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Apollo at home, reisadvies

Huiswerkbegeleiding ArnHem

Cafetaria Bar ´t Hoekje

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 vleesproducten worden door ons 
vers bereid. Wij verzorgen ook uw 
catering! Zowel standaard snacks als 
Turkse hapjes. 
Vraag naar de mogelijkheden!
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Arnhem. Inmiddels hebben 
we een onderhouds
contract afgesloten met 
onze partner Sportief 
Opgewekt. De installatie 
werkt natuurlijk al, maar we 
zoeken nog naar een moment om dit met 
een speciaal moment te omlijsten.

Toekomstig beleid  en investeringen in club en park
Zoals ik vorige keer heb aangegeven: Het gaat goed met 
de vereniging. De  meerjarenbegroting laat ruimte voor 
nieuwe en noodzakelijke investeringen om VDZ voor de 
toekomst klaar te maken.  In de ledenvergadering van 
november zal het bestuur  met voorstellen komen  voor 
versterking van ons huidige beleidsplan. We zullen daar 
ook spreken over de nodige investeringen de komende 
jaren. Prioriteit daarbij heeft het maximaliseren van de 
veldcapaciteit voor trainingen en wedstrijden. Verlich
ting en kunstgras op veld  7 zijn absoluut noodzakelijk 
voor VDZ.  Het bestuur zal hiervoor het gesprek met de 
gemeente aangaan. De komende twee maanden praten 
we met betrokken leden in de club.  Ik nodig u allen uit om 
op 24 november mee te beslissen over de prioriteiten van 
onze vereniging.

Ik wens u allen een fijn en sportief voetbalseizoen toe.
Namens het bestuur, 

Noud Hooyman

Geachte leden
Het nieuwe seizoen is alweer aan de gang, de teams zijn 
gevormd en de competitie is geopend. Dat is normaal, 
maar we hadden een bijzondere start dit seizoen, ons 
90jarig jubileum. In deze van de bestuurstafel sta ik daar 
natuurlijk bij stil en informeer ik u over de belangrijkste 
bestuurlijke ontwikkelingen van VDZ.

Jubileum groots gevierd
Op zaterdag 10 september was het zover. De viering van 
ons 90jarig jubileum. Dit is een officieel KNVB jubileum, 
dus we waren dat weekend vrijgesteld van competitie ver
plichtingen. De jeugd heeft zich overdag prima vermaakt 
met allerlei alternatieve spelvormen. Van survival tot glij
den in de groene zeep. Het sportpark was zonovergoten. 
Het jeugdbestuur had er een waar festijn van gemaakt. 
Waarvoor dank!
Om 16 uur was de start van de officiële viering met o.a.  
toespraken van wethouder van sport – en speler van 
VDZ – Gerrie Elfrink, gevolgd door vertegenwoordigers 
van de KNVB en de Arnhemse voetbalfederatie. Daarna 
natuurlijk feest met oude Arnhemse rockers voor de 
50plussers en een DJ die de voetjes van de vloer liet 
komen. Het bestuur bedankt de gecombineerde jubileum 
en reüniecommissie en alle sponsoren en vrijwligers voor 
de uitstekende organisatie. 

VDZ is duurzaam: Sportief Opgewekt
VDZ kan zichzelf nu met recht een duurzame club noe
men.  De kunstgrasvelden 8 en 
10 zijn inmiddels voorzien van 
LEDverlichting. Ook de verlich
ting in het clubhuis is vervangen 
door LED. De bomen langs de 
kleedkamers zijn gekapt en de 
zonnepanelen zijn geplaatst.  In 
de kantine hangt een scherm 
waarop u onze energieopwekking 
en verbruik kunt lezen. VDZ is nu 
de duurzaamste voetbalclub van 

Van de bestuurstafelbestuurstafel
VDZ

Een deel van het VDZ bestuur 
vermaakt zich tijdens het jubileum-
feest, v.l.n.r. Noud Hooyman, Remco 
Bijlsma, Bert Kok en Rob Godschalk 
Foto Ted de Kraker



Burgers’ Zoo
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Theo de 
Meijer

Van de redactieDÍA DE LOS 
MUERTOSERT

VDZ DdlM 2016.indd   1 19-9-2016   14:28:58

De zomer lijkt altijd lang maar voordat je het weet 
is het nieuwe seizoen alweer aangebroken. Aan 
de andere kant, de zomer lijkt nog steeds voor te 

duren. Fijn om nog lekker met zomers weer op het veld te 
staan. Het nieuwe seizoen begon al begin augustus met 
de trainingen, halverwege die maand startte de bekercom
petitie en het seizoen trapte echt af op 10 september met 
een schitterend jubileumfeest voor jong en oud dat van ‘s 
morgens vroeg tot na middernacht duurde. Aan dit festijn 
besteden we in deze Volharder ruim aandacht, zowel het 
jeugdevenement als het feest ‘s avonds krijgen beiden 
ruim aandacht.

We zijn benieuwd hoe het seizoen voor onze vlagge
schepen zal verlopen. Zowel de mannen als de vrou
wenselectie heeft een nieuwe trainer. Hans Zwartkruis 
gaat proberen de vrouwen op een hoger niveau te laten 
voetballen, Habib al Mohsinawi moet VDZ naar de tweede 
klasse leiden. Of dat gaat lukken zullen we zien. Wat hun 
plannen zijn kunnen we lezen in deze Volharder. Zowel 
met Habib als Hans hadden we een uitgebreid vraagge
sprek.

Natuurlijk staat er nog veel meer in deze Volharder maar 
we laten het graag aan de lezer om dat te ontdekken. 
We hopen er als redactie weer een mooi seizoen van 
te maken. Vanzelfsprekend hebben we flink wat hulp bij 
nodig maar gezien de stroom van kopij van de afgelopen 
jaren gaat dat wel goed komen. VDZ is een fijne club met 
goede mensen en dat komt tot uiting in ons mooie club
blad!

De redactie
De huidige Volharderredactie bestaat uit zes mensen. 
Joost Overbeek heeft afgelopen seizoen zijn laatste 
pagina geshopt en zijn plek is ingenomen door Birgit 
Kalms die zich hier kort aan u voorstelt. Verder bestaat 
de redactie uit Frank Ritmeester, Janine Boekelder, Rudi 
Borkus, Ted de Kraker en Irene Smeltink. We zoeken nog 
iemand uit de herenselectie om de redactie te versterken. 
Dat is de enige blinde vlek die, wat de redactie betreft, 
nog bestaat in de vereniging.
De redactie wenst u veel leesplezier,

Rudi Borkus

Theo de Meijer
Onlangs kregen wij bericht van het overlijden van oud-lid Theo de Meijer. Theo was langdurig lid en speler 
van VDZ, was ook lid van de reünisten  en een vaste bezoeker van de VDZ reünies.

Hij speelde in de zestiger jaren langdurig in het eerste elftal en maakte deel uit 
van het team dat in 1970 kampioen werd en promoveerde naar de tweede klasse.

Theo de Meijer werd 76 jaar en overleed in juli 2016.
Hij ruste in vrede.
                                                                   Bestuur en Reünie commissie VDZ IM

Hallo. Ik ben Birgit Kalms. Ik heb een eigen be-
drijfje als architect en grafisch vormgever en ben 
moeder van twee dochters bij VDZ (O9 / O12). 
Zelf heb ik (nog) niet zoveel met voetbal maar ik 
vind VDZ een erg leuke club en vanaf deze uit-
gave van de Volharder doe ik mee met de redactie 
als grafisch vormgever.
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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 1 oktober gaat de Grote Clubactie weer los. 
Dan gaan onze jeugdleden langs de deuren met 
loten. De leiders en trainers van de jongens- en 

meidenteams (Onder 13, 11, 9 en Champions League) 
vinden hiervoor vanaf 23 september de lotenboekjes in 
hun postvakje in de commissiekamer, om uit te delen aan 
hun teams. 

Grote Clubactie 2016
Wie gaat dit jaar olifantenpoep scheppen, Footgolf 
spelen of naar de kraker Vitesse-PSV?

De opbrengst van dit jaar willen we gebruiken om extra 
activiteiten voor de jeugd te kunnen organiseren. Dus voor 
de hele jeugdafdeling. Uiteraard kunnen seniorenteams 
onze jeugd ook steunen. Nodig een jeugdspeler van een 
pupillenteam uit bij jouw team of vul een boekje in; er lig-
gen extra boekjes in de commissiekamer.

Wat kun jij winnen?
Met het hele team (incl. begeleiding) naar Vitesse - PSV  
(29 oktober), een dag naar Burgers’ Zoo of FootGolf 
spelen (en sportlunch) op Papendal? Je kunt het winnen 
als jouw team de meeste Grote Clubactie loten verkoopt. 
Het best verkopende team heeft de eerste keuze in de 
prijs en zo verder. En het mooie is dat hoe meer loten 
wij samen verkopen, des te meer geld we verdienen om 
extra dingen voor de jeugdteams te kunnen doen. Dus 
het geld komt ook weer ten goede aan jouw team (aan 
ieder lot van € 3 houden wij 80% over). We zetten ons 
dit jaar in voor geld voor extra jeugdactiviteiten, zoals 
we  organiseerden tijdens het 90 jarig jubileumfeest. Wie 
leuke ideeën hiervoor heeft, kan deze bij de jeugd- of 
activiteitencommissie indienen.

