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Flow Bloemisten

The Travel Club

www.cafetariathoekjearnhem.nl

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!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 
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opstelt worden gepresenteerd en het bestuur zal de 
mogelijkheden aangeven.
 
Ik hoop dat wij nu snel mogen gaan genieten van de 
eerste voortekenen van de lente en de bal ieder weekend 
kan blijven rollen. Ik hoop u te ontmoeten op de ledenver
gadering op 20 april.

Namens het bestuur, 
Noud Hooyman

Geachte leden,
De winterstop duurde door de sneeuw iets langer dan 
gepland, maar gelukkig rolt de bal weer over de velden. In 
deze van de bestuurstafel informeer ik u over de belang
rijkste bestuurlijke ontwikkelingen van VDZ.

Voetballen op kunstgras is verantwoord
Het RIVM heeft  eind december de resultaten van het on
derzoek naar de gevaren van voetbal op kunstgrasvelden 
gepubliceerd. Voetballen op kunstgras met rubbergranu
laat is verantwoord. Het bestuur heeft het rapport gelezen 
en volgt de lijn van het rapport. De KNVB en de gemeente 
hebben ons gemeld dat ook zij de conclusies van dit 
rapport onderschrijven. Wij blijven dus op onze kunstgras
velden spelen.  Het bestuur heeft besloten daarbij geen 
onderscheid te maken tussen leeftijdsgroepen. Voor ons 
is de discussie nu afgesloten al zullen wij de berichtgeving 
blijven volgen. 

Trainer van VDZ 1 tekent contract voor 2 jaar
Habib al Mohsinawi blijft onze trainer van VDZ 1 voor de 
komende twee seizoenen. Het bestuur is erg blij met deze 
verlenging.  De samenwerking is uitstekend. De sfeer bij 
het team is goed en hiermee bieden we continuïteit voor 
onze club. Op 7 februari is het contract getekend.  De 
gesprekken met de andere selectietrainers ook bij Dames 
1 zijn nog aan de gang.

Prijsbeleid  in de kantine
Met ingang van de tweede seizoenshelft zullen de 
consumptieprijzen van een aantal producten aan bij de 
bar verhoogd worden. Onder andere een fluitje bier en 
frisdrank zullen EUR 0,10 duurder worden. Tegelijkertijd 
blijven diverse prijzen, waaronder koffie, thee en pitcher, 
ongewijzigd. De prijsaanpassingen volgen op diverse 
jaarlijkse inkoopprijs stijgingen die de afgelopen 2 à 3 jaar 
niet zijn verwerkt in de consumptieprijzen.
Tegoeden op consumptiepassen voor kaderleden zullen 
later dit voorjaar navenant verhoogd worden.

Algemene Ledenvergadering  op 20 april 2017.
Op de komende ledenvergadering zullen wij een discussie 
voeren over de investeringen in onze club en onze ac
commodatie. De resultaten van de commissie, die ideeën 

Van de bestuurstafelbestuurstafel
VDZ

Hoofdtrainer Habib al Mohsinawa verlengt 
zijn contract (foto Ted de Kraker)



Burgers’ Zoo

Groots en vernieuwd lichtfestival in de voorjaarsvakantie!

Alle info en kaartjes met korting op www.burgerszoo.nl/light
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Pupil van de week San Tuithof

Van de redactie

Groots en vernieuwd lichtfestival in de voorjaarsvakantie!

Alle info en kaartjes met korting op www.burgerszoo.nl/light

•

VDZ BL 2017.indd   1 24-1-2017   9:23:56

De winterstop duurt voort. En waren er vroeger in 
de winterstop altijd lichtpuntjes als het lagere elf
tallentoernooi, de ladiesday en de oliebollencup; 

zelfs deze waren afgelast in deze periode. Ongekend.
Misschien tijd om een sneeuwruimer aan te schaffen bij 
VDZ zodat op het kunstgras de wedstrijden en toernooien 
alsnog door kunnen gaan. Aan de andere kant, nu gaan 
we waarschijnlijk meer wedstrijden later in de lente spelen 
wat natuurlijk altijd weer meegenomen is. Lekker weer, 
fijne velden, ik zie het wel zitten. De KNVB trouwens ook. 
Die heeft een nieuwe wedstrijdschema voor 2017/2018 
in elkaar gedraaid (in overleg met de clubs) waarbij beker 
begin september begint, de competitie eind september en 
de wedstrijden tot in mei doorgaan. Augustus kunnen we 
dan nog lekker op vakantie en in april en mei spelen we 
dan meer wedstrijden. Top. Je leest erover in een stuk van 

de KNVB in deze Volharder. Wat kun je in 
dit nummer nog meer vinden. Eerlijk ge
zegd was het nogal schrapen voor kopij. Zijn er normaal 
dubbele pagina’s gereserveerd voor de Wintercup, de 
Oliebollencup en de Ladiesday moesten we nu ons in 
allerlei bochten wringen om voldoende tekst te krijgen. 
Maar het is gelukt en het resultaat ligt voor u. De familie 
de Winther vult de familiepagina, VDZ Hogerop ging met 
de sponsoren naar Schalke 04 en in dit blad leest u hoe 
dat afliep. Verder schrijft Gert Jan Schouten over de inter
nationalisering bij VDZ en dat hem dat met trots vervuld, 
Jos Scholten verhaalt van zijn ervaringen bij de UEFA C 
Youth cursus en Irene Smeltink zag op de velden dat de 
jeugd de jeugd traint en dat vervulde haar met  weemoed. 
Wat er verder in staat mag je lekker zelf gaan lezen. Veel 
leesplezier gewenst,

Rudi Borkus

Naam: San Tuithof
Ik ben 10 jaar oud en speel in JO-11-12G als middenvelder. Ik 
was pupil van de week bij de wedstrijd: VDZ 1 – Groessen 1, op 
zondag 4 december, de uitslag was 5-0
Hoe lang speel je al bij VDZ? Iets minder dan een jaar
Waarom koos je voor VDZ?  
VDZ leek me een leuke club en ik hoorde er leuke verhalen over 
van Diede en Julie uit meidenteams
Op welke positie speel je het liefst? Middenveld
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom?
Ik ken ze nog niet zo goed maar ik vind ze allemaal goed :)
Wie vind je de beste voetballer en waarom?
Neymar omdat hij veel trucjs heeft en omdat hij heel snel is
Wat is je favoriete club? Twente en Vitesse
Hobby’s? Tekenen en met vriendinnen afspreken
Wat wil je later worden? Ik vind stylen en ontwerpen heel leuk. 
Later zou ik ook wel iets met voetbal willen doen
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij VDZ?
Pupil van de week zijn en meelopen met het eerste elftal :)
Wat was je beste wedstrijd of actie? Een leuke sportieve 
wedstrijd tegen de nummer 1 uit de poule. Dat was een leuk en 
sportief team. Ik heb toen ook nog een penalty gescoord
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over jezelf?
Ik zit sinds vorig jaar in dit team. En het afgelopen seizoen heb
ben we alle wedstrijden verloren. Toch hebben we iedere week 
met veel lol het veld in. Daarom vind ik ons team heel erg leuk.

PUPIL VAN 
DE WEEK
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HANS, eten en drinken

BSW Adviesgroep

“De huiskamer van Sonsbeek
is ”

www.Hansetenendrinken.nl 026-3828998

- Laagdrempelig  - Gratis Wi-Fi
- Ongedwongen sfeer - Kinderhoek
- Koffie  - Leestafel
- Lunch  - Mobiele werkplekken
- Diner  - 40 soorten bier
- Borrel  - Terras
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INCASSOFRAUDE
Beste leden, ouders/verzorgers

Er is bij ons een geval gemeld door een ouder 
waarbij kennelijk namens VDZ een factuur is 
verstuurd voor contributie terwijl deze factuur 

niet van VDZ afkomstig is. Gelukkig waren er een 
aantal opvallende kenmerken waaruit bleek dat de 
factuur overduidelijk niet van VDZ afkomstig was. 
Wij hebben op dit moment geen zicht of en in welke 
mate dit vaker voorkomt.

Voorop gesteld: VDZ incasseert contributie, boetes 
en afkoop vrijwilligersregeling op basis van uw 
machtiging tot automatische incasso, dit betekent 
dat u normaal gesproken geen actie hoeft te onder-
nemen voor betaling aan VDZ indien u voldoende 
saldo op uw bankrekening heeft.

Wij sturen u circa een week vóór de contributie 
incasso een notifi catie vanaf het email adres van de 
KNVB applicatie: ledenadministratie=vdz-arnhem.nl
@sportlinkservices.com. Op deze notifi catie staat 
altijd de naam en adresgegevens van het lid en 
betaling is altijd naar onze contributie rekening met 
IBAN NL90 RABO 0132 2524 06. Kortom, indien 
u een afwijkende procedure constateert adviseren 
wij u niet te betalen en het voorval te melden aan 
ledenadministratie@vdz-arnhem.nl.

namens het bestuur,
Noud Hooyman

ATTENTIE  !!!  ATTENTIE  !!!  ATTENTIE  !!!  ATTENTIE  !!!  ATTENTIE  !!!  ATTENTIE  !!!  ATTENTIE 

ATTENTIE  !!!  ATTENTIE  !!!  ATTENTIE  !!!  ATTENTIE  !!!  ATTENTIE  !!!  ATTENTIE  !!!  ATTENTIE 

INLEVEREN VAN MUNTEN
In de loop van de jaren zijn er bij feesten en toernooien vaak munten verkocht. Doordat 
er tegenwoordig de mogelijkheid is digitaal te betalen is dat minder noodzakelijk en er 
wordt dus in het vervolg contant of via pin betaald. Er zijn toch nog veel van die mun
ten in omloop. Daarvoor is de volgende oplossing bedacht:
Bezitters van: 

RODE (rechthoekige) MUNTEN 
EN BLAUWE (ronde) MUNTEN 

kunnen deze vanaf heden tot aan het einde van dit seizoen 
(30 juni 2017) aan de bar gebruiken als betaalmiddel voor consumpties

Prijslijst
Koffie / Thee 1 munt
Bier en frisdrank 1 munt
Mix 2 munten
Pitcher 7 munten

Keukenproducten uitsluitend contant of PIN-betaling
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Serieus werken aan de versterking van je kern 
(core), versterkt je gehele lichaam. Je bestaat niet 
alleen maar uit beenspieren die de wedstrijd spe

len. Met sportspecifieke (voetbal)training, interval en soms 
een duurloopje blijf je teveel vastzitten in het loopwerk. 
Boven die (voetbal)benen zit nog een helft die minstens 
zoveel invloed heeft op je prestatie(s). 

