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Apollo at home, reisadvies

www.cafetariathoekjearnhem.nl

Bumé  
Zilveren Bal Toernooi
Ieder nieuw jaar begint voor VVO met de eigen 
Bumé Zilveren Baltoernooien op sportpark de 
Pinkenberg

De speeldagen van het  toernooi voor eerste elftallen 
zijn donderdag 12 januari en zondag 15 januari. 
Het jeugdtoernooi is op zaterdag 14 januari. 

Deelnemende verenigingen: 
Senioren OBW, VDZ, Rheden, VVO
Jeugd VDZ, Leones, DVV, DCS, Dieren, OBW, VVO

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!



5

Toekomstig beleid  en investeringen in club en park.
Het gaat goed met de vereniging. De  meerjarenbegroting 
laat ruimte voor nieuwe en noodzakelijke investeringen 
om VDZ voor de toekomst klaar te maken.  Inmiddels 
is een commissie met betrokken leden en een aantal 
bestuursleden aan de slag om voorstellen te doen. Deze 
komen aan de orde in de ALV  van april. Voor het bestuur 
heeft kunstgras op veld 7 met de bijbehorende ledver
lichting prioriteit. Hiervoor moeten we in overleg met de 
gemeente.

Algemene Ledenvergadering 24 november
Naast voorgenoemde onderwerpen zijn in de ALV de 
jaarverslagen vastgesteld. Op voordracht van de kascom
missie werd het financieel jaarverslag vastgesteld, onder 
groot applaus voor onze aftredende penningmeester Bert 
Kok. Rob Godschalk is benoemd als de nieuwe pen
ningmeester. Het bestuur is in gesprek met een aantal 
kandidaten om het bestuur aan te vullen. Matthieu Nas 
gaat het komende half jaar al vast meedraaien en zal de 
portefeuille jeugd voor zijn rekening nemen. 

Ik wens u allen prettige feestdagen toe en ik hoop u te 
treffen op nieuwjaarsdag met om 14.00 uur de wedstrijd 
van OudVDZ tegen VDZ 1.  Om 16.00 uur is de nieuw
jaarsreceptie waarvoor  alle leden, ouders van jeugdleden 
en relaties van harte zijn uitgenodigd.

Namens het bestuur, 
Noud Hooyman

Geachte leden,
De feestdagen komen er aan  en dat betekent winterstop 
voor het voetbal.  Even tijd voor andere dingen. In deze 
van de bestuurstafel informeer ik u over de belangrijkste 
bestuurlijke ontwikkelingen van VDZ.

Kunstgras
Het bestuur volgt de ontwikkelingen rond de mogelijk 
schadelijke gevolgen van het rubber op het kunstgras op 
de voet. We hebben besloten het beleid van de KNVB 
en de gemeente te volgen. Dat betekent vooralsnog, dat 
we wachten op de resultaten van het onderzoek van het 
RIVM. De gemeente heeft ook een experimenteel onder
zoek laten doen en daar werken wij natuurlijk aan mee. 
Op de website houden wij u op de hoogte van de ontwik
kelingen. Daar staan ook verwijzingen naar informatie, die 
de KNVB ter beschikking stelt.

Gedragscode en verklaring omtrent gedrag
In de algemene ledenvergadering  (ALV) is een docu
ment vastgesteld “Afspraken over gedrag”. Hierin staan 
de gedragsregels voor leden, ouders van jeugdleden 
en kaderleden.  Tevens is besloten, dat het bestuur aan 
kaderleden, die werken met jeugd of met dames, een 
Verklaring Omtrent Gedrag kan vragen. Tevens moeten zij 
een gedragscode ondertekenen.  Hiermee willen wij het 
risico op ongewenst (seksueel) gedrag bij VDZ verkleinen.  
De jeugdcommissie zal hiervoor in overleg met het be
stuur een procedure opstellen. De Afspraken over Gedrag 
en de gedragscode zijn te vinden op de website onder 
clubbeleid  bij de officiële documenten.

Van de bestuurstafelbestuurstafel
VDZ
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Pupil van de week Ruben Roete

Van de redactie

VDZ PM 2016.indd   1 5-12-2016   15:59:44

De donkere maar gezellige dagen voor kerst zijn 
begonnen. Als ik dit schrijf moet Sinterklaas nog 
vertrekken maar toch is dit al het laatste reguliere 

voetbalweekend van 2016. De winter is nog niet echt in
gevallen dus wel jammer dat we nu al stoppen. Dat wordt 
een lange winterstop. 
Voor u ligt het tweede nummer van de Volharder van dit 
seizoen. Wat kunt u zoal lezen in deze aflevering. De 
nieuwe penningmeester Rob Godschalk is geïnterviewd. 
Hij treedt in de sporen van clubicoon Bert Kok maar laat 
nu al merken dat hij wel ideeën heeft hoe het verder moet 
met de club. Henk Matser bericht als vaste bezoeker van 
de ALV over de gebeurtenissen in deze vergadering. On
danks dat het de avond van Man U. tegen Feyenoord was 
bezochten toch nog bijna 50 mensen de ALV. Een bewijs 
dat de club leeft.
Liefst vijf pupillen van de week hebben de afgelopen tijd 
de zondag van hun VDZleven gehad met een kijkje in 

de keuken van het eerste. Stefan Scheer
der, Ruben Roete, Martijn Maassen van den Brink, Vigo 
Penterman en Pim de Weerd mochten plaatsnemen bij de 
wedstrijdbespreking en in de dug out.
De KNVB wil de trainingen en wedstrijden bij de pupil
len op een andere manier organiseren en hield daarvoor 
onder andere een onderzoeksdag bij VDZ. Arthur van der 
Windt was er bij en doet uitgebreid verslag.
Verder zijn er (foto)verslagen van het traditionele Slaap
mutsentoernooi en natuurlijk het bezoek van de Sint. 
Dit nummer is met 64 pagina’s weer goed gevuld en ik 
ga u niet alles verklappen, dat mag u allemaal zelf gaan 
ontdekken. 
Rest ons nog u fijne feestdagen te wensen en een goede 
start van 2017. Tot ziens in het nieuwe jaar. Voor nu veel 
leesplezier gewenst.
Namens de redactie,

Rudi Borkus

PvdW Ruben 
van Rijn en 
Olaf Wijbenga

Naam: Ruben Roete
Ik ben 8 jaar oud en speel in JO9-5 op het middenveld. Ik 
was pupil van de week bij de wedstrijd: VDZ1 -VVO 1, op 
zondag 2 oktober 2016, de uitslag was 2 - 2.

Hoe lang speel je al bij VDZ? Drie jaar
Waarom koos je voor VDZ?
Omdat daar al mijn vriendjes zaten
Op welke positie speel je het liefst? Verdediger
Wie vind je de beste voetballer en waarom? Messi
Wat is je favoriete club? VDZ
Heb je nog andere hobby’s?
Wielrennen
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij 
VDZ?
Dat ik pupil van de week was
Wat was je beste wedstrijd of actie?
Vorig jaar, toen ik tegen Eldenia speelde

PUPIL VAN DE WEEK

7
Foto Henk Matser
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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



Grote Clubactie

Ilias Esmeijer naar Vitesse - PSV

Ilias Esmeijer bij  
Vitesse - PSV
Ilias (9) uit JO1111 had met veel volharding lootjes ver
kocht voor de Grote Clubactie: hij kwam tot 37! Prijs was 
twee kaartjes voor Vitesse  PSV. Een buitenkansje natuur
lijk. Samen met zijn vader (die gelukkig ook mee mocht) 
fietsen naar het stadion. Supertrots zat Ilias op de tribune.
Na een sterk begin van Vitesse sleepte PSV helaas de pun
ten uit het vuur: 02. Gelukkig zaten er voor de gezelligheid 
nog andere VDZkameraadjes om ons heen. Bovendien 
was er patat met cola. Een bierdouche door ruziënde sup
porters maakte de voetbalavond compleet.
Bedankt Ilias en bedankt VDZ!

Frans Joris Esmeijer

In oktober hebben veel van onze pupillen 
(Champions League t/m JO13) weer loten ver-
kocht voor de Grote Club Actie. We hoopten 
het succes van vorig jaar te overtreffen  
(€ 3700), maar bleven steken op € 2500. 
Uiteindelijk toch nog een mooi resultaat, 
nadat in de eerste weken weinig lotenboek-
jes terugkwamen. 

Ook dit jaar hadden we weer drie teamprijzen 
ter beschikking gesteld. Vorig jaar een succes, 
want samen veel loten verkopen en samen naar 

Vitesse, Burgers’ Zoo en Footgolf spelen. De best verko
pende teams worden zo beloond voor hun teamprestatie. 
De eerste prijs dit jaar was de wedstrijd van Vitesse tegen 
PSV.

Op het moment van tellen (medio oktober) om te bepalen 
wie naar Vitesse zou mogen, bleek echter dat er wel veel 
individuele spelers behoorlijk hadden verkocht, maar was 
er nauwelijks te spreken van een teamprestatie. Zo had  
Simon uit de JO119 maar liefst 88 loten verkocht. Hier
mee zou zijn team bij de top drie zijn geëindigd, terwijl 
er nog slechts één andere speler uit dit team loten had 
verkocht. Kortom, hier was geen sprake van een team
prestatie en dus is het niet eerlijk om dan een heel elftal te 
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Lotenverkoop druppelt dit 
jaar toch nog weer naar 
een mooie opbrengst

belonen als er maar een enkele speler verantwoordelijk is 
voor de verkoop. Als jeugdcommissie hebben we daarom 
besloten om de beste verkopers van het moment van 
tellen naar Vitesse te laten gaan. In bijgaand verslag kun 
je lezen hoe het Ilias verging bij het weerzien met Davy 
Pröpper in het Gelredome.

Van de JO1113 leverde trouwens wel bijna elke speler 
zijn boekje weer in met een aantal verkochte loten. Al was 
hun prestatie helaas net niet genoeg om wél als team in 
de prijzen te vallen. Toch vinden we als jeugdcommissie 
dat dit niet onvermeld mag blijven, want met hun leiders 
hebben ze een mooie teamprestatie neergezet.