Inleveren loten en prijsuitslag
De actie voor de teamprijzen loopt tot zaterdag 22 
oktober, zodat we op tijd weten welk team op 29 oktober 
naar Vitesse – PSV gaat. We tellen dan de verkopen van 
internet en de boekjes per team bij elkaar op. Dus zorg 
dat alle boekjes vóór 22 oktober (met spelersnaam en 
teamnaam) terug zijn in de Grote Clubactie bak op de bar 
in de kantine. De landelijke actie loopt tot 17 november, 
dus gewoon doorgaan mag en dan hebben we daar 
natuurlijk ook nog een leuke prijs voor.

John Wijbenga

“Geweldig, we zijn een hele dag in Burgers’ geweest, op plekken waar je 
normaal niet komt. Maar ik geloof dat ze het opruimen van de olifanten-
poep het mooiste vonden. ”

Belangrijke data

23 sept. Lotenboekjes in postvakjes 

1 okt.  Offi  ciële start verkoop

22 okt. Inleveren lotenboekjes bij VDZ

25 okt. Uitslag best verkopend team

17 nov. Einde Grote Club Actie; laatste 
 kans om loten in te leveren.
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Hamstrings
De hamstrings zijn de spiergroep aan de achterzijde van 
je bovenbeen. De hamstringblessure kent een acute en 
een chronische variant. Acuut: door een plotselinge toena
me van kracht of snelheid. Komt vaak voor bij o.a. voetbal 
(ook bij springsporten en racketsporten). Chronisch: een 
pijn die langzaam verergerd. Dit ontstaat vaak door een 
herhaalde loopbeweging (veel hardlopen).  De hamstring
blessure zit vaak in het midden van de spierbuik. Echter 
tijdens onderzoek blijkt vaak een groter gedeelte dan het 
aangedane gebied (de ‘spierscheur’) pijnlijk te zijn.

Hoe krijg ik het?
Vermoeidheid, onvoldoende warming up voor training 
of het maken van een misstap/verstuiking. Verminderde 
lenigheid/souplesse (spieren ‘te kort’). Verschil in spier
kracht tussen het rechter en het linkerbeen of de spieren 
in het been ten opzichte van elkaar (d.w.z. verschil tussen 
de spierkracht van de voorzijde van het bovenbeen en 
de achterzijde). Verder nog overstrekken door verkeerde 
stretchtechnieken of door een trauma. Train daarom op 
een goede manier en minimaal twee keer per week. Train 
op spieruithoudingsvermogen, spierkracht, stabiliteit en 
algehele conditie.

Soorten hamstringblessures 
1. De spier is wat verrekt en er zijn spiervezels ge

scheurd. De spier voelt stijf en pijnlijk aan en de plek 
is duidelijk aan te wijzen. De pijn wordt gedurende 
de training een stuk minder of verdwijnt (invloed 
van opwarming en betere doorbloeding) maar komt 
na afloop van de training heviger terug. Als je deze 
klacht (beginnende blessure) herkent is het verstan
dig daarnaar te luisteren en wat rustiger aan te gaan 
doen om erger te voorkomen

2. De pijnlijke plek is groter dan de vorige situatie en 
moeilijker aan te wijzen. Er kan een bloeduitstorting 
en/of wat vocht op de plaats van de blessure komen. 
Lopen gaat moeilijk en er ontstaat de neiging het 
been te ontlasten. De beschadiging is nu beduidend 
groter dan in de eerste omschrijving. Dit verloop gaat 
ook gelden wanneer je met de klacht uit omschrijving 
1 doorloopt!

3. Bij de derde gradatie is de spier volledig gescheurd. 
Dit moet operatief opgelost worden. Dit komt geluk
kig weinig voor. 

Wat doen?
Bij 1: de eerste paar dagen rust! Niets doen waarbij de 
spier teveel belast wordt (niet sporten!). Het koelen door 
middel van een zakje (ziplock) met water en ijsklontjes en 
het been wat hoger leggen kan zwelling tegengaan. Deze 
‘lichte vorm van hamstringblessure’ kan met 3 tot 8 dagen 
zijn verdwenen. Hierna kun je je trainingen rustig oppak
ken (vanaf 60%).
Bij 2: de principes van de behandeling zijn gelijk aan die 
bij 1. Echter gaat het meer tijd kosten. De gevoeligheid 
duurt ook langer. Daarom moet de rustperiode langer 
zijn. Als je pijnvrij bent, kan je weer rustig beginnen met 
trainen. Tips hiervoor vindt je bij je verzorger en/of fysio
therapeut. 
 
Hoe voorkomen?
De hamstringblessure is vaak een hardnekkige blessure. 
Eenmaal gehad, blijf je er gevoelig(er) voor. Als je herkent 
wat hierboven beschreven staat, is het slim om even wat 
minder zwaar te trainen. Voorkomen is altijd beter dan 
genezen!  Stretch ook eens op de dagen dat je niet traint!
Met klachten of vragen ga je langs bij je verzorger/fysio
therapeut.

Peter Eberg, verzorger VDZ

Fit op het veld!
Als voetballer wil je voetballen en je niet druk maken over een blessure. Wellicht 
herken jij je als lezer (speler) in de hieronder beschreven ongemakkelijkheid en 
weet je zodoende wat je er de volgende keer aan kunt doen. Beter nog, probeer 
het met deze informatie te voorkomen!



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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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.

‘Sjonge, jonge, is er geen trainer voor ons team. Dat 
is nou typisch VDZ, alleen voor de hogere teams is 
het goed geregeld’, ‘Hoezo zijn er geen intrapballen? 
Typisch VDZ!’, ‘Wij hebben weer geen scheidsrechter. 
We moeten hier ook alles zelf regelen. Dat is echt 
typisch VDZ’. ‘Clubhuis dicht! Hoe kan dat nou? 
Typisch VDZ’!

Ik hoor het steeds meer en te pas en te onpas. ‘Typisch 
VDZ’. Maar klopt dat wel? Want wat is nu ‘typisch 
VDZ’? Het kunnen toch niet alleen negatieve  punten 

zijn die ‘typisch VDZ’ zijn? Ik kan me niet voorstellen dat 
daardoor het aantal jeugdteams nog nooit zo groot is 
geweest, de wachtlijsten overvol zijn, kinderen bereid zijn 
meer dan een jaar op de wachtlijst te staan en anderen 
voorlopig tevreden zijn met alleen al een plek alleen als 
trainend lid. En dan al die mensen die VDZ roemen om de 
gezellige sfeer en het verenigingsgevoel, dan moeten er 
toch ook positieve aspecten aan ‘typisch VDZ’ zijn?
Nee, ik denk dat ‘typisch VDZ’ is dat iedereen er met veel 
plezier kan voetballen op zijn eigen niveau. De beste voet
ballers gericht op prestaties in de selectieteams, de iets 
mindere voetballers op hun eigen niveau in de recreatieve 
teams. Uiteraard in alle gevallen met het doel het worden 
van een betere voetballer. 

Maar om dat voor elkaar te krijgen, zijn vele inspanningen 
nodig. En dat moeten we echt met elkaar doen. Het ver
enigen staat daarbij centraal. En ik hoop dat juist dat ook 
‘typisch VDZ’ is: Dat we met zijn allen, ouders, spelers en 
vrijwilligers de schouders er onder willen zetten om te hel
pen daar waar het nodig is. Natuurlijk zijn wij al superblij 
met alle ouders die achter de bar helpen, maar er is veel 
meer. En helaas is het momenteel wel echt ‘typisch VDZ’ 
dat veel functies niet ingevuld zijn. En hoe meer functies 
niet zijn ingevuld, hoe meer we zullen horen dat ‘typisch 
VDZ’ in een negatieve context wordt gebruikt. Simpelweg 
omdat een vereniging met een omvang van VDZ niet door 
enkelen gerund kan worden. Het is bijna een echt bedrijf 
geworden en dat vraagt om vele handen die het werk licht 
maken. 

Ik zal geen opsomming geven van alle openstaande 
vacatures, de ruimte in de Volharder is beperkt,  maar 
kijk eens op de website bij vacatures jeugd, informeer bij 

iemand van de jeugdcommissie of stuur een mail naar mij 
op ajc@vdzarnhem.nl. Als wij samen de schouders er 
onder zetten, ben ik er van overtuigd dat we de positieve 
ondertoon bij ‘typisch VDZ’ kunnen behouden.
Want typisch VDZ is ook:
• Een nieuw scheidsrechterscoördinatieteam be

staande uit Maarten Holtus, Omar Khalifa en Jeroen 
Westen met ondersteuning van scheidsrechtersplan
ner Lenny Jansen. Zij gaan er alles aan doen om 
alle jeugdwedstrijden, ook voor de hogere teams, 
te kunnen voorzien van een scheidsrechter. Dat zal 
tijd nodig hebben, maar de eerste stappen worden 
gezet;

• Een grote groep A/B spelers die in het kader van 
de vrijwilligersregeling weer hun steentje bij gaat 
dragen aan wedstrijden, trainingen, activiteiten en 
toernooien;

• Bijna 70 jeugdteams die weer aan het voetballen zijn;
• Twee gestarte trainerscursussen voor pupillen en 

juniorentrainers;
• Een ‘coach de coaches’ traject om ook de coaches/

leiders tips en praktische adviezen te geven hoe het 
nog beter kan;

• Een fantastisch 90jarig jubileumfeest voor alle leef
tijdsgroepen in de jeugd.

• En nog veel meer ‘typisch VDZ’ voetbalplezier! 