Bij Core Stability denkt men vaak aan trainingsschema’s 
voor professionals. Vergeet dat! Het is niet alleen goed 
voor de top, de oefeningen zijn uitstekend voor alle spor
ters.  Trainers zullen coreoefeningen aanraden omdat het 
voor een groter bereik in je loopbeweging zorgt (betere 
‘liftfase’). Dat zorgt weer voor een betere hardlooppas. 
En door de oefeningen ga je je heupen beter inzetten. 
Meer kracht in je hele lichaam levert een betere loophou
ding op (meer efficiënt). 

Tijd gericht besteden
Ook al train je maar een paar keer in de week, (twee tot 
vier keer, waaronder de wedstrijd), maak ruimte vrij voor 
Core Stability! Het is een prima afwisseling/aanvulling 
van je reguliere training. Werken aan je Core geeft je de 
gelegenheid om aan een betere techniek te werken. En 
dat is wat je wilt als voetballer. Je doel is een efficiënte 
looppas waarbij niets verloren gaat. Die verbetering kun je 
verlengen naar je spel. En je kunt die efficiency omzetten 
naar meer snelheid. 

Balans en verbinding
Nog een reden voor Core Stability oefeningen: ze werken 
preventief tegen blessures. Met meer kracht in je (boven)
lijf kun je meer hebben. Dus het moment waarin een bles
sure kan ontstaan ligt verder van je af. Dat ene tussen
sprintje kan dan wél zonder nare gevolgen. 
Voetballers zijn vaak niet in balans tijdens het lopen. Met 
extra oefeningen wordt die balans hersteld. 

Daarom het advies: als je Core Stability oefeningen aan 
je trainingen gaat toevoegen, zorg dan dat je rug én buik 
traint. Zowel links als rechts. Het trainen van je ‘Core’ 
zorgt niet alleen voor een sterke kern van waaruit je 

bewegingen in kunt zetten, maar ook voor een betere 
verbinding tussen de spieren in je bovenlichaam en je 
benen. 

De spieren van je bovenlichaam waar al die Core Stabi
lityoefeningen voor zijn bedoeld, geven de ruggengraat 
een sterke basis voor de beenbewegingen. De spieren 
die je er mee traint liggen dieper in je bovenlichaam. 
Deze spieren zijn verbonden aan je rug, je bekken maar 
ook aan je schouderbladen. Nu zie je vanzelf dat je 
armen meewerken via je bovenlichaam aan de hardloop
beweging van je benen. De invloed van je core is hiermee 
wel duidelijk. 

Core Stability: 
• Goed voor houding en preventie van blessures. 
• Zorg voor balans in je oefeningen. Rug en buik, 

linker en rechterkant. 
• Bouw de oefeningen rustig op, in tijd van inspanning 

of aantal herhalingen. 
• Weinig tijd? Plankhouding inclusief de zijwaartse 

varianten kan altijd! 
• De kwaliteit van de oefening is belangrijker dan de 

duur. 
Voor tips over Core Stability (en andere) oefeningen ga je 
langs bij je verzorger/fysiotherapeut.

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

Core Stability
Boven je benen zit meer dan je denkt!



Paul van Zeeland juweliers

Paul van Zeeland juwelier

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

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

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

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

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

De Smidse metaal

Contact: 
Lucas, Michel en Edwin Bartels 
Westervoortsedijk 95 
6827 AW Arnhem 
Telefoon : 026 - 442 67 39 
Internet : http://www.desmidse-metaal.nl We zijn aangesloten bij de 

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

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

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

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

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

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

Samen met amateurclubs is besloten om het 
voetbalseizoen 2017/’18 later te beginnen en 
later te eindigen. Het voetbalseizoen begint 
in het hele land vanaf 2 september met be-
kerwedstrijden. De competitiewedstrijden 
beginnen vanaf 23 september en het 
seizoen wordt afgesloten op 27 mei. 
Dit is de belangrijkste uitkomst van 
de meer dan 30 bijeenkomsten, met 
ruim 1.200 clubvertegenwoordigers, over 
de speeldagenkalender van seizoen 
2017/’18.

‘Samen ons voetbal verbeteren’
Directeur amateurvoetbal, Jan Dirk van der Zee: “Door 
spelers en clubs werd ons steeds vaker gevraagd waar
om we het voetbalseizoen niet later zouden beginnen, 
zodat we ook langer door kunnen voetballen. Zo kunnen 
de voetballers rustig op vakantie, zonder dat ze schuldig 
hoeven te voelen ten opzichte van hun teamgenoten, en 
kan er ook nog lekker gevoetbald worden als in mei de 
zon begint te schijnen. Met dit idee zijn we aan de slag 
gegaan en samen hebben we de plannen weten te verta
len in een concrete speeldagenkalender. Deze kalender 
is een uitkomst van een goede samenwerking met clubs 
en hiermee hoopt de KNVB alle voetballiefhebbers van 
dienst te zijn.”

Na de vakantie beginnen en 
door met mooi weer
In januari zijn vertegenwoordigers van de KNVB met 
clubs in gesprek gegaan om de plannen voor te leggen en 
deze samen uit te werken. Dit gebeurde op meer dan 30 
bijeenkomsten, met ruim 900 verenigingen, door heel het 
land. Er wordt eveneens overleg gevoerd met gemeenten 
om samen eventuele knelpunten weg te nemen.

Door pas na de zomervakantie te beginnen met beker
wedstrijden in het weekend, wordt verwacht dat minder 
voetballers hun eerste wedstrijd(en) hoeven te missen. 
Daarnaast kunnen voetballers, trainers, teams én clubs 
zich beter voorbereiden op de start van de competitie. Als 
bijkomend voordeel loopt het voetbalseizoen ook langer 
door, wat betekent dat meer wedstrijden in de lente wor

den gespeeld, met hierdoor meer kans op mooi weer 
en dus minder kans op afgelastingen.

Flexibele winterstop
In deze kalender is er voor het eerst sprake 
van een flexibele winterstop van 27 januari 
tot 4 maart. Dit betekent dat er een ruimte 
van zes weken is ingelast om vier wed

strijden te spelen. Verenigingen kunnen voor 
deze periode in onderling overleg bepalen of 

ze een wedstrijd naar een andere datum willen 
verplaatsen dan op het wedstrijdschema staat 
aangegeven. Dit geldt ook voor wedstrijden in 

de Acategorie.

Als verenigingen hier niet uitkomen, dan blijft het schema 
uiteraard leidend. Deze nieuwe opzet wordt aankomend 
seizoen getest en op basis van de resultaten wordt geke
ken of dit in de toekomst kan worden uitgebreid binnen de 
reguliere competitie.

Belangrijk bekervoetbal in september
De beker in het amateurvoetbal begint in het hele land op 
2 september. Er wordt dit seizoen vooral in het weekend 
gespeeld, bij voorkeur dus niet meer op doordeweekse 
avonden. Alle teams kunnen meedoen aan de poule
wedstrijden in de beker en vooral voor de jeugd is het 
meedoen aan de beker van belang. De bekerresultaten 
worden namelijk gebruikt om de competitie indeling vanaf 
de eerste klasse en lager zo eerlijk en leuk mogelijk te 
maken. Dit geldt voor alle jeugdteams van Onder 8 tot en 
met O19.

Dat de competitie later eindigt heeft ook invloed op de 
nacompetitie. Hoe deze nacompetitieregeling er volgende 
seizoen definitief uit gaat zien wordt de aankomende 
periode uitgewerkt en zal voor het einde van het huidige 
seizoen bekend worden.

De speeldagenkalender amateurvoetbal 2017/’18 is 
te downloaden op http://www.knvb.nl/downloads/be
stand/9198/speeldagenkalender2017/18.

Hans Schelling
operationeel manager

In seizoen 2017/2018 verschuiven de wedstrijddagen

Nieuw speelschema KNVB

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND



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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Plek 
comp. Elftal G P DPV DPT Doels

aldo Winst %

1 1 VDZ VR3 10 28 57 11 46 93,33%
2 1 VDZ 2 12 31 43 15 28 86,11%
3 3 VDZ JO17-1 13 30 39 19 20 76,92%
4 3 VDZ VE1 10 23 29 16 13 76,67%
5 5 VDZ JO11-7 10 22 53 17 36 73,33%
6 4 VDZ JO13-4 11 24 60 33 27 72,73%
7 4 VDZ JO19-3d 13 27 44 22 22 69,23%
8 4 VDZ JO9-1 10 20 38 12 26 66,67%
9 5 VDZ JO9-4 11 22 56 36 20 66,67%