En Simon uit de JO119? Die kon helaas niet naar Vites
sePSV, maar ontvangt nog een mooie prijs binnenkort.

John Wijbenga



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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Liesklachten
Liesblessure
De liesblessure zegt eigenlijk alleen dat je liespijn hebt. 
Vaak is het een blessure van een spier die aangehecht zit 
in de liesstreek, maar ook een liesbreuk of een scheuring 
van een van de spieren in de liesregio veroorzaken deze 
pijnlijke ervaring. De liesblessure bevindt zich meestal in 
de spierpeesaanhechting en/of de spierbuik. Het doet pijn 
als je begint te sporten, de pijn neemt af na de warming
up en komt weer op na afloop van het sporten.

Oorzaak
Het betreft meestal een overbelasting van de spieren en 
pezen die aanhechten in de lies. Dit kan leiden tot een 
ontstekingsreactie (tendinitis). Ook een spierscheurtje kan 
leiden tot deze klachten.
Er zijn drie spiergroepen die hier de dupe van zijn: de 
spieren die het been naar binnen bewegen (adductoren), 
de spieren die de heup buigen (iliopsoas en rectus femo
ris) en de rechte en schuine buikspieren. 
Een chronische liesblessure ontstaat in de regel door 
overbelasting.  
Oorzaken van overbelasting zijn:
• te snel en met name teveel belasten
• eenzijdige bewegingen over een langere periode
• grote en langdurige belastingen
• regelmatig wegglijden bij een zijwaartse beweging 

(onvoldoende grip)
• 
Liesklachten hebben verschillende pijngradaties:
1. Pijn na sportbeoefening, startpijn / voelt ‘s ochtends 

stijf aan
2. Pijn bij warmingup en in verloop van sportbeoefening
3. Pijn is voortdurend aanwezig tijdens sportbeoefening
4. De pijn is in het dagelijks leven voortdurend aanwezig.

Behandelen
Eerste maatregel is het verminderen van de trainingsbe
lasting. Het rekken van de spieren in de lies en het ver
sterken van de buikspieren is belangrijk bij het herstel.  De 
omgeving van het pijngebied (rondom) en de spier(en) 
die er naartoe lopen, kunnen behandelt worden met lichte 
massage. Het (weer) opbouwen van kracht en sportspeci
fieke belasting komt later. Overleg dit met je trainer en de 
verzorger.

Wanneer de liesklachten het gevolg zijn van een scheur
tje, ligt de oorzaak vaak in een plotselinge beweging 
zoals een sliding of draaibeweging bij voetbal. Hierbij voel 
je als sporter een plotselinge pijnscheut in de lies, daarna 
ontstaat stekende pijn. Mogelijk zelfs in combinatie met 
zwelling en wat verkleuring. In zo’n geval: eerste noodza
kelijke hulp, ofwel ijs en totale rust. Bij een goed herstel 
van meer langdurige klacht(en) schakel je de hulp van 
een fysiotherapeut in. 

Voorkomen
• Doe (rek)oefeningen ook om een (nieuwe) liesbles

sure te voorkomen.
• Een liesblessure kan ook komen door onvoldoende 

getrainde (schuine) buikspieren.
• Goede schoenen met voldoende grip.
• Met een goede warmingup voorkom je blessures. 

Je bereidt de spieren en de rest van het lichaam 
voor op de training.

Je kunt dus ook zelf al best veel doen om de klachten te 
verminderen en zelfs te voorkomen. Rekoefeningen doe 
je niet alleen om spieren soepeler en/of langer te maken. 
Het is een prima manier om aanhechtingen van spieren 
weer langzaam aan de druk (spanning) te laten wennen.

Voor tips om dit soort (en andere) klachten te verminde
ren en te voorkomen ga je langs bij je verzorger/ 
fysiotherapeut.

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 ongemakken en weet je 
zodoende wat je er de volgende keer aan kunt doen. Beter nog, probeer het met 
deze informatie te voorkomen!



Kleurplaat

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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Kleurplaat

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

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.



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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Slagerij Putman Algemeen Ne-

derlands Kampioen 2016

In Memoriam André Westen

In Memoriam Luc de Krosse

Niet alleen onze teams presteren op topniveau, ook onze sponsoren doen dat. Zo is slagerij Putman in oktober bekroond tot Algemeen 
Nederlands Kampioen 2016.  Om dit te behalen moesten de producten voldoen aan een aantal strenge eisen en werden zij gekeurd door 
een aantal keurmeesters op onder andere de kleur, consistentie, samenstelling en natuurlijk geur en smaak. Maar dat is niet het enige. 
Ook hebben zij goud gewonnen  tijdens de 42e nationale vakwedstrijd Arnhem Rookworststad 2016. Wij feliciteren hen met het behalen 
van deze prachtige eerste prijzen.

VDZ
HOGEROP

Slagerij Putman  
Algemeen Nederlands Kampioen 2016

IN MEMORIAM

Op 8 november 2016 hebben wij tijdens een herinne
ringsdienst en de begrafenis afscheid moeten nemen 
van de vader van onze leden Jeroen en Frank

ANDRÉ WESTEN
André was vele jaren actief in de sportwereld; hij 
mocht slechts 65 jaar worden. Hij steunde VDZ 
jaarlijks als lid van de Club van 100.

Een zeer groot aantal familieleden en vrienden was 
aanwezig op zijn afscheid.

Wij wensen Jeroen en Samantha, Frank en Wendy 
heel veel sterkte om het verlies te dragen.

Commissie Club van 100

IN MEMORIAM

LUC DE KROSSE
Op 11 november is op slechts 49jarige leeftijd Luc 
de Krosse overleden. Luc is de vader van Sebasti
aan, speler van J0172.

Luc was een zeer sportieve en bevlogen man. 
Diverse keren nam hij de rol van leider op zich bij de 
teams waar Sebastiaan speelde.

Wij wensen zijn vrouw Annemarie en zijn kinde
ren Lisa en Sebastiaan heel veel sterkte toe bij dit 
enorme verlies.



JP Offset
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Op de afgelopen ledenvergadering is Rob Godschalk 
verkozen tot penningmeester als opvolger van Bert 
Kok, een ras VDZ-er en inmiddels ook een clubicoon 
die lastig op te volgen is. Maar Rob heeft er zin in en 
zal zijn eigen accenten leggen blijkt uit een eerste 
gesprek.

“Ik ben eigenlijk nog aan het ontdekken wat het 
exact inhoudt”, antwoordt Rob als hij gevraagd 
wordt of hij zich al VDZer voelt. “Ik heb in ieder 

geval geen VDZverleden. Ik kende het ook niet voordat 
ik hier ruim vier jaar geleden met mijn oudste zoon kwam 
binnenlopen. Ik herinner me dat ik met OBW ooit een 
toernooi heb gehad bij Wilhelmina (bestaat inmiddels niet 
meer). De unieke ambiance van ons sportpark is me altijd 
bijgebleven.” 

Rob heeft vanaf zijn zesde tot de A1 bij OBW gevoetbald, 
tijdens zijn studententijd nog actief geweest in de zaal en 
daarna is zijn voetbalcarrière gesneuveld als gevolg van 
een kruisbandblessure. Volgens Rob is daarmee geen 
groot voetbaltalent verloren gegaan: “Ik had een redelijke 
techniek en goed spelinzicht, maar veel verder dan 
bondscoach zou je er niet mee kunnen komen.”

Dan is VDZ penningmeester een logische stap? “Op het 
eerste gezicht niet, maar ik kreeg wel snel in de gaten dat 
ik daarin de meeste bijdrage kan leveren. De trainers op 
het veld die ik tot nu toe bij mijn eigen jongens voorbij heb 
zien komen, zijn top en hebben veel meer in hun mars op 
voetbalgebied dan ik.”

Het penningmeesterschap ligt dicht bij zijn professio
nele carrière, maar tegelijkertijd wil Rob een bredere rol 
vervullen. “Organisatorisch liggen er aantal uitdagingen 
voor ons. Enkele verbindingen binnen de club hebben 
aandacht nodig: tussen de zaterdag en de zondag oftewel 
tussen de jeugd en de senioren, tussen de commissies 
en het bestuur en tussen de leden en de vereniging.” 

Dat is inderdaad veel breder maar Rob geeft aan dat er 
ook een vrijwel directe relatie is met de goede financi

ele positie van VDZ. “VDZ heeft een enorme ledengroei 
gekend binnen de jeugd en vrouwen. Hierdoor hebben we 
een hele hoge bezetting van ons terrein kunnen realise
ren. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar het gebruik van 
onze velden, de kantine en de inzet van vrijwilligers. Door 
al deze ontwikkelingen hebben we een mooie positieve 
kasstroom gerealiseerd. Het is briljant dat er ieder week
end weer zo’n grote groep voetballers kan voetballen zon
der noemenswaardige problemen. Echter, de organisatie 
erachter loopt tegen haar grenzen aan, het piept en kraakt 
soms en we zijn afhankelijk van een steeds beperktere 
groep uiterst actieve vrijwilligers.”

Het is overduidelijk dat Rob een bijdrage wilt leveren 
om de vereniging verder toekomstbestendig te maken, 
rekening houdend met de tijdsgeest. “Ik krijg in ieder geval 
weinig energie van een rol waarbij leden alleen maar 
voetbal komen consumeren.” Hiermee sluit hij het gesprek 
af, maar hij kan het niet laten om de sportieve aspiraties 
nog even te benadrukken: “Het zou fantastisch zijn als we 
hoofdklassevoetbal in de junioren ook kunnen vertalen 
naar promotie van Heren 1. Dan hebben we een mooi 
breed aanbod van recreatief tot prestatievoetbal in huis. Ik 
vermoed dat onze nieuwe hoofdtrainer Habib die ambitie 
aankan.”