Jérôme Jansen
Algemeen Coördinator Jeugd 

‘Typisch VDZ’
Algemene jeugdcoördinatie

Foto Ted de Kraker



Kleintuente Installatietechniek

Versteegh Dancemasters

DANSENBIJVERSTEEGH.NL   |     026 3511211

SAMEN DANSEN • SALSA • HIPHOP/STREETDANCE • 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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Willem Rooding 1
Susan Verheij 1
John Verpoort 1
Esther van As 2
Hans van Es 2
Arno Jansen 2
Kees van Kampen 2
Jeroen Krosse 2
Ahmed Lak 2
Brent Roelofsen 2
Arno ten Dolle 3
Bing Kronenburg 3
Quinten Visscher 4
Yoeri Ziel 4
Floris van den Bogaart 5
Mart Leenaarts 5
Finn van Beek 6
Stijn van Geemen 6
Peter Hoving 6
Damian Ulrich 6
Sam van der Lelie 7
Wout de Bruijne 8
Esmee Eijgenraam 8
Stijn Maas 8
Olle van der Mark 8
Willem Meijer 8
Rayan Aaldering 9
Olaf van Beveren 9
Luuk Davies 9
Flyn van Kampen 9

Timo Nadorp 9
Edwin Steenstra 9
Joop Hengeveld 10
Bram Lausberg 10
Jelle Lettenga 10
Wim Rubrech 10
Aram Soby 10
Yaquin Krafft 11
Jada Teunissen 11
Brechtje Kool 12
Arjen Koudijs 12
Mirza Unal 12
Annelot Winkler 12
Bodil Engbers 13
Maarten Molenaar 13
Julie Scholvinck 13
Thomas de Winther 13
Damiaan Kortenhorst 14
Wil Bruijnesteijn 15
Maurice Burgers 15
Jans ten Have 15
Femke Hengst 15
Kess Manjoero 15
Max Wegenaar 15
Dante van der Doelen 16
Dennis van der Elst 16
Elmer Otte 16
Willem Schreuder 17
Jip Zoomers 17
Merijn te Grotenhuis 18

Paul Meulenbroek 18
Jombi Sagna 18
Pelle Tenten 18
Niels Bouwman 19
Bram van Dalen 19
Julia Witjes 19
Aidan Berg 20
Hans Brakenhoff 20
Thomas Franzen 20
Bink Goedings 20
Maarten Holtus 20
Gérard van Lunenburg 20
André Westen 20
Virgil Boldewijn 21
Jamie Hightower 21
Anouk Kamphuis 21
Tara Kamphuis 21
Jeroen Koudijs 21
Floris Maassen vd Brink 21
Martijn Pel 21
Nena Volman 21
Stijn van der Weerd 21
Frank van der Weerd 21
Renzo Jansen 22
Fabian Kersten 22
Julia Smit 22
Lucas Gengler 23
Rik van den Oosterkamp 23
Richard Ritmeester 23
Frans Boer 24

Dante Davila van Willigen 24
Ralph Decker 24
Roos Dijkema 24
Bor van Eijk 24
Guus Franken 24
Daan Hutten 24
Thomas v. Witteloostuyn 24
Pieter van Leeuwen 25
Tom de Rijk 25
Bub Boelens 26
Timo van ‘t Klooster 27
Martin Koenen 27
Marcel Leeman 27
Hannah de Vries 27
Younès Inerhmi 28
Lex den Outer 28
Maud Tolmeijer 28
Frank Tomassen 29
Maarten Visser 29
Jelmer van Witteloostuijn 29
Rob Brinkhoff 30
Ruben Kaspers 30
Mats Smits 30
Finn Sondaar 30
Jurgen Elfrink 31
Tom Kamphuis 31
Peter Seinen 31
Tim Visser 31

Slaapmutsen
toernooi 2016
In de herfstvakantie wordt wederom het 
leukste toernooi van het seizoen georgani-
seerd. Het slaapmutsentoernooi, ...... voor 
alle E pupillen!  Van donderdag 27 oktober 
om 17.00 tot vrijdagochtend 12.00.

Meer informatie volgt binnenkort via je 
trainer of leider.

De Jeugdactiviteitencommissie

Geef jeook op!!

27 en 28 oktober



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
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17
Spelen in een  selectieteam!

Wat wordt er van je verwacht? 
En wat mag jij verwachten?
VDZ timmert aan de weg en komt langzaam maar zeker 
op het speelniveau dat de doelstelling in het technisch 
beleidsplan benaderd. Bij VDZ worden bij de jongens, 
de eerste vier pupillenteams en de eerste drie junioren-
teams tot de selectie gerekend. Bij de meiden zijn dat 
MO11-1, JO13-8M, JO15-8M, MO17-1 en MO19-1. Bij de 
senioren HE 1 t/m 4 en bij de dames VR1 en VR2

Wat verwachten we van je?
Als speler van een selectieteam verwachten we van de 
speler dat hij/zij bereid is om twee keer per week te trainen 
en een trainingsopkomst heeft van minimaal 92%. Rekening 
houdt met plannen van vakanties, familieuitjes, verjaarda
gen en andere hobby’s. Met andere woorden, (bijna) altijd 
aanwezig is bij trainingen en wedstrijden. Daarnaast moet 
een speler bereid zijn om in een team lager of hoger te 
spelen als dat nodig is. Maar het allerbelangrijkste is dat de 
speler zich niet belangrijker voelt dan het team.

Wat bieden wij je ?
Als speler van een selectieteam , train je minimaal twee 
keer per week onder een trainer, die of gediplomeerd is, of 
zoveel ervaring heeft dat je er enorm veel van kan leren als 
speler. Individuele kwaliteiten ontwikkelen is het uitgangs
punt bij onze jeugd, echter zal dit altijd ondergeschikt zijn 
aan het teambelang. Tenslotte is een speler nooit belangrij
ker dan het team.
Bij VDZ hebben we zoveel potentiële goede voetballers, dat 
de jongens en meisjes uit de eigen vereniging altijd voor
rang krijgen voor spelers die van ‘buitenaf’ (gelukzoekers) 
komen. Pas als zo’n speler overtuigend heeft aangetoond 
voor VDZ te kiezen en dan ook nog eens beter is dan de 
speler die op zijn/haar positie speelt, waarvoor deze speler 
in aanmerking komt, zal er een weloverwogen besluit 
gemaakt worden.

Als je dit als speler niet zit zitten, maar je hebt 
wel de kwaliteit?
Dan speel je in een lager team. Maar niet in een zoge
naamd ‘vriendenteam’. VDZ bepaalt in welk team je dan 
wordt ingedeeld en we gaan er vanuit dat dit lopende het 
seizoen vanzelf een vriendenteam wordt. De ervaring 
heeft geleerd, dat als we vriendenteams tolereren, deze 
op het moment dat ze richting senioren gaan collectief 
stoppen. In mijn eerste jaar als Algemeen Technisch 
Jeugdcoördinator bleek dat meer van de helft van de 27 
Ajunioren, die over zouden gaan naar de senioren, stopt. 
Voor de penningmeester een reden om te onderzoeken 
waar dit schokkende percentage vandaan kwam, voor mij 
een reden om het probleem ‘vriendenteams’ grondig te 
evalueren. Dit is dan ook de reden dat we geen complete 
jeugdteams van andere verenigingen aannemen.

Wij zijn een gezonde vereniging! Dat blijft ook zo.
De ambitie van VDZ is om termijn met HE1tweede klasse 
te gaan voetballen (wellicht hoger) en VR1 een stabiele 
hoofdklasser te laten worden. Alle eerste jeugdteams 
moeten minimaal hoofdklasse spelen. Dat betekent dat 
de schaduwteams die daar onder spelen maximaal twee 
klassen lager spelen. Gewenst is natuurlijk één klasse. 
Daar is de bereidheid en de ambitie van spelers voor 
nodig die tegen het eerste elftalniveau aanzitten om dit af 
te dwingen de strijd en de concurrentie aan te gaan.

Daarom is VDZ een vereniging met een 
geweldige traditie!
Nog nooit, in het 90jarige bestaan, heeft VDZ een premie 
of vergoeding betaald aan spelers die onze selectieteams 
vertegenwoordigen. Iets wat eigenlijk door geen enkele 
andere vereniging geloofd wordt! VDZ 1 bestaat op dit 
moment voor meer dan 90 procent uit zelf opgeleide 
spelers, dat geldt ook voor VR1. VDZ loopt niet het risico, 
zoals AFC Arnhem en nu wellicht Veluwezoom (za), van 
het ene op het andere moment leeg te lopen en geen be
staansrecht meer te hebben. Wij doen het samen en met 
elkaar. Daarom zijn wij lid van een geweldige vereniging 
en niet van een club!
En ik ben er trots op hier deel van uit maken!

met sportieve groeten,
Hans Zwartkruis | Aftredend TJC en trainer VR1
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Jubileumfeest 
groot succes!!

Het negentigjarig bestaan van VDZ is op 
zaterdag 10 september op een schitterende 
manier  gevierd. Stipt om 16.00 uur werd het 

feest afgetrapt door de 70-jarige Arnhem Band. In het 
rood-zwarte VDZ tenue brachten zij een serenade op 
de middenstip van ons hoofdveld. Het publiek op de 
hoofdtribune genoot met volle teugen van dit Ernemse 
eerbetoon. Daarna werd iedereen naar de grote tent 
over het terras geleid voor het officiële gedeelte. 

Willem Meijer was namens de jubileumcommissie de 
ceremoniemeester. De toespraak van wethouder Ger-
rie Elfrink was extra interessant. Die sprak niet alleen 
namens de gemeente, maar natuurlijk ook uit zijn eigen 
hart als speler bij de veteranen van VDZ. Daarna volg-
den toespraken van vertegenwoordigers van de KNVB 
en de Arnhemse Voetbalfederatie. De teneur van al die 
verhalen was ronduit positief. Veel waardering voor de 
sfeer, cultuur en organisatie bij VDZ. We zijn een vitale 
vereniging en dat vindt de buitenwereld ook.