10 3 VDZ JO19-1 12 24 34 15 19 66,67%
11 4 VDZ JO17-3 11 22 28 21 7 66,67%
12 3 VDZ MO17-1 12 23 46 26 20 63,89%
13 4 VDZ JO13-1 13 24 32 16 16 61,54%
14 5 VDZ JO15-5 11 20 45 17 28 60,61%
15 2 VDZ JO15-3 11 20 38 26 12 60,61%
16 6 VDZ JO19-2 11 20 20 18 2 60,61%
17 5 VDZ 4 9 16 41 23 18 59,26%
18 4 VDZ VR2 13 23 38 18 20 58,97%
19 3 VDZ 1 13 23 28 19 9 58,97%
20 4 VDZ JO19-4 9 15 38 21 17 55,56%
21 4 VDZ JO9-2 9 15 27 28 -1 55,56%
22 6 VDZ JO9-3 11 18 70 30 40 54,55%
23 5 VDZ JO9-5G 11 17 38 30 8 51,52%
24 5 VDZ JO11-1 10 15 35 20 15 50,00%
25 6 VDZ JO11-11G 11 16 38 42 -4 48,48%
26 6 VDZ 6 11 16 29 42 -13 48,48%
27 6 VDZ VR1 12 17 26 19 7 47,22%
28 6 VDZ JO13-2 10 14 36 23 13 46,67%
29 7 VDZ JO15-9 10 14 32 25 7 46,67%
30 5 VDZ 4 zat 10 14 23 24 -1 46,67%
31 5 VDZ JO11-10 10 14 22 50 -28 46,67%
32 8 VDZ JO17-6d 11 14 38 37 1 42,42%
33 5 VDZ JO17-5 8 10 15 21 -6 41,67%
34 8 VDZ JO17-4 10 12 26 41 -15 40,00%
35 8 VDZ JO15-8M 11 13 18 23 -5 39,39%
36 7 VDZ JO9-8G 11 13 23 31 -8 39,39%
37 7 VDZ JO15-2G 11 13 19 36 -17 39,39%
38 7 VDZ 3 10 11 19 16 3 36,67%
39 8 VDZ MO19-1 10 11 21 32 -11 36,67%
40 9 VDZ JO13-9 11 12 22 72 -50 36,36%
41 8 VDZ MO11-1 11 11 31 36 -5 33,33%
42 8 VDZ JO11-3 11 11 32 49 -17 33,33%
43 8 VDZ JO9-7 11 11 29 59 -30 33,33%
44 10 VDZ 2 zat 13 12 28 39 -11 30,77%
45 10 VDZ JO13-3 11 10 19 26 -7 30,30%
46 7 VDZ JO13-8M 11 10 8 19 -11 30,30%
47 9 VDZ 3 zat 11 10 27 39 -12 30,30%
48 9 VDZ JO9-6G 11 10 27 47 -20 30,30%
49 8 VDZ JO15-6 10 9 25 49 -24 30,00%
50 9 VDZ JO11-8 11 10 28 67 -39 30,30%
51 8 VDZ JO15-7 9 8 19 31 -12 29,63%
52 10 VDZ JO15-1 13 11 25 45 -20 28,21%
53 10 VDZ 5 9 7 20 35 -15 25,93%
54 8 VDZ MO13-1 9 7 12 59 -47 25,93%
55 9 VDZ JO15-4 11 8 18 35 -17 24,24%
56 9 VDZ JO15-10 10 7 20 69 -49 23,33%
57 7 VDZ JO11-2G 9 6 19 54 -35 22,22%
58 11 VDZ MO15-1 11 7 6 38 -32 21,21%
59 11 VDZ JO11-4 10 6 27 46 -19 20,00%
60 10 VDZ JO17-7 10 6 37 59 -22 20,00%
61 9 VDZ MO15-2 10 6 12 70 -58 20,00%
62 11 VDZ JO13-5 11 6 21 72 -51 18,18%
63 11 VDZ MO17-2 11 4 17 71 -54 12,12%
64 11 VDZ JO17-2 12 4 11 54 -43 11,11%
65 11 VDZ JO19-5 10 3 12 39 -27 10,00%
66 11 VDZ JO13-7 10 3 23 54 -31 10,00%
67 11 VDZ JO11-6 11 3 17 76 -59 9,09%
68 12 VDZ JO13-6 11 3 12 87 -75 9,09%
69 12 VDZ JO11-13 11 2 16 89 -73 6,06%
70 10 VDZ MO19-2 8 0 6 57 -51 0,00%
71 11 VDZ JO11-5 10 0 25 78 -53 0,00%
72 11 VDZ MO13-2 9 0 3 100 -97 0,00%
73 12 VDZ JO11-9d 10 0 14 118 -104 0,00%
74 12 VDZ JO11-12G 10 0 6 149 -143 0,00%

Totaal 789 947 2036 3058 444 40,01%

Herbstmeister bij de senioren is geworden VDZ 
Dames 3, gevolgd door VDZ 2 zondag en de 
Veteranen.

Wat zijn de opvallende zaken?
• Geen enkel jeugdteam heeft een kampioen

schap binnen gesleept in de najaar com
petitie. Dat is voor het laatst gezien bij de 
winterstop in seizoen 20082009.

• Er zijn wel 2 teams die in hun klasse nu 
bovenaan staan: VDZ Dames 3 en VDZ 
2 Zondag. Na de winterstop gaat deze 
competitie verder en nu vieren ze alleen de 
“herbstmeister” titel.

• Met 74 teams in competitie hebben we een 
record. Het vorige record was 72 (vorig 
seizoen)

• De resultaten over het geheel zijn met 
40,01% helaas niet meer zo laag geweest 
sinds seizoen 20082009. Ook de ruim 
3000 tegendoelpunten zal mogelijk gaan 
leiden tot een negatief record over een 
heel seizoen. Dat kunnen we gelukkig nog 
voorkomen.

Wat met dit overzicht natuurlijk niet wordt 
gemeten is spelvreugde en teamgeest. Ook is 
het belangrijk voor de (persoonlijke / team) ont
wikkeling dat je in een uitdagende competitie 
speelt. Dan zegt een winstpercentage natuurlijk 
helemaal niet veel.

 Jeroen Polman

Ben je geïnteresseerd in de uitgebreide 
statistieken van de VDZ teams door de jaren 
heen? Kijk op de website, daar staat de hele 
excelsheet. (red.)

tussenstand  
vdz  teams 
winterstop



JP Offset
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Welke herinneringen heb je als voetballer in je 
jeugdjaren? Strenge winters, zaaltoernooi, 
kampioenschap, verloren bekerfi nale, blessure, 

te enthousiaste vaders langs de lijn? Afgelopen week 
haalde ik mijn sportfoto’s erbij. Voor sommige van ons is 
het graaien in de fotoboxen, maar op dit gebied ben ik 
aardig geordend. Juist in het digitale tijdperk vergeten we 
foto’s af te drukken. Hoe mooi is het om foto’s terug te kij-
ken met een stoffi  ge fotodoos naast je, een glas wijn erbij 
en herinneringen ophalen. Juist in dit tijdperk blijft het leuk 
om foto’s af te drukken, in plaats van achter een laptop 
met een TL lamp er boven even snel een ‘map’ te openen. 
Wel staat voorop; gebeurtenissen gaan als een fi lm voor-
bij en je krijgt weer een bepaald gevoel bij een foto.

Ik zie een schoollokaal voorbij komen waar we als team 
sliepen…. Oh ja, het toernooi in Sint-Michielgestel met 
onze enorm snurkende grensrechter, die we midden in de 
nacht op het luchtbed naar de kluisjes hebben versleept. 
De volgende foto is een actiefoto, maar mijn oog valt op 
de supporters. Ik zie mijn moeder met haar hoedje naast 
een groepje van vijf vaders staan. Verbazingwekkend wat 
er uit één vrouwenstem kan komen in vergelijking met 
vijf mannenstemmen. ‘Kom op jongens, NOG eentje!’. 
Ze bleef altijd positief... en nog steeds. Eén van de foto’s 
was een groepsfoto van mijn oude jeugdteam (‘93) in 
Dieren. Aan de zijkant van de foto stonden twee CIOS 
trainers, die een jaar ons D-team trainde. Ik was gewend 
om getraind te worden door Gazelle Nieuwland clubicoon 
Piet Curré (70 jaar destijds) en nu stonden er twee jonge 
en strenge trainers voor de groep. De passie en beleving 
werd iedere maand meer in ons team en wat was het een 
geweldig jaar! 

Bij VDZ zie ik ook geweldige trainers rondlopen op de 
velden. Trainers die een dubbelrol vervullen als vader en 
trainer. Sommige van deze trainers voetballen nog op de 
zaterdagmiddag. De trainers kennen het gevoel van de 
jeugdspelers; de frustratie, de overwinning, het samenspel 
en het soms niet gemotiveerd zijn. Aan de trainer is het de 
taak om de ervaring, passie, harmonie en beleving over te 
brengen. Nog mooier vind ik het om huidige VDZ jeugd-
spelers de jeugd te zien trainen. Op woensdagmiddag zag 
ik de voetbalsters Remy van der Windt (JO15-2) en Iris 
Polman (dames 1) in actie tussen de meiden van MO11-1. 
Vol enthousiasme staan de trainsters voor de groep, dat 
heel veel plezier uitstraalt. 

Remy: ‘Iris en ik vinden het het leukst om te zien dat de 
meiden zich stuk voor stuk elke week weer ontwikkelen en 
stappen maken. Wij hopen de meiden over een paar jaar, 
net als Iris, te zien spelen in dames 1!’. De training wordt 
vervolgd en er wordt hard getraind op deze winterse mid-
dag. De trainsters stralen passie en beleving uit; hoe leuk 
is dat voor de meiden. Over 15 jaar gaat het fotoboek van 
M011-1 speelster Loeka ten Have open en zal ze hopelijk 
zeggen: ‘Wat een geweldig jaar was dat met die senioren-
meiden Polman en van der Windt!’

Irene Smeltink

GESPOT

MO11-1          REMY   en    IRIS

VDZ Hogerop probeert elk jaar iets 
extra’s te organiseren naast de 
jaarlijkse sponsoravond. Vorig jaar 

stond er nog een reisje naar Dortmund op het programma, 
dit jaar ging de reis naar aartsrivaal Schalke 04. De geel-
zwarte sjaaltjes werden dus van tevoren ingewisseld voor 
blauw-witte.

De dag begon met een kopje koffi  e bij café Hekking. Een 
paar meter verder zou de bus ons oppikken om koers te 
zetten richting onze oosterburen. Eenmaal plaatsgenomen 
in de bus werd om klokslag 13.00 uur het eerste blikje… 
uh cola open getrokken en toverde slager Pepijn Putman 
een van zijn lekkernijen uit de winkel tevoorschijn.  Na iets 
meer dan een uur was de afslag voor de Veltins Arena in 
zicht maar aan de fi le te zien waren we niet de enige die 
dag. Een goed half uur later was de parkeerplaats bereikt 
waar meerdere supporters- en fanclubbussen uit het hele 
land stonden. 

foto’s Evert van Amerongen

Helaas was Huntelaar geblesseerd die dag en legde 
Schalke samen met tegenstander Ingolstadt een van de 
slechtste partijen uit de geschiedenis van de Bundesliga 
op de mat. Maar het blijven Duitsers en dus werd er in de 
laatste minuut toch nog gescoord. De gezelligheid en de 
sfeer compenseerde veel van de slechte wedstrijd. Na 
een paar drankjes in het supportshome na afl oop werd 
de reis naar huis weer ingezet, daar stond een heerlijk 
driegangenmenu bij restaurant Falstaff  op ons te wachten. 

Voldaan door de heerlijke maaltijd werden er nog een 
paar drankjes gedaan bij andere sponsoren en werd de 
dag nog eens samen doorgenomen. Ook de plannen 
voor volgend jaar werden al gesmeed, wordt het weer 
Dortmund of misschien wel Barcelona…?. Maar eerst na-
tuurlijk nog de jaarlijkse sponsoravond waarvoor inmiddels 
de plannen al ver gevorderd zijn en waarover u binnenkort 
wordt geïnformeerd. 

Arjen Koudijs

Met VDZ Hogerop 
naar Schalke 04

VDZ
HOGEROP



Kleurplaat

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

DOlf en RuDOlf PRuiJn schilDeRweRken
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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 mooiste inzenders verloten wij een mooie VDZsjaal. Inleveren in de 
kopijbus in het clubhuis, bij één van de redactieleden of opsturen naar het redactieadres.