Janine Boekelder

Rob Godschalk is de 
nieuwe penningmeester



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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Aankondiging 
kerstfeest en 
nieuwjaars-
wedstrijd- en 
receptie

17 december 
in ons clubhuis met:

   -de Con Gusto DJ show
   -een loterij met leuk prijzen
   -de verkiezing van de herbstmeister

Nieuwjaarswedstrijd
VDZ 1 - Oud VDZ 1
14.00 uur

Nieuwjaarsreceptie VDZ
16.00 uur

Komt allen tezamen!!

Op het VDZ Kerstfeest

1 jan
21

Feestcommissie
Henk Koudijs

Albert van Daalen
Natasja ter Haar

Mis het 
niet!!!!



Speciale momenten 
verdienen speciale bloemen

Oremusplein 4, 6815 DN Arnhem, T 026 3517148 
bestel@flowbloemisten.nl

Kijk ook eens op www.flowbloemisten.nl als u een 
mooi boeket wilt laten bezorgen 

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 mogelijk om voor elke uitgave de advertentie 
te wisselen, zodat u op die manier heel gericht kunt 
adverteren. Wilt u ook adverteren in de Volharder? 
Neem dan contact op met VDZ Hogerop, vdzho
gerop@vdzarnhem.nl
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EHBS Eerste hulp 
bij sportblessures

Sporten heeft een positief effect op je 
gezondheid. Maar wist je dat sporters jaar-
lijks 4,7 miljoen blessures oplopen? Ruim 

éénvijfde hiervan, zo’n 1 miljoen, zijn blessures 
in het veldvoetbal. De meest voorkomende zijn 
enkel- en knieblessures en blessures aan heup of 
bovenbeen, maar hoofdletsel. In 45.000 gevallen 
is ziekenhuisbezoek noodzakelijk.

Voorkomen is beter dan genezen. En dus is het 
belangrijk dat de trainers en coaches van VDZ 
worden geschoold en dat zij weten wat de juiste 
opbouw is van een training en dat ze uitleggen 
wat het nut is van een goede warming up. Maar 
als iemand een blessure oploopt tijdens de trai-
ning of wedstrijd, dan is het goed om te weten 
wat je moet doen en wat je vooral niet moet 
doen. 

In dit verband heeft het Rode Kruis op maandag 
17 okt. bij VDZ een workshop verzorgd speciaal 
gericht op eerste hulp bij sportblessures. 

Een 12-tal trainers, leiders, verzorgers en andere 
geïnteresseerden (zie foto) hebben de workshop 
gevolgd en unaniem was men van mening dat dit 
een vervolg zou moeten krijgen. Daarom wil VDZ 
bij voldoende belangstelling in de winterstop op-
nieuw het Rode Kruis vragen om een workshop 
te verzorgen. Tijdens zo’n workshop leer je een 
slachtoffer in veiligheid te brengen, de toestand 
te beoordelen, de hulpdiensten alarmeren en 
eerste hulp te verlenen bij de meest voorkomende 
sportblessures.

Daarnaast biedt VDZ aan geïnteresseerden de 
mogelijkheid om een reanimatiecursus te volgen. 
Ook als misschien eerder al een keer een EHBO-
diploma hebt gehaald of een reanimatiecursus 
hebt gevolgd, dan is er de mogelijkheid dit op 
frissen. Je kunt je aanmelden bij mij 
(ajfheijnen@upcmail.nl). 

Samen met de verzorger van de selectie, Peter 
Eberg, zelf ook deelnemer aan de workshop van 
het Rode Kruis wil ik een impuls geven aan de 
(sport)veiligheid binnen VDZ, ook in preventieve 
zin. Zo zal Peter binnenkort een cursus ‘tapen’ 
geven en gaat ik inventariseren of er leden of 
ouders in hun werk actief zijn als bedrijfs-
hulpverlener (BHV-er) of EHBO-er en of zij bereid 
zijn deze expertise bij VDZ vrijwillig in te zetten. 
Dus schroom niet om je bij mij op te geven.

Ad Heijnen

EHBS   ·EERSTE HULP BIJ SPORTBLESSURES·
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In de herfstvakantie is er bij VDZ een onderzoek 
gehouden door de KNVB. Het onderzoek richtte zich 
op wedstrijdvormen en samenstellingen van teams 
voor meisjes en jongens jonger dan 13 jaar. Het doel 
van het onderzoek is om vanaf seizoen 2017-2018 
(andere) wedstrijdvormen aan te bieden waar jongens 
en meiden nog meer plezier aan beleven en zich nog 
beter kunnen ontwikkelen. Een belangrijk extra punt 
van onderzoek deze dag was of meisjes het best in 
jongensteams of juist in meisjesteams moeten spelen.

’S Ochtends om zeven uur stonden de men
sen van de KNVB en de onderzoekers met 
videoapparatuur al aan de poort om alles te 

installeren en uit te zetten. Voor de mensen van VDZ dus 
zaak om snel voor koffie te zorgen en de lampen op het 
veld aan te doen zodat de speelvelden konden worden 
uitgezet. Er kwamen over de dag verdeeld drie verschil
lende groepen. Als eerste de meisjes en jongens jonger 
dan 9 (O9) , daarna de meisjes en jongens O11 en als 
laatst op de dag de meisjes O13. 

Omdat de KNVB een goede doorsnede wil hebben van 
voetballende meisjes, waren er ook meisjes van andere 
clubs uitgenodigd, zoals Eldenia. De groepen werden 
weer verdeeld in meisjes met meerdere jaren voetbaler
varing, ervaring met spelen in jongensteams of tegen jon
gensteams. Ook de jongens die meededen zijn geselec
teerd op spelervaring met meisjes. Met al deze speelsters 
en spelers waren van tevoren door Roos Brouwer (KNVB) 
al teams samengesteld.

Als onderzoek werden de teams in een spelvorm neer
gezet waarbij ze zelfstandig, zonder scheidsrechter en 
zonder coach, moesten voetballen. Iedere speelster had 
een hesje aan met een nummer. Dit was nodig omdat van 
iedere wedstrijd en van iedere speelster een videoana

Nieuwe spel- en wedstrijdvormen onderzocht

KNVB onderzoeksdag
lyse is gemaakt. Hierbij is gekeken naar het aantal keer 
balcontact, het actief meespelen in het veld en de veld
bezetting. Door trainers van de KNVB is gekeken en ook 
geluisterd naar de beleving. Na de wedstrijden zijn per 
leeftijdscategorie zo’n 16 meisjes (dus totaal 48) meisjes 
geïnterviewd door twee onderzoeksters. Deze hebben 
vooral gevraagd naar beleving, reden tot voetballen en 
drive. Dit is ook allemaal vastgelegd voor analyse. Wat 
mij opviel is dat bijna alle meisjes het gewoon heel leuk 
vinden om te sporten met elkaar. Voor de meesten geldt 
dat winnen hooguit leuk is, maar nooit het belangrijkste. 
Voor sommigen is de drive wel hoog en zij hebben dan 
ook meer uitdaging nodig. 

Wat betreft de wedstrijdvormen werd voor mij duidelijk dat 
het spelen van 4 tegen 4 op een kwart veld erg leuk is om 
te zien. Bij de ouderen (O13) zou 8 tegen 8 op een half 
veld ook goed kunnen. Het allerleukste is dat er zonder 
scheidsrechter zeker niet minder wordt gevoetbald. Kin
deren kunnen het prima zelf oplossen. En wat betreft coa
ches; kinderen zijn creatiever dan een hoop coaches dus 
laat ze lekker spelen. Dit geldt zeker bij de lagere teams. 
Ik denk dat VDZ en andere grotere clubs in de regio er 
goed aan doen om de scheiding tussen recreatief voetbal 
en prestatievoetbal goed neer te zetten. 80% van de 
leden wil vooral lekker sporten en hen zou je moeten be
geleiden met spelleiders op een veld in een wedstrijdvorm 
die bij ze past.

Het was kortom een hele aangename dag met verfris
sende inzichten. Ik ben erg benieuwd naar de implemen
tatie komend seizoen. Het zal vast nog veel werk kosten 
en het levert vanzelfsprekend een aantal roepende voor 
en tegenstanders op, maar volgens mij wordt het er zeker 
niet slechter op.

Arthur van der Windt 
Tekst en foto’s
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Nieuwe spel- en wedstrijdvormen onderzocht

KNVB onderzoeksdag

15 M

20 M

15 M5 M5

ALGEMENE
KENMERKEN

kind

SPELPLEZIER:
� Spelplezier is hoog
� Veel kunnen scoren
� Juichen na een doelpunt

SPELKENMERKEN:
� Veel dribbels*
� Veel schieten
� Hoge betrokkenheid

Leeftijd Aantal spelers Veld afmeting Doelformaat Aanwezigheid keeper

O.6 2 tegen 2 20 x 15 m 3:1 Doel Geen

� Infographic O.6

*Dribbelen wordt gebruikt als 
de verzamelnaam voor pingelen, 
passeren, drijven.

8 8

64 M

2 M

OBSTAKELVRIJE
RUIMTE

2 M
OBSTAKELVRIJE
RUIMTE

ALGEMENE
KENMERKEN

kind

SPELPLEZIER:
�  Hoog tempo
�  Mogelijkheid tot samenspelen
�  Veel betrokkenheid 
 van iedereen

SPELKENMERKEN:
�  Veel passes
�  Ruimtes met elkaar groot en klein maken
�  Hoge betrokkenheid

� Infographic O.12

2 M
OBSTAKELVRIJE
RUIMTE

 Mogelijkheid tot samenspelen

 Ruimtes met elkaar groot en klein maken

Leeftijd Aantal spelers Veld afmeting Doelformaat Aanwezigheid keeper

O.12 8 tegen 8 64 x 42,5 m Pupillengoal Ja

Voorbeelden uit de flyer van de KNVB



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

December, de maand van de gezel
ligheid. Ook bij VDZ gaat deze 
maand uiteraard niet ongemerkt 

voorbij. Op 17 december wordt traditiege
trouw weer een kerstfeestavond gevierd 
met een bingo met prachtige prijzen. 
Ondersteund met muziek van een DJ. Op 1 
januari vanaf 16.00 u is er gelegenheid om 
elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen 
tijdens de nieuwjaarsreceptie voorafgegaan 
door de nieuwjaarswedstrijd tussen oud en 
nieuw Heren 1.