Het officiële gedeelte werd afgesloten door Bob Roelofs 
die met een loopmicrofoon door het publiek wervelde. 
Van de voorzitter van VDZ tot zijn eigen vader, die net 
zo oud is als VDZ, wist hij een markante uitspraak te 
ontlokken.

De opkomst was groot. De tent stond vol en velen 
stonden buiten te genieten van de zon en hebben wat 
minder meegekregen van de plichtplegingen binnen.

Daarna was het tijd voor het feest met voor elk wat 
wils. Een wervelend optreden van Hank the Knife and 
the Jets. Voor de vijftigplussers was het vooral een 
feest van herkenning en de oude rockers staan nog 
steeds hun mannetje! DJ Con Gusto kreeg tenslotte de 
overgebleven deelnemers op de dansvloer en zelf op het 
podium. Veel later dan de geplande eindtijd werd het 
feest afgesloten.

De Jubileum- en  Reüniecommissie heeft dit geweldig 

georganiseerd. Veel dank aan hen, aan de sponsoren en 
allen die hebben bijgedragen. Op naar de honderd jaar!

Jubileumfeest  groot succes!!

foto’s Ted Kraker
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Tekst Noud Hooyman



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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DE DERDE
HELFT

Nieuws van de 
Horecacommissie
Nine Droog is de nieuwe barverantwoordelijke voor de 
zaterdag. Samen met Sabrina gaat zij  ervoor zorgen 
dat het op de drukke zaterdagen allemaal als een zon-
netje gaan lopen. De HC is verder versterkt met twee 
nieuwe leden, Herman Alberts en Christel Nekkers. Ze 
stellen zich hierbij allemaal aan u voor.

Nine Droog
Mijn naam is Nine Droog. In de lente word ik eindelijk 
volwassen, maar ik moet nog even de winter door als 
zeventienjarige. Ik breng de week door op het Rhedens 
Rozendaal in 6 VWO. Het leek bijna logisch dat ik als 
jongste zus van drie voetballende broers ook ging voetbal
len, maar dan wel bij een andere club. Zo kwam ik op mijn 
negende bij VDZ terecht. Na een paar jaar voetballen ben 
ik toch maar gestopt. Met ingang van het nieuwe seizoen 
kom je mij elke zaterdag van 7.30 tot 14.00 u tegen in het 
clubhuis van VDZ als vaste kracht. 

Herman Alberts
Ik wil mij even voorstellen: 
Mijn naam is Herman Alberts 
en ik ben doordat mijn zoon 
Joost bij VDZ voetbalt, 
betrokken geraakt bij de 
club. Ik had zoals iedere 
vrijwilliger regelmatig bar en 
keukendiensten. Ik merkte 
dat de sfeer in de club een 
hele goede en gezellige sfeer 
is, waarin velen bereid zijn om een steentje bij te dragen 
aan de club. Doordat ik ook graag mijn steentje daaraan 
bij wilde dragen, heb ik mij als vrijwilliger aangemeld bij de 
horecacommissie.
Ik vind het leuk om deel uit te maken van een club die 
zoveel mensen plezier en sportiviteit geeft, en waarin een 
hapje en drankje zeker belangrijk zijn. Tot snel!

Christel Nekkers
Ik ben Christel Nekkers, 49 
jaar en werkzaam in de sport. 
Getrouwd met Ewoudt (za 4). 
We hebben drie jongens waar
van er twee spelen in de B1. 
Onlangs ben ik lid geworden 
van de horecacommissie van 
VDZ. Ik wil graag iets doen 
voor de club. Zonder vrijwil
ligers kan een club namelijk 
niet bestaan. In een ver verleden heb ik met veel plezier 
in de horeca gewerkt. Vandaar ook de voorkeur voor de 
horecacommissie. Samen met de enthousiaste leden 
van de horecacommissie plus alle vrijwillige ouders/leden 
hoop ik dat we met elkaar ervoor kunnen zorgen dat we 
de kantine en keuken van VDZ goed draaiende kunnen 
houden. 
Ik hoop in ieder geval dat ik mijn steentje hierin kan bij
dragen. Je zult me in de toekomst dus vaker tegenkomen 
achter de bar tijdens wedstrijden en toernooien.
Ik heb er erg veel zin in.
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Willemsen Makelaars



De Spits Rick Rutten

Rick Rutten speelt al sinds de mini’s bij VDZ en 
is daarna naar de F10 gegaan. Zijn voetbalcar-
rière verliep via de F6, de E10, via E5 naar de D4 
waar hij al na een half jaar naar de D3 ging. Via 
de D2 stroomde hij door naar de C4 en inmiddels 
staat hij dit seizoen zijn mannetje in de C2. Rick 
heeft eigenlijk alle seizoenen in de spits gespeeld, 
met uitzondering van zijn D-jaren. Hij was al wat 
groter dan de rest en dat was destijds gunstig 
voor een plek in de verdediging. Aan het eind 
van de D2 speelde hij het eindtoernooi weer in 
de spits en liet hij zien dat hij het scoren nog niet 
verleerd was.
Het leukste aan de spitspositie vindt hij dat je 
altijd het aanspeelpunt van het team bent. Ook 
de vele een op een kansen met de keeper zijn 
wel aan hem besteed. Dat blijkt dan ook wel uit 

de 23 goals die hij vorig seizoen scoorde. Samen 
met de 18 assists was dat een resultaat waar hij, 
terecht, trots op is.
Zijn verbeterpunt ligt in het verhogen van zijn 
rendement en in het uitspelen van de twee cen-
trale verdedigers. Er is dan weinig ruimte om te 
voetballen en dat is lastig. Rick ziet goed waar 
hij moet lopen, zodat zijn medespelers hem ook 
kunnen bereiken wanneer er een diepe bal over 
de verdedigers komt. 
Zijn mooiste herinnering aan een goal stamt uit 
het eindtoernooi waarin zijn team -de D2-  met 
strafschoppen won van de D1 destijds. Rick 
scoorde de laatste penalty.
Zijn ambitie is om ooit in een eerste jeugdelftal te 
spelen en op de iets langere termijn de spits van 
het eerste te worden!

De spits Rick Rutten1,73 m 56 kg   21-07-’02
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Teunissen bv scHoonmAAkbedrijf

nepTunus bv fAciliTAire grooTHAndel
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Inloop-
spreekuur 
FysioDyna-
miek

Inloopspreekuur 
FysioDynamiek 

Bij voorkeur aanmelden via 

telefoonnummer 06-21818152

SENIOREN
Iedere 2 weken op dinsdag 
van 20.00-21.00 uur 

 4 en 25 oktober
 8 en 22 november
 6 en 20 december 

Aan deze spreekuren zijn geen
kosten verbonden.  

Locatie: 
Sportpark 't Cranevelt

JEUGD
Maandelijks op woensdag
van 19.00 - 20.00 uur

 28 september
 2 november
 7 december

Evert van Amerongen: 
Mobiel: 06-21818152 

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

dynamiek.nl

Professionals in 
beweging 

Presikhaaf 
Rijkerswoerd 
Schuytgraaf 

door fysiotherapeuten
Evert van Amerongen 

en Alina Dubrovina 
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VDZ 1
seizoen 2016/2017

Bovenste rij van links naar rechts: Joris Schemkes, Nino Storteboom, Daan van der Held, Kars Deutekom, Sander van der Drift, Martijn van Gessel, Pieter Middeldorp, Martijn Ver-
heij, Jasper Lurvink en Pablo Bosman. Middelste rij van links naar rechts: Hans Venema (grensrechter) Rinse Cuperus (keeperstrainer) Hennes Schaminee, Tim Visser, Jelmer van 
Witteloostuijn, Simon Rutten, Ricard Ritmeester, Jan Dijkmans, Desney Jansen, Willem van de Made (leider) Peter Eberg (verzorger) Voorste rij van links naar rechts: Achmed Lak, 
Maarten van Swigchem, Max Burgers, Freek Salemink(Teamcoach)  Habib Al Mohsinawi(trainer) Stijn van der Weerd, Stan Minderaa, Stijn van Gent. Foto Ted de Kraker
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Bovenste rij van links naar rechts: Joris Schemkes, Nino Storteboom, Daan van der Held, Kars Deutekom, Sander van der Drift, Martijn van Gessel, Pieter Middeldorp, Martijn Ver-
heij, Jasper Lurvink en Pablo Bosman. Middelste rij van links naar rechts: Hans Venema (grensrechter) Rinse Cuperus (keeperstrainer) Hennes Schaminee, Tim Visser, Jelmer van 
Witteloostuijn, Simon Rutten, Ricard Ritmeester, Jan Dijkmans, Desney Jansen, Willem van de Made (leider) Peter Eberg (verzorger) Voorste rij van links naar rechts: Achmed Lak, 
Maarten van Swigchem, Max Burgers, Freek Salemink(Teamcoach)  Habib Al Mohsinawi(trainer) Stijn van der Weerd, Stan Minderaa, Stijn van Gent. Foto Ted de Kraker



Keurslager Putman

complete BBQ vanaf €11,95 p.p.   

Keurslager Putman
Uw BBQ specialist

Barbecuen in de tuin, op het balkon, 

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

gezelliger dan samen barbecuen? Lekker met z’n 

allen smullen van gegrild vlees, frisse salades, 

stokbrood en koele drankjes!

Ga nu naar de site voor de  verschilllende 

mogelijkheden: putman.keurslager.nl 

of bel: 026-4425368

 BBQ  menu’s 

Zomerse

• Steenstraat 90, Arnhem • putman.keurslager.nl • 026-4425368
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Habib Al Mohsinawi wacht bij VDZ 
een even uitdagende als lastige 
taak om het goede werk van trainer 
Stefan Hoogsteder voort te zetten. 
Met de 33-jarige Veenendaler heeft 
VDZ een hoofdtrainer vastgelegd 
die het accent wil leggen op win-
nen. “Het voornaamste om dit te 
kunnen bereiken is het creëren van 
een winnaarsmentaliteit en door 
de spelers zich laten ontwikkelen”, 
zegt Habib.