21



Zondersuikertante

Yellowcode

WWW.YELLOWCODE.NL

APPS 
DIE SCOREN!

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 adver
tentie te wisselen, zodat u op die manier 
heel gericht kunt adverteren. Wilt u ook 
adverteren in de Volharder? Neem dan 
contact op met VDZ Hogerop, 
vdzhogerop@vdzarnhem.nl
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Scoren met apps 

YellowCode B.V. is een fris, jong Arnhems bedrijf dat bestaat uit een 
groeiend team van IT-specialisten. Wij werken transparant & proactief, 
met focus op kwaliteit & effectiviteit. Op die manier zetten wij ons in 
voor het ontwerpen en realiseren van apps met meerwaarde. Of u nu 
uw bedrijfsprocessen wilt optimaliseren of uw markt wilt bewerken;  
YellowCode levert apps die scoren!

Nieuwsgierig wat YellowCode voor uw bedrijf of 
organisatie kan betekenen? 

Kijk op www.yellowcode.nl of neem contact op met 
Joris Meeuwsen, info@yellowcode.nl, 06 23 18 95 83 

Sponsornieuws VDZ
HOGEROP
v

e
t
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r
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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 gezelligheid 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.
Wil je meer informatie, bel Elly (06-51892638)



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

Ik draai voor het eerst een bar- of keuken-
dienst, word ik wel ingewerkt?
Voor elke dag van de week is er een barver
antwoordelijke aangesteld. Doordeweeks 
belt deze persoon voor aanvang van de 
diensten je op met de vraag of je komt, of je 
al eerder een dienst gedraaid hebt en of je 
bekend bent met het afsluiten van de bar. Zo 
niet, dan legt hij/zij e.e.a. uit en als het nodig 
is zorgt hij/zij ervoor dat rond sluitingstijd 
iemand aanwezig is die kan afsluiten.
Op zaterdag en zondag is er de hele dag een 
vaste kracht aanwezig. Daarnaast is er van 
11.00 tot 14.00 uur iemand van de horeca
commissie aanwezig om je op weg te helpen 
in keuken.

Staan we altijd met z’n tweeën?
In principe sta je altijd met z’n tweeën. Helaas gebeurt 
het nog weleens dat leden niet opkomen dagen (zonder 
afmelding). Overigens mogen dames niet alleen ná een 
late dienst afsluiten.

Hoe weet ik of een dienst, bijvoorbeeld bij slechte 
weersomstandigheden, niet doorgaat?
De barverantwoordelijke van die dag zorgt ervoor dat de 
vrijwilligers afgebeld of gemaild worden. Zelf kun je de 
VDZwebsite raadplegen.

Er is een dienst van mij afgezegd en nu wordt mij ge-
vraagd een andere dienst te draaien. Hoe zit dat?
Helaas hebben we nog steeds onvoldoende leden die de 
bar, keuken en/of schoonmaakdiensten kunnen draaien. 
Vandaar dat het fijn is als we je voor een nog vrije dienst 
kunnen inzetten. We kunnen je daartoe niet verplichten, 
maar het zou jammer zijn als de bar en/of keuken door 
onvoldoende bezetting dicht blijft.

Het lukt mij niet om een vervanger voor mijn dienst te 
regelen. Wat nu?
Je kunt proberen via de rubrieken VRAAG en AANBOD 
en MARKTPLAATS op de VDZwebsite je dienst te ruilen.
Ook kun je via het barrooster (inloggen met knvbnr en 
geboortedatum) zelf bekijken wie er ingeroosterd staan. 
Misschien vind je leden die willen ruilen.
Als je inlogt ga je naar:
>    Diensten
>    Invullen dienst
>    Datum tussen (invullen dus)
Zorg ervoor dat je paginagrootte op “alles” zet. Dit doe je 
door op het driehoekje te klikken.

• Bezoek voor info regelmatig de VDZ website.
• Check regelmatig je mailbox bij SPAM!
• Zorg dat het juiste telefoonnummer en emailadres 

bekend is bij de ledenadministratie.
Hanny

Hoe zit dat toch met die bar- en keukendiensten??? 
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Willemsen Makelaars
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Inloopspreekuur 
FysioDynamiek 

Bij voorkeur aanmelden via 

telefoonnummer 06-21818152

SENIOREN
Iedere 2 weken op dinsdag 
van 20.00-21.00 uur 

7 en 21 maart
4 en 18 april
2, 16 en 30 mei

Aan deze spreekuren zijn geen
kosten verbonden.  

Locatie: 
Sportpark 't Cranevelt

JEUGD
Maandelijks op woensdag
van 19.00 - 20.00 uur

8 maart
5 april
10 mei 
7 juni

Evert van Amerongen: 
Mobiel: 06-21818152 

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

dynamiek.nl

Professionals in 
beweging 

Presikhaaf 
Rijkerswoerd 
Schuytgraaf 

door fysiotherapeuten
Evert van Amerongen 

en Alina Dubrovina 



teunissen BV schOOnmaakBeDRiJf

nePtunus BV facilitaiRe GROOthanDel
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Partytime!!!!
Het is natuurlijk al wel een paar maandjes geleden maar we 
wilden in ieder geval degenen die er niet geweest zijn laten 
zien dat ze een geweldig kerstfeest gemist hebben.
Foto’s gemaakt door DJ’s Dennis & Maaike van TMS production



30

Winterstop!
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Winterstop!

Alle winterfoto’s van ons sportpark zijn van de hand van Jeroen Westen



Slagerij Putman

Compleet buffet vanaf €14,50

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:  www.slagerijputman.nl

of bel: 026-4425368

worstmakerij 
traiteur

   |   Steenstraat 90, Arnhem   |   www.slagerijputman.nl   |   026-4425368   |
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FEEST!
Zaterdag 4 maart 2017 organiseert 
de Horeca Commissie voor de lagere 
herenelftallen en de damesteams 2 
en 3 een groot Après-Ski feest mèt 
stamppotbuffet!
Met live muziek, een voetbalquiz en 
vooral heel veel gezelligheid!
Aanvang : 17.00 uur
Einde  : 24:00 uur  

Zet het in je 
agenda !!!!!

4
mrt



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
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 Installatie 
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

ELRO Dakbedekkingen 
www.elroduurzamedaken.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
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
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
Mondhygiënistenpraktijk Arnhem 
www.mondgezond.nl
Navigus  
www.navigus.nl
Oud Papier Actie Alteveer 
Cranevelt Arnhem
Patisserie Christiaan 
www.patisseriechristiaan.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

Voor meer informatie over deze lijst of 
andere sponsorvragen kunt u contact 
opnemen met VDZ Hogerop via  
vdzhogerop@vdzarnhem.nl
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RestauRant tRix De mentenBeRG

NIEUW!!! 
 

18 april 2013  
opent TRIX zes 
hotelkamers! 

Vanaf €79,- per 
nacht per 

kamer inclusief 
ontbijt. 
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Restaurant Trix de Menthenberg. Schelmseweg 1A, 6816 PA Arnhem 
Info: www.restauranttrix.nl en Email: info@restauranttrix.nl  
Tel: 026 - 44 222 73 
 

Surprise-menu voor € 22,50  
Menthenberg-menu voor € 27,50 

Diverse seizoensgebonden á la carte gerechten 
Tevens perfecte locatie voor feesten, partijen en meetings. 

Kinderspeelkelder aanwezig! 
Kindermenu €9,50 

Met surprise!!! 
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Winterstop: wat nu?
Wat doet het vijfde van VDZ in de winterstop, als 

er ijs ligt op de velden? Normaal gesproken 
is er de Wintercup, het seniorentoernooi dat 

onder alle weersomstandigheden doorgaat. Maar niet dit 
jaar, helaas. Een sneeuwbui, die drie weken is blijven lig
gen, heeft roet in het eten gegooid.

Als alternatief is het illustere gezelschap van VDZ5 naar 
een sporthal in Didam gegaan, bij de velden van DVC, de 
plaatselijke voetbalclub. Daar hebben we speed soccer 
gespeeld, een vorm van zaalvoetbal op een klein veld 
van kunstgras, met een boarding en daarboven een net, 
waardoor de bal nooit uit gaat. Een schitterend alternatief 
voor de Wintercup, moet ik zeggen. Het is net zaalvoetbal, 
maar dan nog sneller en intensiever. We hebben een uur 
lang 5 tegen 5 gespeeld en met de tong op de schoenen 
weer naar huis gegaan. Het enige was dat onze leider, 
tevens hoofdredacteur van dit blad, en degene die de 
afspraak in Didam geregeld heeft, vond dat hijzelf er maar 
beter niet bij kon zijn. Hij stond op de lange latten, ergens 
in Oostenrijk. Volgend jaar moet hij het maar zo plannen 
dat hij er zelf ook bij kan zijn.

Dus, als je volgende winter nog een leuke activiteit voor je 
team zoekt, denk eens aan speed soccer. Kijk verder op 
https://www.aerofitt.nl/aanbod/indoorsoccer/

Serge Pothof

Diabolo Total ICT Solutions 2
The Travel Club 4
Flow Bloemisten 4
Cafetaria Bar ´t Hoekje 4
Burgers’ Zoo 6
BSW Adviesgroep 8
HANS, eten en drinken 8
Ockels & Zuurdeeg,edelsmid/juwelier 10
De Smidse metaal 12
Paul van Zeeland juweliers 12
Bos Interieur 14
Versteegh Dancemasters 14
Kleintuente Installatietechniek 14
Rijschool René Beumer 16
Sam*dexy 16
JP Offset 18
Dolf en Rudolf Pruijn Schilderwerken 20
Jan van Leur Dak en Gevelwerken 20
Garage Kornman 20
Yellowcode 22
Zondersuikertante 22
Rob Egging muzikale omlijstingen 24
TIEN organisatieadvies 24

Willemsen Makelaars 26
Neptunus BV Facilitaire Groothandel 28
Teunissen bv schoonmaakbedrijf 28
Slagerij Putman 32
Primera 34
Restaurant Trix De Mentenberg 36
Veldman Sport 38
COOP supermarkt Alteveer 38
Café De Schoof 42
100% Voetbal 42
Jeroentesten.nl 48
OLB Voetbalcenter 48
Mondhygiënistenpraktijk Arnhem 54
Rung Thais Restaurant 54
Indoor Action 56
Schoonmaakbedrijf Hofs 58
Atelier voor zelfmaakmode 58
Autorijschool de Haas 58
Géro meubelsoffeerderij 58
BVR Advies 60

Meer info over adverteren in de Volharder? 
Mail naar vdzhogerop@vdzarnhem.nlAd
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COOP supermarkt Alteveer

Veldman Sport

Beethovenlaan 61
6815 BL    Arnhem
Tel. 026 - 44 26 720
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18
Armand Rood
De zoektocht naar een capabele nieuwe Alge

meen Technisch Jeugdcoördinator (ATJC) kan 
gestaakt worden. We hebben 

in Armand Rood een ambitieuze en 
gedreven kandidaat gevonden. Na 
een aantal gesprekken in december 
en januari heeft Armand zijn handte
kening gezet onder deze prachtige 
maar soms ook complexe functie. 
Per 1 februari maken we op basis 
van gelijkwaardigheid het seizoen 
samen af. Het is de bedoeling dat hij 
vanaf 1 augustus de leiding over het 
technische beleid binnen de jeugd 
van VDZ volledig op zich neemt.