Sinds kort verkopen we in de keuken ook 
speciale Halal snacks. Deze worden in een 
aparte friteuse gebakken. Wij krijgen ook 
geregeld de vraag of er gezondere snacks 
aan het assortiment toegevoegd kunnen 
worden. Een aantal leden van de HC gaat 
onderzoeken welke mogelijkheden er zijn.

Helaas moeten wij nog steeds constateren dat er per 
weekend gemiddeld vijf mensen niet op komen dagen wat 
betreft het draaien van vrijwilligersdiensten achter de bar 
en in de keuken. In de praktijk betekent dit, dat we soms 
moeten beslissen om de keuken dicht te houden. Omdat 
we onze leden niet in de kou willen laten staan zorgen 
wij als HC dat er op die momenten toch een vast HC lid 

richting VDZ komt om de bar draaiende te houden. Dit is 
echter niet de bedoeling van de vrijwilligersregeling! Hij 
is juist bedoeld om er samen met alle leden zorg voor te 
dragen dat wij als vereniging kunnen blijven draaien.

Alle leden van de HC zijn bezig om hun certificaat “ ver
antwoord alcohol schenken” te halen.

Onze vaste HC “meiden” Nine en Sabrina, die op zater
dag en zondag verantwoordelijk zijn voor het kantine
gebeuren merken dat er veel dezelfde vragen gesteld 
worden aan het barpersoneel tijdens een voetbalweekend 
(bijv waar is de sleutel van het ballenhok? of waar vind 
ik de commissiekamer?) Zij zijn bezig om al deze vragen 
te verzamelen en hier een mooie duidelijke lijst van te 
maken, die achter de bar komt te hangen.
Namens de HC willen wij iedereen alvast hele fijne feest
dagen en een gezond en sportief nieuwjaar wensen

De Horecacommissie

Vragen uit de cursus verantwoord alchohol schenken.Voor de 
antwoorden kun je binnenkort bij alle leden van de HC terecht
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Willemsen Makelaars
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Op 21 november vond er een speciale activiteit in het 
clubhuis plaats. Meerdere ouders van de D5 verzamel
den zich tijdens de training van hun jongens om zelf aan 
een cursus deel te nemen. De cursus heette: ‘De grens 
van D5’. Deze ouders konden zo hun grenzen verleggen 
op voetbalgebied door zich te verdiepen in de kennis en 
vaardigheden, die verwacht worden van een grensrechter 
bij wedstrijden van de Djeugd. Wim Kroon, één van de 
ouders van de D5, had de interesse en behoefte goed 
aangevoeld en zich opgeworpen als instructeur. Vooraf
gaand aan de cursus had hij al informatieve stukken toe
gestuurd, inclusief de algemene KNVBbepalingen voor 
de fanatiekelingen. Uitgerust met een bord en magneten 
werden de regels met veldsituaties verder toegelicht. Wim 
deed het op een prettige, bekwame en realistische wijze. 
Mooi dat dit zo heeft kunnen plaatsvinden.
Hartelijk dank Wim!

Namens de ouders van D5, 
Willy van Willigen

De grens van D5

Update: eerst zou de film Kappen op 22 juni gaan draaien. De nieuwe 
datum is 15 december! Vanaf die datum  draait in de bios de nieuwe 
film  ‘Kappen’ van het boek van Carry Slee, met daarin niet onbelang-
rijke voetbal-bijrollen van onze jongens van de A1, A2, B1 en B2!

VDZ in the picture

15 december!!

Featuring VDZ
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Speelsters
Wij, enkele dames (35+) trainen 
op donderdagavond met veel 
plezier een uurtje bij VDZ. 
Heb jij ook zin om voor de gezel-
ligheid een balletje te trappen? 
Kom een keer langs! Je hoeft 
niet te kunnen voetballen, dus er 
is geen drempel! Wij verzamelen 
rond 19:55 uur in de kantine. 
Wel graag voetbalschoenen (of 
schoenen met ruwe zolen) aan, 
tegen het uitglijden.



teunissen bv schOOnmaakbedriJf

nePtunus bv facilitaire GrOOthandel



31

Pupillen van de Week Stefan Scheerder en 

Martijn Maassen van den Brink

PvdW Ruben 
van Rijn en 
Olaf Wijbenga

Naam: 
Martijn Maassen van den Brink

Ik ben 9 jaar oud en speel in JO11-3 als centraal mid. 
Ik was pupil van de week bij de wedstrijd: VDZ1 – 
DCS1 op zondag 6 november 2015, de uitslag was 2-1.

Hoe lang speel je al bij VDZ?
4 jaar (F14, F3, F1 en nu JO113)
Waarom koos je voor VDZ?
Het leek me een leuke en vriendelijke club (is zo)
Op welke positie speel je het liefst? CM
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom?
Jelmer Witteloostuyn
Wie vind je de beste voetballer en waarom?
Ronaldo, hij kan leuke truken (die ik ook kan!!!)
Wat is je favoriete club? Real Madrid
Heb je nog andere hobby’s? Mountainbiken
Wat wil je later worden? Profvoetballer
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij 
VDZ? Slaapmutsentoernooi
Wat was je beste wedstrijd of actie?
Mijn omhaal waar ik mee scoorde in een wedstrijd
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over 
jezelf? Dat VDZ1 goed is! 

PUPIL VAN DE WEEK

Naam: Stefan Scheerder
Ik ben 8 jaar oud en speel in het JO11-9 op het midden-
veld. Ik was pupil van de week bij de wedstrijd: VDZ1 
–Dinxperlo 1, op zondag 13 november 2016, de uitslag 
was 3-1.

Hoe lang speel je al bij VDZ? 3½  jaar
Waarom koos je voor VDZ? 
Omdat mijn (school)vrienden daar ook zijn
Op welke positie speel je het liefst? Midmid
Wie vind je de beste speler van VDZ? Max Burger
Wie vind je de beste voetballer en waarom?
Ronaldo, hij kan goede truucjes
Wat is je favoriete club? Vitesse
Heb je nog andere hobby’s? Nee :)
Wat wil je later worden? Profvoetballer
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij VDZ?
Pupil van de Week zijn
Wat was je beste wedstrijd of actie? F6, goal gemaakt
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over jezelf?
VDZ is de leukste club, en mijn vader is daar trainer

Foto Henk Matser
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VDZ vrouwen 1
seizoen 2016/2017
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VDZ vrouwen 1
seizoen 2016/2017

Foto Ted de Kraker



Keurslager Putman

Keurslager Putman
Uw stamppot specialist

Compleet buffet vanaf €9,50

buffet 

wintersStamppot

Niks is lekkerder dan opwarmen 

met een heerlijke hollandse stamppot na een 

koude winterdag. Hutspot, zuurkool, boerenkool, 

andijviestampot met knapperige spekjes en ambach-

telijke rookworst of gehaktballen. 

Ga nu naar de site voor de verschilllende 

mogelijkheden: putman.keurslager.nl 

of bel: 026-4425368

• Steenstraat 90, Arnhem • putman.keurslager.nl • 026-4425368
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Nieuwe lichting TOP pupillenscheidsrechters

Op maandag 14 november gingen 20 enthousiaste 
VDZ-meiden en -jongens uit de JO13 en JO15 
van start met de cursus Pupillenscheidsrechter 

van de KNVB. Vanuit VDZ vinden wij het belangrijk om 
de jeugd op te leiden en te betrekken bij de vereniging. 
Daarnaast is het een manier om in de toekomst ook de 
wedstrijden van de oudere jeugd vanuit VDZ van een 
scheidsrechter te kunnen voorzien. Zoals het spreek-
woord luidt: “Jong geleerd is oud gedaan!” Ook hopen 
wij dat er op deze manier meer begrip en respect komt 
voor scheidsrechters. Kortom, een cursus met meerdere 
doelen en belangen. 

Het allerbelangrijkste is natuurlijk het enthousiasme van 
deze kinderen om te willen leren fluiten. En dat enthousi-
asme, dat was er! Onder begeleiding van Hans Noortman 
van de KNVB en Omar Khalifa van VDZ is de jongens en 
meiden tijdens de eerste avond de theorie bijgebracht.  
Maandag 21 november werd de cursus afgesloten met 
een praktijkexamen onder leiding van Hans Noortman, 
Omar Khalifa en Jeroen Westen. Hierna volgde nog de 
ultieme test met een theorie-examen. 
Vol trots kunnen wij jullie melden dat alle deelnemers 
geslaagd zijn! 

De volgende meiden en jongens kunnen jullie aan het 
werk zien met fluit en scheidsrechter embleem op hun 
shirt tijdens de wedstrijden van JO9 en JO11: 

Nieuwe lichting 
TOP pupillenscheidsrechters!

• Armelle Chabou • Alex Immink • Nick de Blok • Pablo 
Boesveld • Wouter Steenstra • Willem Schreuder • Tho-
mas van Oorschot • Storm Geerdink • Rianne van Lunen-
burg • Jasper Hartgers • Pepijn Hartgers • Mats Heerens 
• Ruben van Wolven • Thijs van Dijk • Niek Barten • Floor 
Jansen • Hannah Klompmaker • Lucas Crijns • Pieter 
Poels • Ties Peters •

Vanuit de jongste jeugd hopen wij dat zij in de toekomst 
doorstromen naar de wedstrijden van JO13 en JO15 en 
zo verder. Hierbij is de hulp van iedereen bij VDZ in deze 
eerste fase super belangrijk, in het bijzonder van de lei-
ders/coaches: help ons door aan het volgende te denken: 

•  Bescherm de scheidsrechters indien er wat wordt geroe-
pen door spelers, toeschouwers of de tegenpartij naar de 
scheidsrechter; 

•  Accepteer een beslissing van de scheidsrechter, ook 
wanneer je het er niet eens bent; 

•  Geef complimenten aan de scheidsrechter na de 
wedstrijd.