De trainer, nu ook nog werk
zaam bij de Vitesse Voetbal 
Academie heeft er zin.  “Ik 

was weer toe aan het op eigen benen 
staan bij een eerste elftal. Na een tip 
heb ik gesolliciteerd bij VDZ . In de ge
sprekken bleek het goed te klikken en 
zijn we een verbintenis aangegaan."
Waarom VDZ? “Ik heb het potentieel 
aan spelers bekeken. Het is een 
goede mix van oudere en jongere 
spelers. Vrijwel allemaal met een echt 
VDZverleden”, geeft Al Mohsinawi 
aan.
Habib die als voetballer voor meerdere 
clubs actief was, is zich nu volop aan 
het ontwikkelen als trainer bij VDZ en 
als assistenttrainer bij Vitesse O16. De 
talentvolle trainer van VDZ leeft voor 
het spel en ademt voetbal. Hij wil zien 
dat de jongens zich blijven ontwik
kelen, maar ook dat hij in de rol als 
trainer blijft groeien.

“Als trainer bij VDZ en Vitesse ontwikkel ik mezelf volop 
door heel veel energie en tijd te steken in het voetbal. 
Voor mij is dat genieten.” Over genieten gesproken; op 
zaterdag 10 september, in het 90jarig jubileumweekend 
bij VDZ, is Habib vader geworden. In dat weekend werd 
er niet gevoetbald, dus de ideale timing  van de geboorte 
van zijn zoon Emien Dean Al Mohsinawi.

Trainer VDZ 1 begint aan zijn eerste seizoen

Habib Al Mohsinawi

Voor wat betreft het verloop van zijn trainerscarrière is 
Habib duidelijk. “Iedereen weet dat er in de voetbalwereld 
helemaal geen garanties zijn, maar wie weet train ik over 
vijf jaar een tweede divisie of de top van de jeugderedivi
sie.”
Wij wensen hem het beste en als hij inderdaad hoog gaat 
reiken dan zal VDZ daarvan ook de vruchten plukken!

Irene Smeltink

Foto Ted de Kraker



Primera

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

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

en muzikale evenementen

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

.... even naar
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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
Diabolo ICT - total ICT solutions 
www.diabolo.nl
Hefas Branddetectie 
www.hefas.nl
Indoor Action 
www.indooraction.nl
Pepijn Putman Keurslager 
www.putman.keurslager.nl
Teunissen BV schoonmaakbedrijf 
www.teunissenbv.nl
OLB sports 
www.olbarnhem.nl
Veldman Sport 
www.veldmansport.nl

SPONSOREN
Adviesbureau J.W. Gijsbers 
www.jwgijsbers.nl
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
BSW Adviesgroep  
www.bsw.nl
Buro Middeldorp  
www.buromiddeldorp.nl
Dakbedekkingsbedrijf ELRO 
www.elrodakbedekking.nl

D-Box  Verpakkingen BV 
www.dbox.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
Garage Max Kornman 
www.kornmanautos.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
InShared “we all benefit” 
www.inshared.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
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!!! 

Vraag Jos over David Scholten David over Jos Scholten

Hoe oud is hij? David is net (17 september) 13 gewor
den

48 jaar

Hoelang is hij al lid of 
actief bij VDZ?

David was nog 5 toen hij bij VDZ be
gon; dus al weer ruim 7 jaar

36 jaar (tussendoor ook nog een aantal jaren bij 
DVOV gevoetbald en ooit begonnen bij VVO)

Wat doet hij bij VDZ? David speelt dit jaar in JO155 en fluit 
regelmatig F en E wedstrijden op de 
zaterdag

Hij coacht/traint JO155 en gaat te vaak kijken 
bij andere teams en doet dit seizoen de TC3 
cursus

"Wat doet hij naast 
VDZ? (werk, hobby's)

Playstation, filmpjes kijken op de mo
biel, huiswerk maken (is geen hobby) 
en samen naar de thuiswedstrijden van 
Vitesse

Gaat naar de thuiswedstrijden van Vitesse, 
werkt (?) en slaapt graag

Wat zijn zijn “sterke”en 
“verbeter”punten?

David heeft een prima spelinzicht/over
zicht en een goede traptechniek maar 
moet werken aan zijn (handelings)
snelheid

Hij is sterk en heeft een goede trap maar is wel 
sloom

Waar denk je zelf aan 
bij VDZ?

Een gezellige vereniging die, in mijn 
ogen, iets ambitieuzer/prestatie gerich
ter mag zijn

Een goede voetbalclub die met lagere teams 
ook iets vaker kampioen moet worden

Wat wil je nog meer 
over hem of jezelf 
kwijt?

Heeft net als mij de slechte/goede ei
genschap niet tegen verlies te kunnen 
en hij is wel mijn beste vriend.

Hij geeft best wel snel op maar is wel de beste 
trainer.
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Vader en 
zoon

Vraag Jos over David Scholten David over Jos Scholten

Hoe oud is hij? David is net (17 september) 13 gewor
den

48 jaar

Hoelang is hij al lid of 
actief bij VDZ?

David was nog 5 toen hij bij VDZ be
gon; dus al weer ruim 7 jaar

36 jaar (tussendoor ook nog een aantal jaren bij 
DVOV gevoetbald en ooit begonnen bij VVO)

Wat doet hij bij VDZ? David speelt dit jaar in JO155 en fluit 
regelmatig F en E wedstrijden op de 
zaterdag

Hij coacht/traint JO155 en gaat te vaak kijken 
bij andere teams en doet dit seizoen de TC3 
cursus

"Wat doet hij naast 
VDZ? (werk, hobby's)

Playstation, filmpjes kijken op de mo
biel, huiswerk maken (is geen hobby) 
en samen naar de thuiswedstrijden van 
Vitesse

Gaat naar de thuiswedstrijden van Vitesse, 
werkt (?) en slaapt graag

Wat zijn zijn “sterke”en 
“verbeter”punten?

David heeft een prima spelinzicht/over
zicht en een goede traptechniek maar 
moet werken aan zijn (handelings)
snelheid

Hij is sterk en heeft een goede trap maar is wel 
sloom

Waar denk je zelf aan 
bij VDZ?

Een gezellige vereniging die, in mijn 
ogen, iets ambitieuzer/prestatie gerich
ter mag zijn

Een goede voetbalclub die met lagere teams 
ook iets vaker kampioen moet worden

Wat wil je nog meer 
over hem of jezelf 
kwijt?

Heeft net als mij de slechte/goede ei
genschap niet tegen verlies te kunnen 
en hij is wel mijn beste vriend.

Hij geeft best wel snel op maar is wel de beste 
trainer.



COOP Manders

Veldman Sport

Beethovenlaan 61
6815 BL    Arnhem
Tel. 026 - 44 26 720
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John Wijbenga
John is getrouwd met Ankie en ze hebben twee 

zonen, Olaf (JO114) en Jort (JO132). Dan heb je 
het ook meteen over zijn passie: het gezin, direct 

gevolgd door zijn passie voor sport. Het kijken naar 
zijn twee knapen vindt hij geweldig, maar het liefst is 
Wijbenga zelf binnen de lijnen actief.  “Sinds 1978 heb 
ik bij VDZ gekeept tot zo’n 10 jaar geleden 
de knieën niet meer zo wilden. Redelijk 
fanatiek altijd en ook in de selectie, maar 
uiteindelijk in zaterdag 2 afgezwaaid. Ik 
train nog (rommel nog wat aan) mee met 
wat nu zaterdag 4 is (ooit zaterdag 1); met 
mijn oude maten. Bij elkaar zeker 500 jaar 
lid! Verder tennis ik en hoop ik weer te gaan 
skiën”.

Vrijwilliger John Wijbenga is vanaf 1983 
actief in de rol als (jeugd)leider (en nog!), 
jeugdtrainer (en nog!), clubscheidsrechter 
(en nog!), redacteur jeugdbode/Volharder 
en activiteitencommissie. Deze enthousi
aste voetbalvader neemt tegenwoordig ook 
zitting in de jeugdcommissie. Als communi
catieadviseur (Radboud UMC) in het dage
lijks leven kan hij ook bij VDZ een belang
rijke stempel drukken op de organisatie.

Na 38 VDZ jaren is er uiteraard heel wat 
veranderd binnen de club….
“Eigenlijk voornamelijk het grote aantal 
leden, het was en is een geweldig warme 
en hechte vereniging. Ik heb dan ook nog 
veel vrienden uit die tijd en tijdens een 
reünie is het ook altijd weer een feest van 
herkenning. Ik heb bewondering voor de 
vrijwilligers die VDZ in de jaren tachtig ‘in 
leven hebben gehouden’. Slechts een paar 

jeugdelftallen en net 400 leden. Maar, ik denk dat het 
familiaire, het ‘ samen willen doen’ de club er doorheen 
heeft getrokken. Fantastisch dat het nog steeds hetzelfde 
voelt met dik 1500 leden, al vraag ik me weleens af hoe 
we indertijd uitkwamen met zes kleedkamers...”                   

Irene Smeltink

“VDZ is thuiskomen; altijd welkom en er is altijd wel iemand 
met een goed verhaal. Vanuit mijn rol in de jeugdcommissie 
probeer ik hiervoor nadrukkelijk aandacht te vragen bij nieuwe 
ouders/leden. Als je er zelf energie instopt, krijg je er zoveel 
moois voor terug. Maar we moeten het wel samen doen, want 
de club is van ons allemaal en voor ons allemaal. Al 90 jaar en 
hopelijk nog eens zo’n tijd”.  Een mooie uitspraak van één van 
onze vrijwilligers ............

