren.
Ben dus niet meer de spits van weleer. 
Het doelpuntenmoyenne  loopt dan ook  
elk jaar met  één doelpunt per seizoen 
terug , maar vooralsnog is het eindpunt 
nog niet bereikt. 
Met deze staat van dienst binnen ons 
elftal, staan er gedurende mijn loopbaan 
bij VDZ 7 inmiddels dus al menig aantal 
"balletjes" achter mijn naam.  Weliswaar 
altijd in de kelder  van het amateur-
voetbal, maar zoals Hans Kraaij jr., 
destijds trainer  van Lienden en aan-
dachtig toeschouwer  al eens tegen mij 
zei;  "Elk niveau heeft zo zijn charme en 
kent zijn of haar verhalen”".

Rogier Walter
                                    SpITS  08-01-‘69 1,98 M 1023 Kg

De spits
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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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