Namens de coördinatie scheidsrechters,
Lenny Jansen 



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
Slagerij Putman 
www.slagerijputman.nl
Teunissen BV schoonmaakbedrijf 
www.teunissenbv.nl
Voetbalcenter OLB 
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

Café Hekking 
www.cafehekking.nl
Dakbedekkingsbedrijf ELRO 
ELRO Dakbedekkingen 
www.elroduurzamedaken.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
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
YellowCode 
www.yellowcode.nl
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 Noud Boelhouwer Tijn Boelhouwer Ronald Boelhouwer

Hoe oud ben je? 9 jaar 12 jaar 43 jaar

Hoelang ben je 
al lid of actief?

4 jaar 7 jaar Ik ben geen lid, maar 'voetbalvader'

Wat doet je 
bij VDZ?

Ik voetbal in de JO117, als 
linkerverdediger

Ik voetbal in de 
JO132, als linker 
middenvelder / 
aanvaller.

Ik ben coach van de JO117.

Wat doet je 
naast VDZ? 

Ik zit in groep 6 van de 
Jozef Sarto school en ik 
tennis bij de ALTB

Ik zit in de eerste 
klas van het SGA en 
ik tennis bij de ALTB

Ik werk bij de Provincie Gelderland, als 
strategsich adviseur. Ik help mee om grote 
economische vraagstukken te realiseren. 
Daarnaast tennis ik graag en speel ik één 
keer in de week zaalvoetbal

Wat is je mooi-
ste sportmo-
ment

Het mooiste is om iedere 
zaterdag een wedstrijd 
te kunnen spelen, lekker 
voetballen en lol maken

Dat ik eindelijk mocht 
beginnen met voet
ballen bij de Fmini's

De prestaties van Max Verstappen. 25 jaar 
geleden heb ik voor het eerst een F1 race 
bezocht, jarenlang keek ik alles. De afgelo
pen 10 bijna niet meer omdat het vaak erg 
saai was. Max maakt de sport weer leuk!

Wat zijn je 
sterke en 
zwakke 
punten

Mijne sterke punten zijn 
dat ik links ben (de meeste 
spelers zijn rechts) en ik 
ben een goede verdediger. 
Wat nog beter kan zijn mijn 
corners en penalty's

Een sterk punt is 
mijn goede voorzet. 
En verbeterpunten 
zijn er altijd

Ik ben best een beetje fanatiek als het om 
sport gaat. Ik probeer dat ook op de jongens 
die ik coach over te brengen. Ze zo veel mo
gelijk positief benaderen, maar ook situaties 
gebruiken om ze wat van het spelletje te 
laten leren. En dat lukt dit jaar best aardig

Waar denk je 
aan bij VDZ?

Voetballen doet  
zegevieren!

Leuk voetballen Een leuke en gezellige club, waar ik graag 
nog voor een bakkie koffie blijf hangen na 
een wedstrijd van Tijn of Nout

Wat wil je nog 
meer kwijt?

Ik vind het superleuk dat 
ik met 3 kinderen uit mijn 
klas in het team zit.

Niets. Ik hoop nog lang te kunnen kijken naar en 
genieten van het plezier dat Tijn en Nout 
hebben bij VDZ.
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Vader en 
zoon

Vraag Noud Boelhouwer Tijn Boelhouwer Ronald Boelhouwer

Hoe oud ben je? 9 jaar 12 jaar 43 jaar

Hoelang ben je 
al lid of actief?

4 jaar 7 jaar Ik ben geen lid, maar 'voetbalvader'

Wat doet je 
bij VDZ?

Ik voetbal in de JO117, als 
linkerverdediger

Ik voetbal in de 
JO132, als linker 
middenvelder / 
aanvaller.

Ik ben coach van de JO117.

Wat doet je 
naast VDZ? 

Ik zit in groep 6 van de 
Jozef Sarto school en ik 
tennis bij de ALTB

Ik zit in de eerste 
klas van het SGA en 
ik tennis bij de ALTB

Ik werk bij de Provincie Gelderland, als 
strategsich adviseur. Ik help mee om grote 
economische vraagstukken te realiseren. 
Daarnaast tennis ik graag en speel ik één 
keer in de week zaalvoetbal

Wat is je mooi-
ste sportmo-
ment

Het mooiste is om iedere 
zaterdag een wedstrijd 
te kunnen spelen, lekker 
voetballen en lol maken

Dat ik eindelijk mocht 
beginnen met voet
ballen bij de Fmini's

De prestaties van Max Verstappen. 25 jaar 
geleden heb ik voor het eerst een F1 race 
bezocht, jarenlang keek ik alles. De afgelo
pen 10 bijna niet meer omdat het vaak erg 
saai was. Max maakt de sport weer leuk!

Wat zijn je 
sterke en 
zwakke 
punten

Mijne sterke punten zijn 
dat ik links ben (de meeste 
spelers zijn rechts) en ik 
ben een goede verdediger. 
Wat nog beter kan zijn mijn 
corners en penalty's

Een sterk punt is 
mijn goede voorzet. 
En verbeterpunten 
zijn er altijd

Ik ben best een beetje fanatiek als het om 
sport gaat. Ik probeer dat ook op de jongens 
die ik coach over te brengen. Ze zo veel mo
gelijk positief benaderen, maar ook situaties 
gebruiken om ze wat van het spelletje te 
laten leren. En dat lukt dit jaar best aardig

Waar denk je 
aan bij VDZ?

Voetballen doet  
zegevieren!

Leuk voetballen Een leuke en gezellige club, waar ik graag 
nog voor een bakkie koffie blijf hangen na 
een wedstrijd van Tijn of Nout

Wat wil je nog 
meer kwijt?

Ik vind het superleuk dat 
ik met 3 kinderen uit mijn 
klas in het team zit.

Niets. Ik hoop nog lang te kunnen kijken naar en 
genieten van het plezier dat Tijn en Nout 
hebben bij VDZ.



COOP Manders

Veldman Sport

Beethovenlaan 61
6815 BL    Arnhem
Tel. 026 - 44 26 720
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Vraag 1
Een speler van de verdedigende partij houdt binnen zijn eigen straf schopgebied, terwijl de bal bij de rechtsbuiten in de 
omgeving van de hoekvlag is, een aanvaller vast. De scheidsrechter kent nu :
A een indirecte vrije schop toe, omdat de aanvaller geen doelrijpe kans had.
B een strafschop toe.
C  een directe vrije schop toe op de plaats waar de bal zich bevond en hij geeft de verdediger een waarschuwing 

door het tonen van de gele kaart.
D  een indirecte vrije schop toe op de plaats waar de bal was en hij geeft de verdediger een waarschuwing door het 

tonen van de gele kaart.

Vraag 2
Juist buiten het strafschopgebied wordt een aanvaller door een verde diger onderuit 
gehaald. Dezelfde aanvaller neemt snel (met nog verdedigers in de buurt) de toege-
kende vrije schop en schiet de bal tegen de lat. Hij krijgt de bal direct weer terug en 
schiet de bal nu in het doel van de tegenpartij. Is dit een geldig doelpunt ?
A Neen, de vrije schop moet worden overgenomen.
B Ja.
C Neen, de aanvaller had op een teken van de scheidsrechter moeten wachten.
D  Neen, de verdedigende partij krijgt een indirecte vrije schop te nemen op de 

plaats waar deze aanvaller voor de tweede maal de bal speelde.

Vraag 3
De doelverdediger heeft, op de grond liggend, nog een vinger op de bal. Mag de bal 
nu worden gespeeld?
A Alleen door een tegenstander.
B Alleen door een medespeler.
C De bal mag niet meer worden gespeeld.
D De bal mag door iedereen worden gespeeld.

Vraag 4
Tussen het moment waarop de scheidsrechter constateert dat de wed strijd is beëin-
digd en het moment waarop hij zijn fluit naar zijn mond brengt om de wedstrijd te beëindigen, ziet de scheidsrechter dat 
de doelverdediger, staande in zijn strafschopgebied, een aanvaller opzettelijk slaat. De scheidsrechter moet nu:
A de wedstrijd als geëindigd beschouwen.
B  de wedstrijd alsnog verlengen voor het nemen van de strafschop en de doelverdediger uit het veld zenden door 

het tonen van de rode kaart.
C de wedstrijd als geëindigd beschouwen en het slaan van de doelver¬dediger ter kennis brengen van de Bond.
D de doelverdediger de rode kaart tonen en de wedstrijd als geëindigd beschouwen.

Vraag 5
Een aanvaller wordt door een verdediger buiten het strafschopgebied bij zijn shirt gegrepen op het moment dat hij deze 
wil passeren. Binnen het strafschopgebied laat de verdediger het shirt los en de aanvaller komt ten val. De scheids-
rechter ziet echter dat de aanvaller snel overeind komt en een doelrijpe kans krijgt en hij past dan ook de voordeel regel 
toe. Helaas wordt de bal naast geschoten. De scheids rechter moet nu:
A alsnog een directe vrije schop toekennen.
B  alsnog een strafschop toekennen en het geven van een waarschuwing aan de verdediger door het tonen van de 

gele kaart of de verdediger wegzenden door het tonen van de rode kaart.
C hervatten met een doelschop.
D  hervatten met een doelschop en het geven van een waarschuwing aan de verdediger door het tonen van de gele 

kaart of de verdediger wegzenden door het tonen van de rode kaart.
-Antwoorden vindt u op pagina 57-

Spelregelquiz
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Verslag algemene 
ledenvergadering

Op donderdag 24 november vond in aanwezigheid 
van 48 leden de ALV plaats in onze kantine die 
om 20.00 startte met een minuut stilte voor de 

leden/donateurs die ons in het afgelopen boekjaar zijn 
ontvallen. Ter herinnering: Louis Burgers (Lid van 
Verdienste), Frieda Roelofs (echtgenote van ons lid Ben), 
Harrie Gudden, Theo de Meijer, Luc de Krosse en 
André Westen.