De wens van VDZ was om een kan
didaat van binnen uit aan te stellen. 
Iemand die de vereniging kent, weet 
hoe de hazen binnen onze vereniging lopen.  Als voetbal
ler jarenlang actief geweest als speler van VDZ  1. Als 
rechtsback, waarvan de laatste drie jaar (bij gebrek aan 
beter ) als laatste man. Weet dus wat er in de vereniging 
speelt, wat de doelstellingen op voetbaltechnisch gebied 
zijn en waarom wij de jeugd zo belangrijk vinden. In de 
volgende editie van de Volharder zullen we via een inter
view met Armand Rood nader kennis met hem maken. 

Na de oriënterende en afsluitende gesprekken over 
de inhoud van zijn functie zijn we dinsdag 7 februari 
overgegaan tot de orde van de dag. Eindelijk ging het 
weer over voetbaltechnische zaken! Dit in de vorm van 
stevige gesprekken, over hoe we de volgende stap in de 
ontwikkeling van ons jeugdvoetbal kunnen maken. Het is 
erg prettig om te constateren dat wij daarin voor een groot 
gedeelte op dezelfde lijn zitten. De uiteindelijk doelstelling 
blijft om onze seniorenselecties bij zowel de mannen als 
de vrouwen jaarlijks met eigen jeugd te versterken. Echter 
persoonlijke ontwikkeling als voetballer en vooral plezier 
zijn de belangrijkste uitgangspunten binnen ons jeugd
voetbal. Uiteindelijk willen iedereen zo opleiden dat een 
leven lang voetballen een “zekerheidje” is. Een belang
rijke voorwaarde hiervoor is de technische ontwikkeling 
van een speler. Daar staat VDZ voor!

Armand heeft inmiddels al een aantal trainingen van ver
schillende teams bekeken en zijn de kennismakingsge

sprekken met de Technische Leeftijds
coördinatoren en de selectietrainers 
ingepland. Ook hebben we inmiddels 
de eerste oriënterende gesprekken 
met de hoofdtrainer Habib al Mohsi
nawi achter de rug. 

Eind maart verwachten we van de 
Technische Leeftijdcoördinatoren de 
eerste voorstellen van de conceptinde
ling richting volgend seizoen. Helaas 
hebben we bij de Epupillen nog geen 
Technisch Coördinator. Daar gaan Ar
mand en ik zich dus wat nadrukkelijker 
over buigen en een aantal wedstrijden 
en trainingen van deze leeftijdsgroep 
bekijken. En gaan uiteraard op zoek 

naar een Technisch Coördinator Epupillen en vervanging 
voor de aftredende Hugo Jungen als Technisch Jeugdco
ordinator bij de A & B junioren.

Samenwerking  met Technische Commissie Senioren
Al vanaf het begin dat ik verantwoordelijk werd als ATJC 
heb ik de nadrukkelijke wens uitgesproken om een betere 
communicatie en samenwerking met de TC senioren. 
Sinds dit seizoen is dat bewaarheid geworden. Er is nu 
elke 3e dinsdag van de maand een overleg waarbij ook 
de ATJC en de  trainers/leiders van het JO191 aanwezig 
zijn. Een hele goede zaak voor vooral de jonge talenten 
in onze A & B jeugd. Er wordt nu nadrukkelijk overlegd 
wat het beste is voor een speler die wellicht al wel klaar is 
voor het grote werk. Er wordt als het ware een opleidings
plan gemaakt. Daarbij wordt uitgegaan van de ontwik
keling van de speler, niet de prestatie van een bepaald 
team. Dat is vele malen beter dan het keihard opeisen 
van jeugdspelers en ze verbieden op zaterdag te spelen. 
Op lange termijn zullen we hier als vereniging ook onze 
vruchten van plukken en zal voor een heel hoop spelers 
VDZ 1 niet het plafond van hun kunnen zijn!

Met sportieve groeten
Hans Zwartkruis

Algemeen Technisch Jeugdcoördinator

Nieuwe technisch 
jeugdcoördinator
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In de familierubriek Vader en zoon nemen we dit keer 
de mannen De Winther: Jac van 83 jaar (70 jaar lid), 
Jeroen van 50 jaar (43 jaar lid) en Thomas van 9 jaar 
(4 jaar lid) onder de loep.

Jac                                                                                                          heeft in veel jeugd  en seniorenelftallen 
gevoetbald, waarvan meer dan 10 jaar in de 

selectie van het eerste.  Van nature was hij rechtsbenig 
maar vaak werd hij “linkspoot” genoemd. Door een bles
sure aan zijn rechterenkel ging hij steeds meer met links 
spelen. Hij speelde linksbuiten en later de linksback po
sitie. Hij heeft toen hij in het eerste elftal zat de promotie 
van de derde naar de tweede klasse en van de tweede 
naar de eerste klasse meegemaakt. “Er waren derby’s 
met wel 7000 toeschouwers en dat was heel bijzonder. 
Een gedenkwaardige dag in de historie van VDZ was 13 
mei 1956: VDZ  werd kampioen derde klasse!” Naast deze 
actieve voetbalcarriere heeft Jac vele jaren verschillende 
kaderfuncties vervuld zoals jeugdtrainer van de A1, jeugd
leider, bestuurslid, coördinator van de Cjeugd en pupillen
trainer. Daarnaast hield hij zich bezig met werkzaamheden 
in en rondom het clubhuis zoals de onderhoudsploeg. Zijn 
hobby’s:  biljarten, wandelen op de Hoge Veluwe en leuke 
dingen ondernemen met kleinkinderen Fieke, Mirthe en 
Thomas. Jac komt graag kijken bij wedstrijden van zoon 
Jeroen en kleinzoon Thomas, evenals wedstrijden van de 
hoogste (jeugd)elftallen. Daarna gezellig met mensen in 
het clubhuis napraten en een borreltje drinken. “Maar dat 
wordt minder doordat er links en rechts leeftijdsgenoten 
wegvallen. Naarmate je ouder wordt, wordt de betrokken
heid minder. De vereniging is vele malen groter. Vroeger 
kende je bijna iedereen en nu is dat niet meer het geval. 
Maar de gezelligheid is er nog steeds”. 

Jeroen is op achtjarige leeftijd gaan voetbal
len bij VDZ. Hij mocht kiezen tussen 

Eendracht (100 meter van het ouderlijk huis) en de club 
van pa, namelijk VDZ (7 km van huis). En het werd VDZ. 
Dat betekende drie keer in de week, voor trainingen en 
wedstrijden, met de fiets over de heuvels van Presik
haaf naar Alteveer. Hij is nu 43 jaar lid. Bij de senioren 
speelde Jeroen in het derde en vierde elftal voordat hij 
terecht kwam bij het vriendenzaterdagelftal (nu VDZ 4 
zaterdag). Hij is enthousiast dat hij ruim 20 jaar in een 

vriendenelftal zit die naast het voetbal ook andere leuke 
activiteiten samen ondernemen. Jac heeft er toentertijd 
ervoor gekozen geen leider/trainer te worden van het elftal 
van Jeroen. Nu terugkijkend heeft hij daar wel spijt van. 
Dit omdat hij denkt dat hij dan meer uit Jeroen had kun
nen halen dan nu is gebeurd. Hij had het Jeroen en zich
zelf het samen trainen e.d. wel gegund. Nadat Jeroen de 
opleiding tot pupillentrainer heeft gedaan, werd hij trainer/
leider van het elftal van zoon Thomas.  Hij vindt het af en 
toe best moeilijk. Vader of leider zijn, zijn twee verschil
lende dingen die ook andere vaardigheden vergen. Hij 
vindt het wel mooi en leuk om zijn eigen kind samen met 
anderen te zien voetballen en daarom snapt hij weinig van 
ouders die hun kinderen alleen bezorgen bij de voetbal
club en niet komen kijken naar trainingen of wedstrijden.

Thomas  van 9 jaar is nu 4 jaar lid van 
VDZ. Thomas vertelt dat hij links 

schrijft maar rechts voetbalt. Zijn vader is linksbenig en 
opa rechts en linksbenig. Thomas vindt voetbal leuk maar 
heeft geen idee hoe hard hij eigenlijk kan schieten.  Hij is 
af en toe spits. Hij wil alleen in een wedstrijd hard spelen 
en schieten. Want in de training wil hij zijn vriendjes geen 
pijn doen. Hij kan zich bijna niet voorstellen dat zijn opa zo 
hoog en goed gevoetbald heeft. Hij trapt af en toe wel een 
balletje met zijn opa maar vindt het jammer dat hij nooit 
wedstrijdjes heeft kunnen spelen met hem. Dat doet hij 
wel met papa Jeroen.
De beide kinderen van Jeroen (Thomas en Mirthe) lopen 
al hun hele leven bij VDZ dus ze kennen veel mensen en 
vinden dat erg gezellig. Thomas is blij met het Panna
veldje. Hij vindt het leuk om zijn vriendjes bij VDZ op te 
zoeken en met hen te voetballen. Hij zit in leuk gemengd 
elftal (JO 1112). Als papa voetbalt dan gaat hij samen 
met zijn zus en opa (en soms met zijn moeder) kijken naar 
de wedstrijd. Als opa in de kantine is dan gaat Thomas 
even bij hem langs en krijgt hij een centje voor wat lekkers 
te drinken of te snoepen.
Jeroen en Jac lijken uiterlijk wel op elkaar maar hebben 
een ander karakter. Jac zegt over zichzelf dat hij een felle 
en fanatieke voetballer was. Jeroen is een stuk minder fel 
en fanatiek. Jac ziet bij Thomas veel terug van Jeroen. 
Hij vindt het leuk om te zien dat hij graag voetbalt en het 
gezellig heeft bij VDZ, net zoals zijn vader en opa.