Foto Ted de Kraker
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Café De Schoof

www.deschoof.com

Ook perfect voor 
uw verjaardag, een receptie of  clubavond

Korenmarkt

37

100% Voetbal



Ook perfect voor 
uw verjaardag, een receptie of  clubavond

VDZ is tijdens de zomerstop helemaal verduurzaamd 
en is daarmee de eerste stroomneutrale voetbal
vereniging van Gelderland! Sportief Opgewekt, die 

het gehele traject verzorgde, installeerde maar liefst 200 
zonnepanelen op onze kleedkamers. Daarnaast vervingen 
we alle oude binnenverlichting voor led en installeerden 
we nieuwe masten met ledveldverlichting op Veld 10. Het 
hoofdveld was al eerder van ledverlichting voorzien. 

Gezonde toekomst
De verduurzaming is mede te danken aan de duurzaam
heidslening van de gemeente Arnhem en de Rijkssubsidie 
voor sportverenigingen. Bert Kok: “Toen Sportief Opge
wekt ons liet zien wat de verduurzaming voor VDZ zou 
betekenen, zijn we niet over een nacht ijs gegaan. Voor 
alle zekerheid hebben we nog een externe deskundige 
geraadpleegd en alles goed doorgerekend. Daarna was 
de beslissing snel gemaakt. Door onze eigen zonne
stroom op te wekken en zuinige verlichting te gebruiken, 

besparen we jaarlijks 68 duizend kWh grijze stroom. 
Hiermee zetten we een goede stap voor een gezonde 
toekomst, zowel financieel als qua milieu.” 

Zeven voetbalvelden
Door de verduurzaming wordt er elk jaar 38 ton minder 
CO2 uitgestoten. Om zoveel CO2 te compenseren heb je 
1.900 volwassen eiken nodig. Dat zijn genoeg bomen om 
bijna 7 voetbalvelden mee te vullen! De zonnepanelen 
werken op daglicht. Dus ook bij bewolking wekken de 
panelen stroom op. In de zomer wekken de panelen meer 
op dan we gebruiken. Deze extra stroom leveren we aan 
het elektriciteitsnet. ’s Avonds werken de panelen niet. 
Dan krijgen we stroom van het elektriciteitsnet. 

Sportieve monitoring
Hoeveel zonnestroom we realtime opwekken en verbrui
ken is te zien op het monitoringsscherm in de kantine. 
Sportief Opgewekt ontwikkelde dit scherm speciaal voor 
voetbalclubs. Naast gegevens over ons stroomgebruik is 
er ook plek voor onze twitterberichten. Bovendien kunnen 
bedrijven duurzaam sponsor worden en zich profileren 
op het scherm. Het monitoringsscherm is niet het enige 
nieuwe in de kantine. Het is nu namelijk ook mogelijk om 
vanuit de kantine de ledveldverlichting van beide velden 
te bedienen. De lichten zijn in verschillende standen 
te schakelen, waardoor we nog meer stroom kunnen 
besparen.

Bert Kok (penningmeester VDZ)
Annemarie van Rijsinge (Sportief Opgewekt)

                de eerste stroomneutrale 
                voetbalvereniging van Gelderland

Duurzaam!

Op het monitoringsscherm in de kantine is realtime de opbrengst 
van de zonnepanelen en het verbruik van VDZ te zien

39
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Een verfrissend groots verjaardags-
feest

Foto’s TdK

Op 10 september namen onze jeugdteams - van 
Champions League tot en met de Onder 19 - het 
per leeftijdcategorie tegen elkaar op in verschil-

lende leuke, stoere of verfrissende activiteiten. Want op 
je verjaardag doe je spelletjes en VDZ was 90 geworden. 
Dan pak je natuurlijk even goed uit! En, niet alleen de 
spelers en speelsters genoten deze dag, ook ouders, 
grootouders en tal van (oud) leden kwamen in grote getale 
naar ’t Cranevelt en zeiden onder de indruk te zijn dat er 
zoveel jeugd zich zo vermaakte met elkaar.
Veld 6, 7 en 10 waren omgetoverd tot actiepark, met onder 
andere stormbanen, voetvolleybalvelden, hindernispar-
cours, een bubble voetbalveld, een pannaveld, skippy 
shoot, etc. 

Een verfrissend groots 
verjaardagsfeest

Door het fantastische weer (circa dertig graden) waren 
de wateractiviteiten natuurlijk een schot in de roos, die 
zorgden voor de nodige verkoeling.
De dag had alleen maar hoogtepunten, teveel om te 
benoemen. Maar gelukkig hebben we de foto’s nog: wat 
hebben we genoten en  wat een geweldig feest hebben 
we met de hele jeugdafdeling van VDZ gehad. We kunnen 
gerust zeggen dat we als negentig jarige springlevend 
zijn! En je weet het: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. 
Dus laat dat 100e jubileum maar komen, dan zullen we er 
weer zijn met zijn allen!  

Gefeliciteerd en leuk dat jullie erbij waren,
namens de Jeugdcommissie en Activiteitencommissie

John Wijbengafoto’s Ted Kraker
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Een verfrissend groots verjaardags-
feest

Op 10 september namen onze jeugdteams - van 
Champions League tot en met de Onder 19 - het 
per leeftijdcategorie tegen elkaar op in verschil-

lende leuke, stoere of verfrissende activiteiten. Want op 
je verjaardag doe je spelletjes en VDZ was 90 geworden. 
Dan pak je natuurlijk even goed uit! En, niet alleen de 
spelers en speelsters genoten deze dag, ook ouders, 
grootouders en tal van (oud) leden kwamen in grote getale 
naar ’t Cranevelt en zeiden onder de indruk te zijn dat er 
zoveel jeugd zich zo vermaakte met elkaar.
Veld 6, 7 en 10 waren omgetoverd tot actiepark, met onder 
andere stormbanen, voetvolleybalvelden, hindernispar-
cours, een bubble voetbalveld, een pannaveld, skippy 
shoot, etc. 

Een verfrissend groots 
verjaardagsfeest

Door het fantastische weer (circa dertig graden) waren 
de wateractiviteiten natuurlijk een schot in de roos, die 
zorgden voor de nodige verkoeling.
De dag had alleen maar hoogtepunten, teveel om te 
benoemen. Maar gelukkig hebben we de foto’s nog: wat 
hebben we genoten en  wat een geweldig feest hebben 
we met de hele jeugdafdeling van VDZ gehad. We kunnen 
gerust zeggen dat we als negentig jarige springlevend 
zijn! En je weet het: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. 
Dus laat dat 100e jubileum maar komen, dan zullen we er 
weer zijn met zijn allen!  

Gefeliciteerd en leuk dat jullie erbij waren,
namens de Jeugdcommissie en Activiteitencommissie

John Wijbengafoto’s Ted Kraker
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Commandeurtoernooi

3

In het laatste weekend van augustus j.l. stond 
voor de 42e (!) keer het Commandeurtoer-
nooi op het programma. Dit toernooi voor 

jeugdselecties (A t/m D) wordt traditioneel door 
deelnemende teams gebruikt om in de voorbe-
reiding op het nieuwe seizoen de laatste puntjes 
op de i te zetten. In totaal deden dit jaar zo’n 28 
teams mee. Op zaterdag 28 augustus kwamen 
de D- en B-teams in actie en op zondag de C- en 
A-teams. Naast bekers voor de nummers 1, 2 en 
3 van elke categorie werd er door de clubs die 
met tenminste drie leeftijdscategorieën meede-
den, gestreden om de felbegeerde Commandeur 
wisseltrofee. 

Mede dankzij het prachtige weer en de strakke 
organisatie kan teruggekeken worden op een 
gezellig en sportief toernooi. De wisseltrofee ging 
dit jaar naar vv Hoogland. Zij wisten in alle leef-
tijdscategorieën de meeste punten te vergaren en 
namen de trofee mee naar Hoogland. Uiteraard 
met de toezegging om deze volgend jaar weer in 
Arnhem te komen verdedigen. 

In de vorige Volharder werd al teruggeblikt op 
de geslaagde reeks van toernooien die VDZ het 
afgelopen seizoen organiseerde. Voor 2017 staan 
al deze toernooien opnieuw op het programma:

•	20	mei:	Henk	Evers	Toernooi	voor	E-	en	F-jeugd
•	27	en	28	mei:	International	Burgers’	Zoo	Tour-
nament	voor	C-,	D-	en	E-jeugd
•	3	en	5	juni	:	Geert	Egging	Toernooi	voor	recrea-
tieve	A-,	B-,	C-	en	D-teams
•	11	juni:	Helga	de	Lange	toernooi	voor	meisjes-	
en	vrouwenteams
•	26	en	27	augustus:	Commandeurtoernooi	voor	
A-,	B-,	C-	en	D-selecties

En daarnaast zijn er nog diverse onderlinge toer-
nooien zoals het Roel van der Ley toernooi, de 
oliebollencup en Ladies’ Day in de winterstop en 
last but not least het afsluitende familietoernooi. 
Kortom: voldoende aanbod.

CommAnDEurToErnooI  

foto’s Ted Kraker

De	toernooicommissie	is	op	zoek	naar	nieuw	bloed.	Het	merendeel	van	de	commissie	heeft	aangegeven	te	gaan	
stoppen.	uiteraard	zorgen	we	voor	een	goede	overdracht.	Belangstelling?:	toernooicommissie@vdz-arnhem.nl
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OLB Voetbalcenter

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

www.olbsports.nl

Stem op VDZ bij 
Rabobank Clubkas 
campagne
Rabobank heeft € 100.000 beschikbaar gesteld voor verenigingen en stichtingen 
in Arnhem en omstreken. Wij kunnen maximaal € 10.000 uit de pot halen, maar 
dan hebben we veel stemmen op VDZ nodig.