De meeste agendapunten werden in rap tempo door het 
bestuur behandeld waarbij de diverse commissies een 
korte toelichting gaven op de uitgereikte stukken. Het 
verslag van de penningmeester werd – zoals gebruikelijk 
– uitgebreid toegelicht en gaf weinig aanleiding tot 
opmerkingen. De kascommissie was dan ook vol lof over 
de wijze waarop de financiële administratie was gevoerd. 

Daarop verleende de voltallige vergadering decharge aan 
het bestuur. Aansluitend deed de kascommissie enkele 
aanbevelingen aan de aftredende en nieuwe penning-
meester, waarop in een later stadium zal worden 
teruggekomen.

Algemene LedenVergadering
De pas ingestelde investeringscommissie, samengesteld 
uit deskundige leden, gaat zich bezighouden met de 
prioriteitstelling van grote projecten die in de komende 
jaren uitgevoerd moeten worden, zoals kunstgras en 
ledverlichting op veld 7, vernieuwing van het clubgebouw, 
uiteraard rekening houdend met de beschikbare 
middelen. 

De aangepaste gedragscode kwam kort voorafgaand aan 
de vergadering ter beschikking alsmede een in te voeren 
gedragscode (Verklaring Omtrent Gedrag - VOG). Met 
name de VOG leidde tot langdurige en felle discussies 
waarbij verschillende werkwijzen de revue passeerden. 
Onduidelijkheid alom. Beide punten konden niet worden 
goedgekeurd en zullen op een volgende vergadering 
opnieuw moeten worden voorgelegd.

Binnen het bestuur werd Bert Kok als aftredend pen-
ningmeester uitvoerig bedankt voor het vele 
constructieve werk dat hij de ruim 8 jaar van zijn bewind 
heeft gedaan. Een welverdiend applaus was zijn deel. 

Zijn opvolger Rob Godschalk staat al lange tijd in de 
startblokken en wordt vanaf december a.s. volledig opera-
tioneel. Het bestuur meldde dat een nieuw kandidaat-be-
stuurslid bereid was gevonden om aan te treden. Matthieu 
Nas zal de komende periode als toegevoegd bestuurslid 
de vergaderingen volgen. Daarna zal hij voorgedragen 
worden om gekozen te worden. 

De rondvraag werd deze vergadering voornamelijk be-
heerst door een onderwerp dat de ontevredenheid tussen 
de Jeugd-TC en de senioren-TC op tafel legde. Na een 
ellenlange discussie met daarin een directe aanval op 
de eindverantwoordelijke voor het technisch beleid werd 
besloten dat de betrokkenen bijeen zouden komen om dit 
probleem op te lossen (Note: inmiddels heeft dat gesprek 
plaats gevonden en is in goede harmonie verlopen).

Nadat de in de vorige vergadering benoemde Leden van 
Verdienste Hans Egging en Erwin Brakenhoff hun speld in 
ontvangst hadden genomen kon het “echte” leuke agen-
dapunt - Jubilarissen – worden gestart door wie anders 
dan Steef Brinkhoff.

De 25-jarige jubilarissen Arjen Koudijs en Berno Klomp 
werden beide op hun eigen terrein fijntjes toegesproken. 
Deze toespraken zijn niet te reproduceren. Helaas kon 
Rik van den Oosterkamp niet aanwezig zijn; hij krijgt zijn 
speld later. 
Jeroen Polman (speler, leider en bijhouder van de elftal-
resultaten), Rogier Walter (speler, kantinecommissie), 
Berry Valen (oud-keeper van zo’n beetje alle elftallen) 
en Ruud van der Zande (oud-speler en -scheidsrechter) 
waren 40 jaar bij VDZ. Helaas kon Ruud niet aanwezig 
zijn door ziekte van zijn echtgenote. De ander drie kregen 
de hun toekomende speeches en die met veel gelach 
werden ontvangen.
Dit jaar weer drie jubilarissen voor 50 jaar trouw aan VDZ. 
Willem Polman (oud-speler), Nico Valen (o.m. oprichter/
trainer dames, jeugdleider en kantinecommissie) en 
Frans Bolder (bestempeld als voetbaltalent die helaas 
door een ernstig ongeluk zijn carrière moest beëindigen), 
nu vaste bediener van het scorebord en jeugdscheids-
rechter. Zij kregen allen de speciale speld uitgereikt. 

Henk Matser

foto’s Ted Kraker
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Op donderdag 24 november vond in aanwezigheid 
van 48 leden de ALV plaats in onze kantine die 
om 20.00 startte met een minuut stilte voor de 

leden/donateurs die ons in het afgelopen boekjaar zijn 
ontvallen. Ter herinnering: Louis Burgers (Lid van 
Verdienste), Frieda Roelofs (echtgenote van ons lid Ben), 
Harrie Gudden, Theo de Meijer, Luc de Krosse en 
André Westen.

De meeste agendapunten werden in rap tempo door het 
bestuur behandeld waarbij de diverse commissies een 
korte toelichting gaven op de uitgereikte stukken. Het 
verslag van de penningmeester werd – zoals gebruikelijk 
– uitgebreid toegelicht en gaf weinig aanleiding tot 
opmerkingen. De kascommissie was dan ook vol lof over 
de wijze waarop de financiële administratie was gevoerd. 

Daarop verleende de voltallige vergadering decharge aan 
het bestuur. Aansluitend deed de kascommissie enkele 
aanbevelingen aan de aftredende en nieuwe penning-
meester, waarop in een later stadium zal worden 
teruggekomen.

Algemene LedenVergadering
De pas ingestelde investeringscommissie, samengesteld 
uit deskundige leden, gaat zich bezighouden met de 
prioriteitstelling van grote projecten die in de komende 
jaren uitgevoerd moeten worden, zoals kunstgras en 
ledverlichting op veld 7, vernieuwing van het clubgebouw, 
uiteraard rekening houdend met de beschikbare 
middelen. 

De aangepaste gedragscode kwam kort voorafgaand aan 
de vergadering ter beschikking alsmede een in te voeren 
gedragscode (Verklaring Omtrent Gedrag - VOG). Met 
name de VOG leidde tot langdurige en felle discussies 
waarbij verschillende werkwijzen de revue passeerden. 
Onduidelijkheid alom. Beide punten konden niet worden 
goedgekeurd en zullen op een volgende vergadering 
opnieuw moeten worden voorgelegd.

Binnen het bestuur werd Bert Kok als aftredend pen-
ningmeester uitvoerig bedankt voor het vele 
constructieve werk dat hij de ruim 8 jaar van zijn bewind 
heeft gedaan. Een welverdiend applaus was zijn deel. 

Zijn opvolger Rob Godschalk staat al lange tijd in de 
startblokken en wordt vanaf december a.s. volledig opera-
tioneel. Het bestuur meldde dat een nieuw kandidaat-be-
stuurslid bereid was gevonden om aan te treden. Matthieu 
Nas zal de komende periode als toegevoegd bestuurslid 
de vergaderingen volgen. Daarna zal hij voorgedragen 
worden om gekozen te worden. 

De rondvraag werd deze vergadering voornamelijk be-
heerst door een onderwerp dat de ontevredenheid tussen 
de Jeugd-TC en de senioren-TC op tafel legde. Na een 
ellenlange discussie met daarin een directe aanval op 
de eindverantwoordelijke voor het technisch beleid werd 
besloten dat de betrokkenen bijeen zouden komen om dit 
probleem op te lossen (Note: inmiddels heeft dat gesprek 
plaats gevonden en is in goede harmonie verlopen).

Nadat de in de vorige vergadering benoemde Leden van 
Verdienste Hans Egging en Erwin Brakenhoff hun speld in 
ontvangst hadden genomen kon het “echte” leuke agen-
dapunt - Jubilarissen – worden gestart door wie anders 
dan Steef Brinkhoff.

De 25-jarige jubilarissen Arjen Koudijs en Berno Klomp 
werden beide op hun eigen terrein fijntjes toegesproken. 
Deze toespraken zijn niet te reproduceren. Helaas kon 
Rik van den Oosterkamp niet aanwezig zijn; hij krijgt zijn 
speld later. 
Jeroen Polman (speler, leider en bijhouder van de elftal-
resultaten), Rogier Walter (speler, kantinecommissie), 
Berry Valen (oud-keeper van zo’n beetje alle elftallen) 
en Ruud van der Zande (oud-speler en -scheidsrechter) 
waren 40 jaar bij VDZ. Helaas kon Ruud niet aanwezig 
zijn door ziekte van zijn echtgenote. De ander drie kregen 
de hun toekomende speeches en die met veel gelach 
werden ontvangen.
Dit jaar weer drie jubilarissen voor 50 jaar trouw aan VDZ. 
Willem Polman (oud-speler), Nico Valen (o.m. oprichter/
trainer dames, jeugdleider en kantinecommissie) en 
Frans Bolder (bestempeld als voetbaltalent die helaas 
door een ernstig ongeluk zijn carrière moest beëindigen), 
nu vaste bediener van het scorebord en jeugdscheids-
rechter. Zij kregen allen de speciale speld uitgereikt. 

Henk Matser

foto’s Ted 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

PvdW Ruben 
van Rijn en 
Olaf Wijbenga

Naam: Pim de Weerd
Ik ben 8 jaar oud en speel in VDZ JO9-2 als spits. Ik was 
pupil van de week bij de wedstrijd: VDZ1 – PAX Hengelo 1 
op zondag 16 oktober 2016, de uitslag was 1-3.

Hoe lang speel je al bij VDZ? Dit is het derde jaar
Waarom koos je voor VDZ? Leuke club en mooie velden
Op welke positie speel je het liefst? Spits
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom?
Joep (mijn broer), omdat hij mijn broer is
Wie vind je de beste voetballer en waarom? Ronaldo, 
omdat hij supersnel is en mooie doelpunten maakt
Wat is je favoriete club? Feyenoord
Heb je nog andere hobby’s?
Tennissen met papa, zwemmen en skeeleren
Wat wil je later worden? Profvoetballer of architect
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij VDZ? 
De toernooien
Wat was je beste wedstrijd of actie?
VDZtoernooi, gewonnen vorig seizoen (2016)
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ? 
Ik vind het leuk om wedstrijden te kijken. Ze waren alleen 
niet zo blij. Ik voetbal heel vaak bij VDZ met papa en mijn 
broer!