Jac, Jeroen en Thomas de Winther

Generaties bij VDZ
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voetbal 
familie

Foto Irene Smeltink
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Café De Schoof

www.deschoof.com

Ook perfect voor 
uw verjaardag, een receptie of  clubavond

Korenmarkt

37

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

1)  Twee tegenstanders lopen achter de bal aan, die door de doelverdediger ver naar voren is getrapt. Zonder 
dat beide spelers de bal nog kunnen spelen, geeft de verdediger de aanvaller een schouderduw. Wat beslist 
de scheidsrechter?

A. Hij onderbreekt het spel en hervat het spel met een directe vrije schop.
B. Hij onderbreekt het spel en hervat het spel met een indirecte vrije schop.
C. Hij laat gewoon doorspelen.
D. Hij onderbreekt het spel en hervat het spel met een directe vrije schop of strafschop.

2)  Een speler die van het speelveld is gezonden om zich voor een blessure te 
laten behandelen, komt zonder toestemming van de scheidsrechter weer 
in het speelveld en speelt nabij de zijlijn de bal met de hand. Wat beslist de 
scheidsrechter als hij hiervoor het spel heeft onderbroken?

A. Hij vermaant deze speler en hervat met een directe vrije schop.
B. Hij toont deze speler de gele kaart en hervat met een directe vrije schop.
C. Hij toont deze speler de gele kaart en hervat met een indirecte vrije schop.
D.  Hij toont deze speler de gele kaart, direct gevolgd door de rode kaart. Het spel 

wordt hervat met een indirecte vrije schop.

3)  Partij A krijgt buiten het strafschopgebied een vrije schop te nemen. De 
nemer van de schop wipt de bal omhoog, waarna een medespeler de bal 
met de knie terugspeelt op zijn doelverdediger. Deze vangt de bal met zijn 
handen op en schiet de bal ver het speelveld in. Wat zal de scheidsrechter 
beslissen?

A. Hij laat doorspelen.
B.  De nemer van de vrije schop ontvangt een waarschuwing door het tonen van de 

gele kaart wegens onsportief gedrag en de vrije schop wordt overgenomen.
C.  De nemer van de vrije schop ontvangt een waarschuwing door het tonen van de 

gele kaart wegens onsportief gedrag en de tegenpartij krijgt op de plaats waar de 
vrije schop werd genomen een indirecte vrije schop toegekend.

D. De tegenpartij krijgt op de plaats waar de vrije schop werd genomen een indirecte vrije schop toegekend.

4)  In het doelgebied weet de doelverdediger vallend de bal in zijn bezit te krijgen. Op de grond liggend drukt hij 
de bal met twee vingers op de grond. Een toegelopen aanvaller trapt voorzichtig de bal onder de hand van 
de doelverdediger vandaan en weet nu te scoren. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

A. Hij keurt het doelpunt goed, omdat de aanvaller de bal voorzichtig trapte.
B. Hij keurt het doelpunt goed, omdat de doelverdediger de bal op deze wijze niet in zijn bezit had.
C. Hij keurt het doelpunt af en laat hervatten met een directe vrije schop wegens gevaarlijk aanvallen.
D. Hij keurt het doelpunt af en laat hervatten met een indirecte vrije schop wegens gevaarlijk spel.

5)  Na afloop van de officiële speeltijd moet de wedstrijd worden verlengd voor het nemen van een strafschop. 
De bal stuit vanaf de doellat op de doellijn en belandt vervolgens in het doel. Wat beslist de scheidsrechter?

A. Strafschop overnemen.
B.  Hij kent geen doelpunt toe. Het doelpunt zou alleen geldig zijn als de bal rechtstreeks van de doellat achter de doel

lijn was beland.
C. Hij kent geen doelpunt toe. Het doelpunt zou alleen geldig zijn als de bal door de doelverdediger zou zijn geraakt.
D. Hij kent een doelpunt toe. Einde wedstrijd.

Antwoorden vind je op pagina 53

Spelregelquiz
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UEGA C Youth cursus

Ik ben in september 2016 begonnen met de UEFA C 
Youth cursus. Deze cursus bestaat uit twee delen: een 
cursus- en een ervaringsgedeelte. Het cursusgedeelde 

bestaat uit 14 bijeenkomsten van 5 uur bij Vitesse op 
Papendal. Het bestond uit het uitvoeren van opdrachten, 
bijhouden portfolio, stage en bezoek wedstrijden. Het 
ervaringsgedeelte bestaat uit een verplichte stage bij een 
jeugdteam gedurende de hele duur van de opleiding.  
Toetsen zijn spelregel-, theorietoets en PVB’s. Tijdens 
mijn opleiding kwamen de volgende onderwerpen aan 
bod:

> Visie op voetbal

> Het lezen van wedstrijden

> Het coachen van wedstrijden

> Het geven van trainingen

> Voetbaltraining op basis van de wedstrijdanalyse

> Het maken van een trainingsvoorbereiding

> Blessurepreventie

> Organiseren van een voetbalactiviteit

UEFA C  YOUTH CURSUS
Hans Zwartkruis is mijn praktijkbegeleider bij VDZ ge-
weest tijdens mijn cursus. Ik heb zijn wedstrijd VDZ VR1 
tegen Trekvogels VR1 gebruikt voor mijn opdracht “lezen 
van wedstrijden”. 

Op 16 november is onze JO15-1, met dank aan Soufian 
Arjoch, op Papendal geweest voor een training en het 
spelen van een wedstrijd tegen DCS JO15-1. 

Op 25 januari 2017 kwam onze JO13-1 op Papendal. Ik 
heb dit team moeten coachen in een wedstrijd tegen SML 
JO13-1. Ik heb het afgelopen jaar (uit de tijd dat ik nog 
technisch D coördinator was) veel contact gehad met Stijn 
van Gent en Joris Schemkes en ben zeer enthousiast 
over hun inzet en aanpak bij de JO13-1 en behalve dat 
zijn het prima gasten.

Op de dinsdag loop ik stage bij onze JO17-2. Ik heb veel 
geleerd van Samantha de Haas en Francis Opoku. De 
spelers van JO17-2 dank ik bij deze ook voor hun inzet 
en medewerking. Op de dinsdagen ben ik altijd vroeg 
aanwezig om nog extra inspiratie op te doen. Ik kijk altijd 
graag naar de training van de JO13-1 en de training die 
Gijs Tenniglo aan de JO13-2 geeft. Ik zie hier 3 jonge 
enthousiaste trainers waar VDZ nog veel plezier aan kan/
zal beleven.

Op zaterdag 28 januari heb ik een 4 tegen 4 toernooi 
georganiseerd waaraan VDZ JO13-1, SML JO13-1 en 
vv Dieren JO13-1 hebben meegedaan. Het toernooi was 
oorspronkelijk bij VDZ gepland maar omdat de velden bij 
VDZ waren afgekeurd is het toernooi naar vv Dieren ver-
plaatst waar wel een veld sneeuwvrij was vrijgemaakt. Het 
toernooi was een groot succes. Er werd met veel plezier 
en inzet gevoetbald met af en toe een flinke overtreding 
(het blijft toch een derby tegen SML).

In maart moet ik nog mijn praktijk examen doen. Mijn am-
bitie is de komende jaren selectie teams te gaan trainen 
en coachen waarbij mijn huidige voorkeur naar een JO13 
of JO15 team uitgaat. 

Jos Scholten

foto’s Mariët de Kraker
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Welke herinneringen heb je als voetballer in je 
jeugdjaren? Strenge winters, zaaltoernooi, 
kampioenschap, verloren bekerfi nale, blessure, 

te enthousiaste vaders langs de lijn? Afgelopen week 
haalde ik mijn sportfoto’s erbij. Voor sommige van ons is 
het graaien in de fotoboxen, maar op dit gebied ben ik 
aardig geordend. Juist in het digitale tijdperk vergeten we 
foto’s af te drukken. Hoe mooi is het om foto’s terug te kij-
ken met een stoffi  ge fotodoos naast je, een glas wijn erbij 
en herinneringen ophalen. Juist in dit tijdperk blijft het leuk 
om foto’s af te drukken, in plaats van achter een laptop 
met een TL lamp er boven even snel een ‘map’ te openen. 
Wel staat voorop; gebeurtenissen gaan als een fi lm voor-
bij en je krijgt weer een bepaald gevoel bij een foto.

Ik zie een schoollokaal voorbij komen waar we als team 
sliepen…. Oh ja, het toernooi in Sint-Michielgestel met 
onze enorm snurkende grensrechter, die we midden in de 
nacht op het luchtbed naar de kluisjes hebben versleept. 
De volgende foto is een actiefoto, maar mijn oog valt op 
de supporters. Ik zie mijn moeder met haar hoedje naast 
een groepje van vijf vaders staan. Verbazingwekkend wat 
er uit één vrouwenstem kan komen in vergelijking met 
vijf mannenstemmen. ‘Kom op jongens, NOG eentje!’. 
Ze bleef altijd positief... en nog steeds. Eén van de foto’s 
was een groepsfoto van mijn oude jeugdteam (‘93) in 
Dieren. Aan de zijkant van de foto stonden twee CIOS 
trainers, die een jaar ons D-team trainde. Ik was gewend 
om getraind te worden door Gazelle Nieuwland clubicoon 
Piet Curré (70 jaar destijds) en nu stonden er twee jonge 
en strenge trainers voor de groep. De passie en beleving 
werd iedere maand meer in ons team en wat was het een 
geweldig jaar! 

Bij VDZ zie ik ook geweldige trainers rondlopen op de 
velden. Trainers die een dubbelrol vervullen als vader en 
trainer. Sommige van deze trainers voetballen nog op de 
zaterdagmiddag. De trainers kennen het gevoel van de 
jeugdspelers; de frustratie, de overwinning, het samenspel 
en het soms niet gemotiveerd zijn. Aan de trainer is het de 
taak om de ervaring, passie, harmonie en beleving over te 
brengen. Nog mooier vind ik het om huidige VDZ jeugd-
spelers de jeugd te zien trainen. Op woensdagmiddag zag 
ik de voetbalsters Remy van der Windt (JO15-2) en Iris 
Polman (dames 1) in actie tussen de meiden van MO11-1. 
Vol enthousiasme staan de trainsters voor de groep, dat 
heel veel plezier uitstraalt. 