Van 4 tot en met 17 oktober 2016 mogen leden van de coöperatie Rabobank vijf 
stemmen uitbrengen op een favoriete club of bestedingsdoel, waarvan maximaal 
twee op dezelfde club. Elke stem op VDZ is dus geld waard!

Het is voor VDZ belangrijk om zoveel mogelijk stemmen te vergaren. Wij kunnen 
deze bijdrage goed gebruiken voor het versterken van het opleidings- 
en begeleidingsprogramma van scheidsrechters zodat we voor 
iedere wedstrijd een bekwame (jeugd-) scheidsrechter kunnen 
garanderen. Een belangrijk doel voor het speelplezier van 
iedereen binnen VDZ.

Kortom, ken je Rabobank leden in je omgeving of ben je zelf 
Rabobank lid dan zou het fantastisch zijn als VDZ de stemmen 
ontvangt. Via social media zullen we hier ook aandacht voor 
vragen. Bedankt!

Stem ook!
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Op maandag 10 oktober om 20.00 uur wordt er een 
informatieavond georganiseerd voor alle geïnteres

seerden die willen of die al enige tijd aan het fluiten zijn 
op een groot veld (vanaf JO13). Twijfel je nog om te gaan 
fluiten, maar hik je aan tegen de eerste stap, dan is dit 
je kans! Op deze avond wordt door een van de gediplo
meerde scheidsrechters van VDZ, Jeroen Westen, een 
presentatie gegeven over hoe je het beste een wedstrijd 

Binnenkort gaat er weer een pupillenscheidsrechters cursus van start voor de 
jeugd van VDZ. Elk jaar wil VDZ een nieuwe groep jeugdspelers de kans 

geven deel te nemen aan de pupillen scheidsrechterscursus. Je leert hierin de 
basisbeginselen voor het fluiten van JO9 en JO11 wedstrijden (E en F). De cursus 
bestaat uit  1 dagdeel theorie en het fluiten van 1 wedstrijd. Je wordt hierin bege
leid door medewerkers van de KNVB.
Nadat je de cursus hebt afgerond ben je officieel gekwalificeerd voor het leiden van 
wedstrijden bij de jongste jeugd van VDZ.

Ben jij de nieuwe Björn Kuipers of vind je het gewoon leuk om te fluiten? Geef je 
direct op door een mail te sturen naar Jérôme Jansen (ajc@vdzarnhem.nl).
Bij voldoende aanmeldingen wordt de cursus in oktober georganiseerd bij VDZ.

kan leiden op een groot veld. Wat zijn de basis spelregels, 
waar moet je op letten in het veld, hoe kun je het beste 
lopen, hoe ga je om met lastige supporters, etc, etc

Voor wie is de avond bedoeld?
 Ouders, leiders, trainers en andere geïnteresseerden die 
al af en toe een wedstrijd fluiten op een groot veld of die 
dit graag willen gaan doen
 Jeugdscheidsrechters die reeds de pupillencursus heb
ben gevolgd en toe zijn aan de stap

Uiteraard is er deze avond ook ruimte voor het stellen van 
vragen en discussie.
Laten we er samen voor zorgen dat we ook voor de 
oudere jeugd voldoende scheidsrechters binnen VDZ 
beschikbaar krijgen. Jouw hulp is hierbij hard nodig!

Ben je geïnteresseerd, geef je dan op bij de scheids
rechter coördinator Lenny Jansen via scheidsrechter@
vdzarnhem.nl.

Omar, Maarten, Jeroen en Lenny
Scheidsrechterscoordinatie

Jeugdcursus 
pupillenscheidsrechter

INFOAVOND

Scheidsrechter op groot veld

Stem ook!



Pupil van de week 
Mart Jansen

PvdW Ruben 
van Rijn en 
Olaf Wijbenga

Naam: Mart Jansen
Ik ben 8 jaar oud en speel in de F1 op het middenveld. Ik 
was pupil van de week bij de wedstrijd: VDZ1 -DVC’26 1, 
op zondag 18 september 2016, de uitslag was 2 - 0.

Hoe lang ben jij al lid? Sinds 3 jaar lid van VDZ.
Waarom VDZ? Omdat mijn vriendje Bas ook bij VDZ 
voetbalt.
Wie vind jij de beste speler van VDZ en waarom?
Pieter omdat hij ook op het middenveld speelt en  net 
zoals ik ook nummer 10.
Wie is jouw lievelingsspeler?
Lionel Messi omdat hij van die prachtige trucjes heeft! 
Daar oefen ik ook altijd op. Meestal in de woonkamer. 
Papa vindt dat wel goed, mama vindt dat minder oké
Wat is jou lievelingsclub?
NEC, want mij vader is daar ook voor!
Wat zijn jouw hobby’s? Alleen voetballen en af en toe 
een beetje schilderen over voetbal.
Wat wil je later worden? Profvoetballer
Wat is het mooiste dat jij ooit hebt meegemaakt?
Elke training en gister, toen maakte ik de winnende goal 
10 seconden voor het einde van de wedstrijd uit tegen 
Westervoort
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Nu sta ik er weer.
Helaas, de F jes van VDZ verliezen nu
met 201.
Weer eikels op het veld.
Mijn vader leeft al lang niet meer. 
En toch…
Het is als
of even
ik hem daar zie staan.
Onder de Wodanseiken,
aan de overkant van het veld,
niemand die het ziet.
Alleen ik.
Mijn vader lacht mij toe
en zijn duim gaat omhoog.
Ik schraap mijn keel,
onderdruk vergeefs een traan.
Zwaai kort met mijn hand.
Niemand die het ziet.
Het is goed.
Wodanseck uit, altijd lastig.

De Pingelaar

colum
n

Zaterdag ochtend 09.00 uur uit,
verscholen tussen de grote bomen
in Wolfheze, vlak bij het spoor.
Het gras is nog nat van de dauw,
hoofdveld bezaait met eikeltjes.
De herfstzon laat de oude vervallen wisselbanken
stralen als in een goudgele gloed.
35 jaar geleden zat ik op datzelfde bankje,
wachtend op mijn invalbeurt
even later.
Twee minuten voor het einde,
scoorde ik in de laatste aanval, 
de winnende.
De Wodanseiken, de machtige bomen
rond het veld,
leken na afloop nog veel groter.
Een korte blik naar mijn vader.
Hij was er in die jaren altijd, 
elke wedstrijd langs de lijn,
mijn grootste fan.
Zijn lach en zijn duim ophoog.
Niemand die het ziet, alleen ik.
Het is goed.

s.v. Wodanseck uit,
altijd lastig

VDZ
HOGEROP

Garage Max Kornman 
tekent nieuw sponsor-
contract
Na een geweldig jubileum is er nog meer goed nieuws te melden. Garage Max Kornman heeft 
een nieuw sponsorcontract getekend. Max Kornman was al langer sponsor heeft ook een verle-
den als trainer van het derde elftal bij VDZ. 
Maar inmiddels is hij al weer jaren eigenaar van dit vakkundige garagebedrijf. Voor al het on-
derhoud aan uw (bedrijfs) auto, uw APK en schadetaxaties en reparatie van alle merken auto’s 
bent u hier aan het goede adres. En dit adres is niet moeilijk te vinden. U vindt Garage Max 
Kornman namelijk tegenover de ingang van sportpark ’t Cranevelt. Voor meer informatie ga 
naar www.kornmanautos.nl.

47



 

 

 



 

 

 



Mondygiënistenpraktijk Arnhem

Rung Thais Restaurant

Ruiterstraat 43, Arnhem T 026 445 00 32

Thais restaurant
Wij serveren authentieke Thaise gerechten.

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

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

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

woensdags zijn wij gesloten.

advertentie rung tif/cmyk 124x137mm-28-9-2010:advertentie rung 2 zondagskrant  29-09-2010  11:01  Pagina 1

www.mondgezond.nl

Mondhygiënistenpraktijk Arnhem 

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

Hoek Breitnerstraat|
Jozef Israëlslaan
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Hans Zwartkruis is al jarenlang al jeugdtrainer van di-
verse teams bij VDZ. In de tussentijd was Hans ook bij 
ESA als trainer van jeugdteams vanaf de F’jes t/m de 
A ‘s. De laatste jaren, tot vorig seizoen was Hans ook 
nog eens algemeen technisch jeugdcoördinator van 
VDZ.  Met ingang van dit seizoen is Hans de nieuwe 
trainer van ons VDZ vrouwen 1. Een bekend gezicht, 
op een op het eerste gezicht onverwachte positie.

Waarom ben jij Vrouwen 1 gaan trainen Hans, dat 
is toch heel wat anders dan wat je gewend bent?
Vrouwen trainen is niet helemaal nieuw voor mij. Ruim 
30 jaar geleden, helemaal aan het begin van mijn trai
nersloopbaan trainde ik al eens de dames. De afgelopen 

jaren was ik in mijn 
functie als technisch 

jeugdcoördinator 
vooral organisato
risch en met mijn 
laptop bezig. Dat 
ging mij steeds 
meer tegen 

staan, begon het 
voetbal te missen. 

Ik wilde weer lekker 
op het veld staan en 

met een team aan de 
gang. Toen deze mo

gelijkheid zich voordeed, 
voelde dat gelijk goed en 

was ik vereerd voor deze functie 
gevraagd te worden.