PUPIL VAN DE WEEK

Naam: Vigo Penterman
Ik ben 9 jaar oud en speel in het JO11-1 als spits. Ik was pupil 
van de week bij de wedstrijd: VDZ1 –Bon Boys1, op zondag 23 
oktober 2016, de uitslag was 2-4.

Hoe lang speel je al bij VDZ? Dit wordt mijn vierde jaar
Waarom koos je voor VDZ? Mijn broer Din speelt er ook
Op welke positie speel je het liefst? Spits
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom?
Pablo en Stijn, ze kunnen ook goed trucjes
Wie vind je de beste voetballer en waarom?
Messi, kan alles, mooie goals maken en goede passjes
Wat is je favoriete club? Barcelona
Heb je nog andere hobby’s? Buiten spelen, trampolinespringen
Wat wil je later worden? Profvoetballer
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij VDZ?  
Pupil van de week zijn
Wat was je beste wedstrijd of actie? Vorig jaar speelden we 
met de F1 heel goed tegen de Engelse teams op het toernooi bij 
VDZ. En ik scoorde ook nog een mooie goal.
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over jezelf?  
Bedankt voor de kado’s en de leuke dag. Iedereen was heel 
aardig en ik vond het leuk om met de warming up mee te doen 
voor de wedstrijd.

Foto Henk Matser

Foto Henk Matser
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Slaapmutsentoernooi 2016

3

Op 27 oktober werd het jaarlijkse slaapmutsentoer-
nooi gehouden. Ondanks het feit dat de animo dit 
jaar wat minder was, leek de hectiek in de kantine 

bij het aanmelden  er niet minder om. Zoals ieder jaar 
begonnen de E pupillen het toernooi met een voetbal-
spellencircuit op het hoofdveld,  terwijl men in de kantine 
lekker aan de patat zat.

Toen de avond viel, was het tijd voor het douanespel 
in het bos! Moe maar voldaan kwam iedereen rond 
21.30 terug op het complex, al snel gingen de voetjes 
van de vloer....Dj dr Beat trakteerde de kinderen op de 
nieuwste hits. Om 23.00 was het tijd om te gaan slapen, 
maar niet voordat er een massaal kussengevecht was 
‘uitgevochten’.

foto’s Ted Kraker

Na een korte nacht werden de kinderen om 7.00 wakker 
gemaakt. Het was tijd voor de beruchte ochtendwandeling. 
Dit jaar helaas niet met Marcel, maar met Omar.  Na een 
stevig rondje joggen, rekken en strekken, was het tijd voor 
een welverdiend ontbijt! 

En daarna ...... voetballen ......

Het toernooi werd om 12.00 afgesloten, met alleen 
maar winnaars, die allen zijn beloond met een echte 
Slaapmutsenmedaille!

Begeleiders, A/B jeugd en andere vrijwilligers, bedankt 
voor jullie inzet!

De jeugdactiviteitencommissie 

SLAAPMUTSENTOERNOOI 2016SLAAPMUTSENTOERNOOI 2016SLAAPMUTSENTOERNOOI 2016SLAAPMUTSENTOERNOOI 2016SLAAPMUTSENTOERNOOI 2016
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We zijn alweer bijna op de helft! Voor veel teams 
zit de eerste seizoenshelft er op. Soms teleur
stellend, soms boven verwachting, maar in bij

na alle gevallen in ieder geval met veel plezier. Een eerste 
seizoenshelft die wat betreft de algemene coördinatie ook 
wel heeft aangetoond dat het steeds meer moeite kost om 
de vereniging in de eerste weken weer helemaal op volle 
toeren te kunnen laten draaien. Mede door het wegvallen 
van een aantal vrijwilligers op sleutelposities zijn er steeds 
meer gaten die gedicht moeten worden en dat leidt wel 
eens tot uitdagingen. Toch zijn er ook nu weer ruim 200 
vrijwilligers die met zijn allen de jeugd laten voetballen van 
de mini’s tot en met O19. Wij kunnen deze mensen niet 
genoeg bedanken voor al hun inzet! 

Vacatures 
De afgelopen periode is er in ieder geval weer 1 vacature 
ingevuld. Eric van de Kerkhof is opnieuw gestart als alge
meen coördinator voor de JO13. Voor de JO11 zoeken we 
nog steeds een technisch coördinator en ook voor Hans 
Zwartkruis is nog geen vervanger gevonden. Maar buiten 
deze kaderfuncties kunnen we ook op andere plekken nog 
versterking gebruiken. Met name op wedstrijdsecretariaat 
is de spoeling dun. Dus lijkt het u leuk om als gastheer 
op te treden op de zaterdag bij VDZ, neem dan vooral 
contact op met iemand van de jeugdcommissie!

Coach de coaches
Naast de trainerscursus die ook dit jaar weer tot bijna 40 
opgeleide trainers heeft geleid, zijn we dit jaar ook gestart 
met een coach de coaches traject. Gedurende 8 weken 
heeft Mark de Horn van jeugdvoetbalopleiding.nl bij bijna 
alle teams een deel van de wedstrijd geobserveerd. 
Alle coaches hebben feedback gekregen op hoe zij hun 
team nog beter kunnen laten voetballen, hoe zij de jeugd 
kunnen benaderen en alles wat verder nog opvalt bij de 
coaching. Velen hebben dit als zeer positief ervaren. In 
december zullen wij intern evalueren wat de rode draad 
van de bevindingen is en hoe we met de resultaten verder 
kunnen gaan. 

Jeugdscheidsrechters
Net als vorig jaar hebben wij weer een groep jeugd
scheidsrechters opgeleid. Deze spelers uit de JO13 en 
JO15 hebben onder leiding van de KNVB een cursus 
pupillenscheidsrechter gevolgd, afgesloten met een 
praktijkdeel en een pittig examen. U leest hier meer over 
elders in de Volharder.

Maar onze scheidsrechterscoördinatoren hebben verder 
ook niet stil gezeten. Er is een avond georganiseerd voor 
alle scheidsrechters die op een groot veld willen fluiten. 
Ook dit heeft voor een aantal teams weer een vaste 
scheids opgeleverd. De invulling van scheidsrechters voor 
JO19/17/15 en hogere JO13 blijft lastig. Het zal nog een 
aantal jaren duren voordat de nieuw opgeleide jeugd
scheidsrechters deze leeftijden kunnen fluiten. Tot die 
tijd zullen we moeten zoeken naar andere oplossingen. 
De jeugdcie en de scheidsrechterscoördinatoren blijven 
hierover in gesprek met het bestuur.  

Nieuwe opzet KNVB
De KNVB heeft de plannen voor de jeugd gepresenteerd 
in een groot aantal roadshows voor de diverse amateur 
verenigingen. Over het algemeen gaan we tot de leeftijd 
van 12 jaar (dus ook de 1e jaars D) in kleinere teams en 
op kleinere velden spelen. Doel is vooral om de spelers 
meer aan de bal te kunnen laten komen, meer doelpunten 
te kunnen laten maken en meer plezier te laten beleven 
aan het spel. Dit zal een behoorlijke impact hebben op 
hoe wij momenteel georganiseerd zijn. Hoe gaan we om 
met het grotere aantal teams, de indelingen, de aantallen 
spelers per geboortejaar, het grotere aantal benodigde 
vrijwilligers, de indeling van velden etc. Gerard van Lu
nenburg zal vanuit VDZ een eerste inventarisatie doen en 
voorstellen voor de implementatie doen. Gedurende het 
jaar wordt dit ongetwijfeld vervolgd. 

We zien elkaar op of langs de velden! Hup VDZ!

Jérôme Jansen
Algemeen Jeugdcoördinator VDZ

Algemene jeugdcoördinatie
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Het seizoen is alweer een tijd begonnen, maar zo vlak 
voor de winterstop is dit een mooi moment om even 
terug te blikken op de eerste seizoenshelft. Na twee 
mooie seizoenen onder Stefan Hoogsteder, stond de 
technische commissie voor de moeilijke taak om daar 
een opvolger voor te vinden. Met het aantrekken van 
Habib is deze missie zeker volbracht. Er wordt op de 
twee jaar geleden ingezette koers voortgebouwd en 
die wordt, als ik namens de hele selectie mag spre-
ken, als zeer prettig ervaren.

Met de doorstroming van de nodige jeugdspelers 
begonnen wij dit seizoen met een jonge, gretige 
groep. De jonge jongens passen zich snel aan 

en dit uit zich, voor een aantal, in vaste basisplaatsen en 
anderen kloppen nadrukkelijk aan de deur.

Met de komst van een nieuwe trainer vinden er logischer
wijs ook wat veranderingen in de verdere staf plaats. Een 
deel bleef hetzelfde, maar het gat wat leider Peter Seinen 
achterliet, was merkbaar niet zo een tweedrie opgevuld. 
Dit resulteerde vooral in de voorbereiding tot onduidelijk
heden omtrent organisatorische zaken. Een punt waar de 
technische commissie lering uit kan trekken. 
Maar zoals zoveel problemen, losten ook deze problemen 
zich vanzelf op. Door een gemaakte belofte aan de bar, 
waren wij vanaf de start van de competitie voorzien van 
een fantastische leider: Freek Salemink! Na wat opstart
problemen, het blijft natuurlijk gewoon een voetballer (wel 
eentje met leiderschapskwaliteiten), heeft Freek zijn draai 
gevonden. Het hele team, staf incluis, beleeft hier lol aan!

Foto’s van de wedstrijd tegen Groessen (5-0) door Ted de Kraker

De eerste seizoenshelft van VDZ Heren 1 
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Voor Habib was er nog een belangrijke functie niet inge
vuld, die van assistenttrainer. Die rol wordt sinds vorige 
maand ingevuld door Danny Suitela. Danny is oudkeeper, 
heeft al menig club getraind en is daarnaast een bekende 
van Habib. Ook hij begint zijn draai te vinden en steeds 
meer zijn stempel te drukken op trainingen en tijdens 
wedstrijdbesprekingen.