Remy: ‘Iris en ik vinden het het leukst om te zien dat de 
meiden zich stuk voor stuk elke week weer ontwikkelen en 
stappen maken. Wij hopen de meiden over een paar jaar, 
net als Iris, te zien spelen in dames 1!’. De training wordt 
vervolgd en er wordt hard getraind op deze winterse mid-
dag. De trainsters stralen passie en beleving uit; hoe leuk 
is dat voor de meiden. Over 15 jaar gaat het fotoboek van 
M011-1 speelster Loeka ten Have open en zal ze hopelijk 
zeggen: ‘Wat een geweldig jaar was dat met die senioren-
meiden Polman en van der Windt!’

Irene Smeltink

GESPOT

MO11-1          REMY   en    IRIS

VDZ Hogerop probeert elk jaar iets 
extra’s te organiseren naast de 
jaarlijkse sponsoravond. Vorig jaar 

stond er nog een reisje naar Dortmund op het programma, 
dit jaar ging de reis naar aartsrivaal Schalke 04. De geel-
zwarte sjaaltjes werden dus van tevoren ingewisseld voor 
blauw-witte.

De dag begon met een kopje koffi  e bij café Hekking. Een 
paar meter verder zou de bus ons oppikken om koers te 
zetten richting onze oosterburen. Eenmaal plaatsgenomen 
in de bus werd om klokslag 13.00 uur het eerste blikje… 
uh cola open getrokken en toverde slager Pepijn Putman 
een van zijn lekkernijen uit de winkel tevoorschijn.  Na iets 
meer dan een uur was de afslag voor de Veltins Arena in 
zicht maar aan de fi le te zien waren we niet de enige die 
dag. Een goed half uur later was de parkeerplaats bereikt 
waar meerdere supporters- en fanclubbussen uit het hele 
land stonden. 

foto’s Evert van Amerongen

Helaas was Huntelaar geblesseerd die dag en legde 
Schalke samen met tegenstander Ingolstadt een van de 
slechtste partijen uit de geschiedenis van de Bundesliga 
op de mat. Maar het blijven Duitsers en dus werd er in de 
laatste minuut toch nog gescoord. De gezelligheid en de 
sfeer compenseerde veel van de slechte wedstrijd. Na 
een paar drankjes in het supportshome na afl oop werd 
de reis naar huis weer ingezet, daar stond een heerlijk 
driegangenmenu bij restaurant Falstaff  op ons te wachten. 

Voldaan door de heerlijke maaltijd werden er nog een 
paar drankjes gedaan bij andere sponsoren en werd de 
dag nog eens samen doorgenomen. Ook de plannen 
voor volgend jaar werden al gesmeed, wordt het weer 
Dortmund of misschien wel Barcelona…?. Maar eerst na-
tuurlijk nog de jaarlijkse sponsoravond waarvoor inmiddels 
de plannen al ver gevorderd zijn en waarover u binnenkort 
wordt geïnformeerd. 

Arjen Koudijs

Met VDZ Hogerop 
naar Schalke 04
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De laatste linie
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ik de voetbalsters Remy van der Windt (Jo15-2) en Iris 
Polman (dames 1) in actie tussen de meiden van MO11-1. 
Vol enthousiasme staan de trainsters voor de groep, dat 
heel veel plezier uitstraalt. 

Remy: ‘Iris en ik vinden het het leukst om te zien dat de 
meiden zich stuk voor stuk elke week weer ontwikkelen en 
stappen maken. Wij hopen de meiden over een paar jaar, 
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GESPOT

MO11-1          REMY   en    IRIS

Wat is de kracht van jullie laatste linie?
Wij als laatste linie willen elke wedstrijd een opbouw 
verzorgen. Daarin neemt Eva Heijnen veel initiatief in het 
2v1 maken op het middenveld, door te dribbelen en door 
in te stappen. Dit is één van onze sterke kwaliteiten. Ver-
dedigend zijn wij de stofzuigers van het team en proberen 
wij elke aanval af te breken, gelukkig begint verdedigen 
voorin en staan wij er als laatste linie er niet alleen voor!

Welke rol vervul jij daarin?
Zelf speel ik wisselend binnen het team, de laatste weken 
ben ik namelijk de controlerende middenvelder. Wanneer 
ik in de laatste linie sta, wil ik graag alles voetballend 
oplossen. Er komt soms een kapactie, die voor sommige 
best spannend kan zijn; maar meestal gaat het goed. Ik 
vind het leuk om in te dribbelen om zo de tegenstander 
keuzes te laten maken, waardoor wij als team een overtal 
kunnen creëren. Ik probeer alles tactisch op te lossen, 
waardoor ik zo weinig mogelijk in duel hoef te komen, 
want dat is namelijk niet mijn sterkste kant binnen het 
voetbal.

Naast speler van VDZ, ben jij actief als trainer bij sc 
Heerenveen. Hoe heb je de stap gemaakt naar sc 
Heerenveen?
In het seizoen 2014/2015 ben ik als stagiaire bij sc 
Heerenveen dames terecht gekomen voor 6 weken in de 
zomervakantie. Na deze stage wilde de hoofdtrainster mij 
graag houden tot de winterstop. Alleen na de winterstop 
mocht ik niet meer weg. Na een jaar stage lopen binnen 
de club kreeg ik een contract voor de functie hoofd-
trainster sc Heerenveen Beloften. Tot op heden heb ik 
nog steeds die functie met daarnaast nog de assistenten 
rol trainster bij de Eredivisie Vrouwen.

Hoeveel keer in de week sta je op het veld?
Tegenwoordig sta ik elke maandag, dinsdag, woensdag 
en donderdag trainen te geven en ben ik op de vrijdag en 
zaterdag wedstrijden aan het coachen. Op zondag ben ik 
speelster bij VDZ Vrouwen 1 en ben ik dus elke dag bezig 
op een voetbalveld.

DE LAATSTE LINIE |  VR 1
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Trainer word je toch op oudere leeftijd? 
Welke ambitie heb je?
Meestal wel ja, haha. Ik denk dat het komt door mijn 
cursussen die ik gevolgd heb bij de KNVB, hierdoor heb ik 
nog meer passie gekregen voor het trainerschap en ben ik 
ondertussen al druk bezig om volgend seizoen binnen de 
Trainer/Coach I groep te komen. Wanneer ik dat diploma 
haal, mag ik hoofdtrainster worden binnen de Eredivisie 
Vrouwen. Dit is dan ook zeker mijn ambitie.

Gaat het je goed af om ontspannen te voetballen op 
zondagmiddag gezien jouw achtergrond en ambities?
Ik probeer zowel als in de laatste linie als op het midden-
veld de lijntjes wel uit te zetten voor mezelf maar ook voor 
het team. Het ontspannen voetballen lukt tot een bepaalde 
hoogte, want wanneer er wordt verloren of onterecht gelijk 
wordt gespeeld ben ik toch wel redelijk chagrijnig na zo’n 
wedstrijd. Blijf dan maar even uit mijn buurt.

Irene Smeltink
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OLB Voetbalcenter

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

www.olbsports.nl
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Piet Keizer 
 (14 juni 1943  - 11 februari 2017)

Hij speelde als een Griekse God op links.
Onnavolgbaar, onberekenbaar, lichtvoetig en uniek.
Ook mijn vader genoot.
Ik was voor Cruijff, hij voor Piet.
Avonden lang hadden wij het erover, wie beter was.
Woorden schieten te kort om te beschrijven waarom.
Hij zei dan altijd: “Natuurlijk is Cruijff de beste van de héle wereld. 
Iedereen weet dat. Geen vergelijk met Beckenbauer, Best en Pelé. 
Maar ……
Keizer is beter.”
Hoe ouder ik word, hoe meer ik wil zeggen: 
“Jij had gelijk!”
Hij is er niet meer. Net als Piet.
Daarom, ik ben blij, dat ik heb mogen genieten als fan.
Samen met mijn vader. 
Beelden gegrift in ons collectieve geheugen.
Klik op Piet Keizer en geniet.
You tube liegt niet.
Piet, hartelijk dank.
............
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Trots op mijn cluppie

In navolging van zo’n beetje alle profclubs en geheel 
in tegenspraak met de KNVB is VDZ gestart met een 
programma om mee te doen aan de internationalisering 

van de sport. Talenten uit Eritrea, Afghanistan, Soedan, 
Libië, Iraq hebben het afgelopen jaar proef gedraaid en 
de resultaten zijn ernaar. De B6 blijft in de 4de klasse, 
voorwaar een prestatie van formaat.

Het is niet onopgemerkt gebleven en ook andere teams 

Geachte bestuursleden ( VDZ) en collega’s, 

Zaterdag 17 December zijn wij uitgenodigd door de plaatselijke voetbalvereni-
ging VDZ om deel te nemen aan een voetbaltoernooi. Wij hebben deelgenomen met 
een team bestaande uit 13 spelers. Het was een geweldige middag waarbij Res-
pect & Fair Play hoog in het vaandel stonden.Verbroedering en verbinding ston-
den centraal deze middag. Als kers op de taart hebben wij ook nog eens de 1e 
prijs gepakt. Dit ging gepaard met een enorme strijdlust op een zeer sportieve 
wijze.

Wat waren wij en de jongeren trots!!!

We genieten allemaal van sport. Het werkt ontspannend, is gezellig, ontroe-
rend, sport leidt tot contacten en vriendschappen, sport draagt bij aan zelf-
ontplooiing, doorzettingsvermogen en teamwork. Sport vormt mensen en leert ze 
omgaan met winnen en verliezen, sport versterkt het gemeenschapsgevoel.

Het was tijdens deze middag prachtig om te zien hoe de deelnemers vanuit de 
innerlijke kracht van sport bij elkaar werden gebracht. Afkomst, cultuur en 
geloof speelden hierin geen rol. Sport heeft dus de kracht om verschillen te 
accepteren en tevens bruggen te slaan tussen deze verschillen, om op die wijze 
misschien wel tot het ultieme middel uit te groeien voor de steeds meer  weg-
ebbende sociale cohesie in onze maatschappij.

Via deze weg willen wij voetbalvereniging VDZ bedanken voor hun maatschap-
pelijke betrokkenheid en aldus voor deelname aan het toernooi. We gaan hier 
zeker een vervolg aan geven.(komt er op het Geert Eggink toernooi)

Faissal Taanabout COA Arnhem

TROTS OP MIJN CLUPPIE

Inmiddels zijn de doelstellingen op scherp gezet, B6 gaat 
voor promotie naar de 3de klasse, B5 zal wil natuurlijk 
niet achterblijven en gaat gewoon brutaal een gooi naar 
het kampioenschap doen. We puilen ineens uit van het 
talent omdat ook Hollandsche jongens de smaak weer te 
pakken hebben gekregen, wie had dat gedacht aan het 
begin van dit zo stroef begonnen seizoen en wat heeft 
VDZ invulling gegeven aan het woord vereniging. Ik ben 
trots op mijn club.