Wat is het grote verschil 
tussen vrouwen en heren 
of jongens trainen?
Natuurlijk zijn er grote 
verschillen. Het grootste 
misverstand is het niveau. 
Het niveau van het vrou
wenvoetbal in Nederland 
is hoog. Het is heel erg in 
ontwikkeling en gaat de 
laatste jaren met spron
gen vooruit. Het Neder
landse vrouwenteam 

Een “oude bekende” in een nieuwe functie

Hans Zwartkruis
staat op dit moment 12de op de FIFAwereldranglijst. Het 
mannenteam 24ste. Er zijn trouwens meer teamsporten 
waarop de Nederlandse vrouwen beter scoren dan de 
mannen (hockey, handbal, volleybal, waterpolo en rugby). 
Dat maakte mij nieuwsgierig en daarin zie ik de uitdaging 
om mijn steentje daaraan bij te dragen. Vrouwen zijn over 
het algemeen veel leergieriger en hebben een betere 
discipline dan de jongens en de mannen. Zij zijn veel 
fanatieker om dingen te leren dan de jongens. Daardoor 
pikken zij dingen snel op. Jongens geloven het meestal 
wel en doen hun “eigen ding” en zijn daardoor wat “eigen
wijzer”. Vrouwen doen precies wat er gezegd wordt en 
gaan ook daardoor heel snel vooruit. Dat vind ik mooi om 
mee te maken. Natuurlijk is de motoriek bij vrouwen an
ders en spelen zij veel minder fysiek. Dat zie je ook terug 
in het spel. Op de tv valt dit natuurlijk ook op. Zij draaien 
bijvoorbeeld minder makkelijk open, kappen en draaien op 
een iets andere manier, gewoon omdat de lichaamsbouw 
anders is dan die van de mannen. Het is op het eerste 
gezicht minder explosief. Zij moeten het weer van andere 
vaardigheden hebben. Vrouwen zijn meer in staat om van
uit de teamdiscipline te spelen.

Wat is jouw doelstelling voor het komende 
seizoen? Wat maakt jou gelukkig? Wat moeten 
zij zeker leren?
De doelstelling van onze staf (Fedor Dibbets, Ad Heijnen, 
Bianca de Vos, Nick van Aafst en Hans Zwartkruis) is voor 
dit seizoen vooral in de eerste klasse blijven en dat door 
goed voetbal. Ik wil vooral voetballend kansen creëren. 
Op dat vlak is in de toekomst nog winst te behalen. Niet 
alleen de lange bal hanteren, maar een goede mix van 
combinatievoetbal en snelle tegenaanvallen. Daar hebben 
wij ook de speelsters voor. De komende jaren komt er veel 
talent uit de jeugd aan. In mijn ogen kunnen wij nog zeker 
qua niveau groeien. Gelukkig heb ik een goed contact 
Paul Meulenbroek van Vrouwen 2 en met de jeugdtrainers 
van de meisjes A1 Chiel Volman en de trainster Donna 
Dorigo van meisjes B1. Dat is een belangrijke voorwaarde 
voor het succesvol verhogen van het niveau. We moeten 
toch wel een beetje in dezelfde lijn denken en doen. 
Kortom ik heb er zin en beleef er op dit moment heel veel 
plezier aan. Als trainer leer je elke dag bij, dat maakt het 
ook zo leuk. Dat zijn wellicht ook mijn belangrijkste drijfve
ren om de klus met VDZ Dames 1 aan te gaan.

Frank Ritmeester

Foto Ted de Kraker



indoor AcTion

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

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

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

Fitness
Groepslessen

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

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

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

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

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

knip uit en

Doe
GRATIS
mee!

!

*vraag naar de voorw
aarden

*



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 Remco Bijlsma 0263618086
Secretaris Noud Hooyman 0263706618
Penningmeester Bert Kok 0264455811
Accommodatie Steef Brinkhoff 0264455096
Algemene zaken Rob Godschalk 0263621170

Contributies
(seizoen 2015/2015)
Seniorenleden € 255, 
(spelend)
Junioren  € 222, 
(13 t/m 18 jaar)
Pupillen  
(5 t/m 13 jaar) € 202,
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 Noud Hooyman  0263706618
Herenselectie tech. coördinator  Philip Bouman 0614566972
Lagere elftallen coördinator  Rogier Walter 0629276710
Damescommissie coördinator Ad Heijnen 0622913123
Scheidsrechter coördinator scheidsrechter@vdzarnhem.nl
(Maarten Holtus, Omar Khalifa, Jeroen Westen en Lenny Jansen)
Voorzitter techn. comm. jeugd Arjan Snel 0651207168
Stagebegeleiding CIOS Harry Meijer 0625071001

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 
Jeugdcommissie voorzitter Ronald Brakenhoff 0621580873
Plv. voorzitter Hans Arentsen 0264420911
Lid John Wijbenga 0263629091
Algemeen Jeugdcoördinator Jérôme Jansen 0651828707
Technisch Jeugdcoördinator Hans Zwartkruis (ai)  0647567083

Toernooicommissie Jérôme Jansen 0651828707
Activiteitencommissie Sharon Darim 0618405201

Voor alle andere jeugdcoördinatoren en de Technische Commissie Jeugd zie de 
‘Trainers en Leiders’ pagina

Organisatie
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ATelier voor zelfmAAkmode

Schoonmaakbedrijf Hofs

Schoonmaakbedrijf Hofs
voor particulieren, bedrijven en Verenigingen

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

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

 w
w

w
.sbhofs.nl

Atelier voor zelfmaakmode
Cursussen voor zelfmaakmode – 
tevens verstelwerk van kleding
Voor informatie bel 06-54283031 of 026-4425791 
Thea Zeuner, Waterbergseweg 5, 6815 AL Arnhem-Alteveer

info@ateliervoorzelfmaakmode.nl
www.ateliervoorzelfmaakmode.nl

géro meubelsToffeerderij

www.autorijschooldehaas.nl

15%!!* korting

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

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

* Niet in combinatie met andere acties



Cursussen voor zelfmaakmode – 
tevens verstelwerk van kleding
Voor informatie bel 06-54283031 of 026-4425791 
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Net als in de voorgaande jaren hebben de trainers 
van zowel de dames 1 en 2 als van de jongens A1 en 
A2 aan mij gevraagd of ik het warmloopprogramma 
voorafgaand aan de training op me zou willen nemen. 
De bedoeling is de dames en jongens te trakteren op 
diverse kracht-, stabiliteit- en wendbaarheidsoefenin-
gen in het eerste half uur van de training. Uiteraard 
ben ik daar ook dit jaar weer met veel plezier aan 
begonnen. Uit de voorgaande jaren heb ik gemerkt 
dat dit soort oefeningen zin hebben. De algemene 
conditie verbetert, de hoeveelheid blessures neemt af 
en de startsnelheid neemt toe. 

Ik kan me best voorstellen dat het er wellicht vreemd 
uitziet vanaf de zijlijn als de oefeningen worden uitge
voerd. Ik ben er echter van overtuigd dat het trainen 

van stabiliteit, kracht, startsnelheid en looptechniek, naast 
de reguliere voetbaltraining, bijdragen aan een comple
tere voetballer.

Er gelden echter wel twee voorwaarden: op de eerste 
plaats moet er voldoende tijd over zijn om de reguliere 
voetbaltraining te volgen (met zowel voetbaltechnische, 
tactische als conditionele oefeningen) want het mag uiter
aard niet ten koste gaan van die trainingen. Op de tweede 
plaats hebben de stabiliteit, kracht en looptechniekoe
feningen alleen zin als ze minimaal twee en liefst zelfs 
drie maal per week worden uitgevoerd. Je wordt tenslotte 
alleen beter in die dingen die je vaak doet. Eenmaal per 

week oefenen is echt te weinig. Tweemaal per week zorgt 
ervoor dat je je niveau handhaaft en na drie trainingen per 
week boek je echt progressie. De specifieke oefeningen 
kosten een kwartier tot een half uur, maar kun je ook thuis 
of in je vrije tijd uitvoeren. 

Uiteraard zijn er altijd wel enkele spelers en speelsters die 
de trainingen minder serieus nemen. Dat vind ik jammer. 
Niet zozeer voor mezelf, maar meer voor hen omdat het 
een gemiste kans is. Zowel voor hen persoonlijk omdat ze 
een mogelijkheid laten liggen om zich zelf te verbeteren, 
maar ze benadelen ook hun team, want betere individuele 
spelers kunnen samen een nog beter team vormen. Ik 
ben dan ook van mening dat spelers niet voor mij naar 
een training moeten komen, maar voor zichzelf en voor 
hun team. Want door te trainen verbeteren zij zichzelf en 
hun team. 

Mijn wens om vooral die spelers te begeleiden, die zelf 
willen werken aan verbetering van bepaalde facetten in 
hun spel, wordt dit jaar ingewilligd. Na een periode van 
circa zes weken aan het begin van de competitie voor 
de gehele spelersgroep, zal ik me vooral gaan toeleggen 
op de begeleiding van een aantal individuele spelers, die 
willen terugkomen na blessureleed of hun startsnelheid of 
wendbaarheid willen verbeteren. Ik zal daar oefeningen 
voor aanreiken en voordoen. In overleg met de trainers, 
wordt met de spelers bekeken met welke trainingsvorm hij 
of zij de meeste progressie kan maken. 

Contact
Als er vragen zijn vanuit andere teams of 
individuele spelers, kunnen jullie me altijd aan
spreken voor of na de trainingen,  telefonisch 
contact opnemen (0622544750)  of per mail 
bereiken: h.hofmeester@upcmail.nl
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Looptraining door 
Hans Hofmeester
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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   
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