Met een complete staf en goede voorzieningen, is het nu 
aan ons als groep om daar mooie resultaten tegenover 
te zetten. Na een uitstekende competitiestart hebben wij 
een wat mindere periode gehad, met een voorlopige plek 
in de middenmoot als gevolg. Om bovenin mee te kunnen 
draaien, moeten wij constanter presteren en niet goede 
wedstrijden, of helften, afwisselen met beduidend minde
re. Misschien is het inherent aan de jeugdigheid, maar er 

huist genoeg kwaliteit in deze groep om in de subtop mee 
te kunnen draaien. Ik heb het volste vertrouwen in ons als 
team en denk dat wij tot mooie dingen in staat zijn. 

Om dat tot uiting te laten komen, kunnen wij jullie als 
supporters goed bij gebruiken. Naast onze hondstrouwe 
supporters, wordt ieders aanwezigheid rondom wedstrij
den enorm op prijs gesteld en ik hoop jullie daarom, de 
rest van het seizoen, met velen langs de lijn te zien om 
ons naar de overwinning te schreeuwen.

Ik wens, namens het hele team, iedereen fantastische 
feestdagen en een gezond 2017!  

Kars Deutekom
VDZ Heren 1

De eerste seizoenshelft van VDZ Heren 1 



OLB Voetbalcenter

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

www.olbsports.nl
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Ronaldo of Messi? 
Een handtekening van de ziel
“Peter, wie vind jij beter? Ronaldo of Messi?” Vol overtuiging antwoord ik: “Messi, natuurlijk!”
“Hoezo?” Beschrijvingen van acties en mooie doelpunten volgen. Mijn voetbalvriend, Albert, aan 
de andere kant van de bruingelakte tafel in café Petersberg doet even later, hetzelfde, maar dan 
over Ronaldo. Kroegpraat van voetballiefhebbers. 
“Jullie zien het fout.” Een grijsgelokte heer aan de tafel naast ons luisterde kennelijk mee. “Het 
gaat niet over wie béter is. Het gaat over jullie.” Hij lacht om onze verbaasde blikken. “De een 
houdt meer van de heldhaftige Achilles, de ander van de slimme Odysseus. De een meer van 
de wilde Rolling Stones, de ander van de melodieuzere Beatles. De een houdt meer van de 
ploeterende Beethoven, de ander van de geniale Mozart. 
Is Messi beter dan Ronaldo? Nee! Hoe jezelf naar het leven kijkt bepaalt je voorkeur. 
Hou je van drama, strijd en passie dan hou je van Ronaldo. Hou je van het kleine, 
technische en het geniale dan ben je een fan van Messi. Vergeet niet,” vervolgt hij, 
“zij stuwen elkaar naar grote hoogte, zonder elkaar kunnen zij niet. Eens stopt er een. 
Waarschijnlijk Ronaldo omdat hij ouder is. Iedereen zal hem dan missen. Vooral 
Messi. 
“Maar…?” zeg ik. “Die akelige maniertjes dan? Dat is toch niet normaal?” “Wat is 
normaal?” vervolgt de heer. “Is het normaal dat Ronaldo een van de weinige voet
ballers is zonder tatoeages omdat hij bloed doneert? Is het normaal dat Ronaldo 
zijn winstpremies van de Champions League en het Europeeskampioenschap 
aan goede doelen schenkt?” Adempauze. “Nare maniertjes zijn koffiepraat. 
Geniaal is gelukkig nooit normaal!” Albert vraagt: “Wie vindt ú de beste?” 
Na zijn laatste slok: “Vergelijk eens alle doelpunten van Ronaldo en Messi, 
herken je iets?” Hij zet het lege glas op tafel. “Een doelpunt is als een handtekening 
van de ziel.” 
Hij pakt zijn sjaal en zijn jas. “Daarom vind ik ….”. Achter in het café klinkt kabaal en 
hard gelach. Ik draai me om. Een biljartbal rolt over de houten vloer, begeleid door  
gejoel van omstanders. Het duurt even voordat de bal weer op het laken ligt. Wij 
draaien ons om. De oudere heer staat aan de bar en rekent af. Hij zwaait, lacht ons 
toe als hij het café verlaat. “Wat zei hij nou?” vraagt Albert. Ik verstond alleen: “Een 
doelpunt is als de handtekening van de ziel......”

De Pingelaar



Sinterklaas bij 
VDZ

Op woensdag 30 november bracht de Sinterklaas een 
bezoek aan de club. Deze bezocht hij in 3 groepen 
F-jes. De middag begon met een spellencircuit , 

waarna de pupillen werden verrast met de komst van Sint 
met zijn Pieten . In het grote boek stond geschreven, hoe 
sportief en talentvol de kinderen zijn bij VDZ!
Sinterklaas zelf is fan van Real Madrid, Ronaldo had hem 
gevraagd om onze spelertjes van Real de groeten te doen....
als dat niet een mooi cadeau is?

Dank aan iedereen, die ervoor heeft gezorgd dat het een 
geslaagde middag was!

De Jeugdactiviteiten commissie

Sinterklaas bij VDZ

foto’s Ellen Bal
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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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www.mondgezond.nl

Mondhygiënistenpraktijk Arnhem 

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

Hoek Breitnerstraat|
Jozef Israëlslaan
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597 januari, zet het vast in je agenda !!

Tiende editie

Roel van der Leij 
Wintercup 2017
Op zaterdag 7 januari 2017 wordt  voor de tiende keer het lagereelftallentoenooi 
gespeeld.  Editie 2017 begint om 13.00 uur.  Na afloop van het sportieve gedeelte 
wordt in het clubhuis een stamppotmaaltijd genuttigd en vindt de prijsuitreiking plaats. 
De kantine zal die avond tot tenminste 22.00 uur open zijn. Hopelijk is het animo voor dit 
toernooi net zo groot is als voorgaande jaren. 

Rogier Walter

59

Aankondiging

Oliebollencup 2017
Op zaterdag 7 januari wordt de jaarlijkse oliebollencup gehouden.  
Het toernooi is voor alle JO11 spelers.
Aanvang:  9.00 - 11.30
Aanwezig:  8.45
Uiteraard wordt iedereen tijdens de pauze opgewarmd met een beker 
chocomel en een heerlijke oliebol!

Hopelijk tot dan,
Jeugdactiviteitencommissie VDZ

JO9-4 het eerste 
jeugdteam met 
spelersbus! 
Als je de kolommen van de Pupillen 
van de Week leest willen ze allemaal  
profvoetballer worden. Omdat je daar 
natuurlijk goed op voorbereid moet zijn is 
er alvast een spelersbus geregeld voor de 
toppers van JO94.
Een vader van het team had de belofte 
gedaan, dat bij winst bij de eennalaatste 
uitwedstrijd, ze de laatste uitwedstrijd met 
een spelersbus zouden worden vervoerd. 
En zo stond er bij de laatste wedstrijd 
een busje klaar, om de jongens als echte 
vedetten naar Spero te brengen . Het was 
een feest onderweg!

10



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 Rob Godschalk 0263621170
Accommodatie Steef Brinkhoff 0264455096
Kandidaatlid Jeugd Matthieu Nas 0628469709 

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 Rob Godschalk)
Coördinator Horecacommissie Rogier Walter 0629276710
Barcommissie Bardienstenplanning Hanny Jansen 0627838393
Barcommissie Inkoop Henk Koudijs 0264435976
Contributieinning Rob Godschalk 0263621170
VDZHogerop en sponsoring Evert van Amerongen 0264435831
Fondsenwerving Ronald Brakenhoff 0621580873

Beheer accommodatie (bestuurslid Steef Brinkhoff)
Onderhoud en schoonmaak Steef Brinkhoff 0264455096

Jeugdcommissie (portefeuille Matthieu Nas)
Jeugdcommissie voorzitter Ronald Brakenhoff 0621580873
Plv. voorzitter Hans Arentsen 0264420911
Lid John Wijbenga 0651193081
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



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

info@ateliervoorzelfmaakmode.nl
www.ateliervoorzelfmaakmode.nl

De laatste linie

Stan Minderaa

Wat is de kracht van jullie laatste linie? 
Kijkend naar vorig jaar is onze kracht als achterhoede dat 
wij de dingen doen waar wij goed in zijn; wij verdedigen 
compact en laten het voetballen over aan de jongens die 
daar het best in zijn. Dit jaar ligt dit iets anders en wordt 
vooral van de backs aanvallend gezien meer gevraagd.
 

Welke rol vervul jij daarin? 
Ik speel als back en heb zowel links als rechts gespeeld. 
Het aanvallende gedeelte dat dit jaar van groter belang 
is, is ook direct het punt waar ik beter in moet worden. 
Uiteindelijk is het samen brengen van zowel het aanvallen 
en verdedigen misschien nog wel het moeilijkst.
 

Welke tegenstander heeft jou een vervelende middag 
bezorgd dit seizoen?
De buitenspelers van Gendringen en DCS waren erg las-
tig. Snelle jongens, die technisch en tactisch goed waren 
onderlegd. 
 

Wanneer zijn jullie het meest kwetsbaar als laatste linie? 
Inmiddels staat de teller op 18 tegendoelpunten….we zijn 
het meest kwetsbaar als er op snelheid wordt omgescha-
keld en er veel ruimte achter de verdediging ligt.

Welke backspeler in het betaalde voetbal maakt indruk 
op jou?
Er zijn meerdere backs die het goede voorbeeld geven. Ik 
vind het knap als backs in staat zijn om de hele wedstrijd 
zowel aanvallend als verdedigend hun mannetje staan.
Een mooi voorbeeld is Rick Karsdorp van Feijenoord. Hij 
speelt nog niet constant, maakt fouten. In een korte tijd 
heeft hij zich wel ontwikkeld naar een speler die aanval-
lend veel weet te brengen en ook verdedigend er met 
karakter staat. 

DE LAATSTE LINIE
STAN MINDERAA

foto’s Twan van der Zandt

HEREN 1



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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