Gert Jan Schouten

zijn aan het shoppen geslagen, de B5 heeft zich versterkt 
met een Spaans sprekende Libiër en er worden met name 
in de A nog enkele transfers verwacht. 

Vlak voor de winterstop heeft de B-jeugd een zogenaamd 
etalage toernooi gespeeld waarbij een Afghaans elftal let-
terlijk acte de presente hebben gegeven. Met succes, ze 
konden het niet laten om te winnen maar vooral getuige 
onderstaande mail. Afghanistan United met 5 VDZ-spelers in de basis en Faissal, schrijver van de brief, uiterst rechts.

Kampioenen DAB

Prijsuitreiking



51

In navolging van zo’n beetje alle profclubs en geheel 
in tegenspraak met de KNVB is VDZ gestart met een 
programma om mee te doen aan de internationalisering 

van de sport. Talenten uit Eritrea, Afghanistan, Soedan, 
Libië, Iraq hebben het afgelopen jaar proef gedraaid en 
de resultaten zijn ernaar. De B6 blijft in de 4de klasse, 
voorwaar een prestatie van formaat.

Het is niet onopgemerkt gebleven en ook andere teams 

Geachte bestuursleden ( VDZ) en collega’s, 

Zaterdag 17 December zijn wij uitgenodigd door de plaatselijke voetbalvereni-
ging VDZ om deel te nemen aan een voetbaltoernooi. Wij hebben deelgenomen met 
een team bestaande uit 13 spelers. Het was een geweldige middag waarbij Res-
pect & Fair Play hoog in het vaandel stonden.Verbroedering en verbinding ston-
den centraal deze middag. Als kers op de taart hebben wij ook nog eens de 1e 
prijs gepakt. Dit ging gepaard met een enorme strijdlust op een zeer sportieve 
wijze.

Wat waren wij en de jongeren trots!!!

We genieten allemaal van sport. Het werkt ontspannend, is gezellig, ontroe-
rend, sport leidt tot contacten en vriendschappen, sport draagt bij aan zelf-
ontplooiing, doorzettingsvermogen en teamwork. Sport vormt mensen en leert ze 
omgaan met winnen en verliezen, sport versterkt het gemeenschapsgevoel.

Het was tijdens deze middag prachtig om te zien hoe de deelnemers vanuit de 
innerlijke kracht van sport bij elkaar werden gebracht. Afkomst, cultuur en 
geloof speelden hierin geen rol. Sport heeft dus de kracht om verschillen te 
accepteren en tevens bruggen te slaan tussen deze verschillen, om op die wijze 
misschien wel tot het ultieme middel uit te groeien voor de steeds meer  weg-
ebbende sociale cohesie in onze maatschappij.

Via deze weg willen wij voetbalvereniging VDZ bedanken voor hun maatschap-
pelijke betrokkenheid en aldus voor deelname aan het toernooi. We gaan hier 
zeker een vervolg aan geven.(komt er op het Geert Eggink toernooi)

Faissal Taanabout COA Arnhem

TROTS OP MIJN CLUPPIE

Inmiddels zijn de doelstellingen op scherp gezet, B6 gaat 
voor promotie naar de 3de klasse, B5 zal wil natuurlijk 
niet achterblijven en gaat gewoon brutaal een gooi naar 
het kampioenschap doen. We puilen ineens uit van het 
talent omdat ook Hollandsche jongens de smaak weer te 
pakken hebben gekregen, wie had dat gedacht aan het 
begin van dit zo stroef begonnen seizoen en wat heeft 
VDZ invulling gegeven aan het woord vereniging. Ik ben 
trots op mijn club.

Gert Jan Schouten

zijn aan het shoppen geslagen, de B5 heeft zich versterkt 
met een Spaans sprekende Libiër en er worden met name 
in de A nog enkele transfers verwacht. 

Vlak voor de winterstop heeft de B-jeugd een zogenaamd 
etalage toernooi gespeeld waarbij een Afghaans elftal let-
terlijk acte de presente hebben gegeven. Met succes, ze 
konden het niet laten om te winnen maar vooral getuige 
onderstaande mail. Afghanistan United met 5 VDZ-spelers in de basis en Faissal, schrijver van de brief, uiterst rechts.

Kampioenen DAB

Prijsuitreiking



 

 

 



 

 

 



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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Het is weer zover, de winterstop zit er weer 
op. Helaas hebben we daar de afgelopen 
weken weinig van gemerkt. Het sportpark 

was bedekt onder een dikke laag sneeuw wat trai
nen en wedstrijden spelen onmogelijk maakte. Het 
lijkt er op dat de KNVB eindelijk begint te snappen 
hoe het klimaat in Nederland en de vakanties er uit 
zien, dus als het goed is gaan we volgend jaar een 
verandering in de speelkalender meemaken. Later 
beginnen met de competitie (medio september), 
een langere winterstop (tot maart) en langer door
voetballen als het echt lekker weer is.

Voorbereiding seizoen 2017-2018
Maar er staan meer veranderingen voor de deur. 
De winterstop is traditiegetrouw het moment om de 
voorbereidingen voor seizoen 20172018 te starten 
en dit jaar zal dat extra inspanningen vragen. De 
KNVB heeft een plan voor de jeugd gepresenteerd 
waarbij vooral voor de jongste jeugd tot en met O13 
veel gaat veranderen. 

Wat verandert er precies?
Met de introductie van het nieuwe pupillenvoet
bal volgt Nederland het voorbeeld van Engeland, 
Duitsland, Spanje en België. En daarmee werken 
we aan meer dribbelen, schieten, samenspelen, 
scoren voor onze kinderen en dus meer plezier 
voor de  jeugd. 

Seizoen 2017/’18
Vanaf het seizoen 2017/’18 voetballen pupillen 
onder 8 en onder 9 jaar in de vernieuwde opzet op 
een kwart voetbalveld, wedstrijden van 6 tegen 6. 
In het huidige seizoen spelen die leeftijdscatego
rieën nog 7 tegen 7 op een half veld. Spelen op een 
kleiner veld sluit beter aan op de belevingswereld 
van kinderen van deze leeftijd.

Seizoen 2018/’19
Vanaf het seizoen 2018/’19 starten de teams van 
onder 10 (6 tegen 6), onder 11 (8 tegen 8 op half 
veld) en onder 12 (ook 8 tegen 8)met de nieuwe 

Algemene jeugdcoördinatie



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

*



wedstrijdvormen. Met dit overgangsjaar krijgen 
verenigingen en voetballers de ruimte de nieuwe 
opzet te leren kennen en in te voeren. In totaal 
krijgen zo’n 300.000 voetballertjes met de nieuwe 
wedstrijdvormen te maken.

Evaluatie
Medio seizoen 2017/’18 volgt een evaluatiemoment 
waarin wordt geëvalueerd hoe de wijzigingen in de 
praktijk uitwerken en of er nog verbeteringen kun
nen worden aangebracht.

Gérard van Lunenburg zal het voortouw nemen om 
deze nieuwe wedstrijdvormen en alles wat mee te 
maken heeft t.a.v. de (logistieke) organisatie van 
VDZ te implementeren. Want naast de indeling in 
teams gaat het ook om velden, doeltjes, leiders, 
trainers, etc, etc. Hierover volgt later uiteraard meer 
informatie. 

Invoering Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Een van de wensen van de jeugdcommissie is dat 
alle vrijwilligers bij de jeugd van VDZ een VOG kun
nen overleggen. De VOG wordt verstrekt vanuit de 
overheid en is een verklaring waaruit blijkt dat het 
gedrag van de betreffende persoon in het verleden 
geen bezwaar vormt voor het vervullen van een 
specifieke taak of functie. Uiteraard is dit geen 

garantie voor het voorkomen van welke problemen 
ook, maar wij denken dat het gebruik van een VOG 
het minste is dat wij als vereniging kunnen doen 
om te proberen eventuele incidenten te voorko
men. Mede in het licht van de recente publicaties 
over misstanden in Engeland en ook in Nederland, 
is de tijd hier wat ons betreft rijp voor. Wij zullen 
de verplichte VOG gefaseerd gaan invoeren. Dit 
jaar zullen we de regeling opzetten en ook gaan 
wij vaststellen hoe wij het beste de administratie 
hiervoor kunnen inrichten. Wij zullen hierbij gebruik 
maken van de regeling gratis VOG, zodat het ons 
als vereniging in ieder geval geen geld kost om 
voor ruim 200 vrijwilligers een VOG aan te vragen. 
Tevens zullen wij dit seizoen alvast voor een deel 
van de vrijwilligers een VOG aanvragen. Inmid
dels is dit voor de leden van de jeugdcommissie 
gedaan. De eerste VOG’s zijn dus binnen! Aan het 
begin van het volgend seizoen zullen wij ook alle 
andere vrijwilligers vragen om een VOG aan te 
vragen via de VDZ regeling. 

Maar nu eerst allemaal weer lekker voetballen in 
de tweede competitiehelft. Allemaal een sportief en 
plezierig vervolg van het seizoen en tot op of langs 
de velden! Hup VDZ!

Jérôme Jansen
Algemeen Jeugdcoördinator VDZ



Autorijschool de Haas

Géro meubelsoffeerderij

atelieR VOOR zelfmaakmODe

Schoonmaakbedrijf Hofs

Schoonmaakbedrijf Hofs
voor particulieren, bedrijven en Verenigingen

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

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

 w
w

w
.sbhofs.nl

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

info@ateliervoorzelfmaakmode.nl
www.ateliervoorzelfmaakmode.nl

GéRO meuBelstOffeeRDeRiJ

www.autorijschooldehaas.nl

15%!!* korting

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

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

* Niet in combinatie met andere acties



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

info@ateliervoorzelfmaakmode.nl
www.ateliervoorzelfmaakmode.nl

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 2016/2017)
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
Contributie inning en incasso Martin Brouwer 0638702397
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
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BVR aDVies, accOuntants en BelastinGaDViseuRs

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

 Het team van Berkhout & Van Rijn   

Accountants en Belastingadviseurs 

B.V. streeft dagelijks naar een hoge 

kwaliteit en tevredenheid in hun 

dienstverlening. 

U kunt bij ons terecht voor:

● (LOON)ADMINISTRATIE 

● JAARREKENINGEN   

 eenmanszaken

 vennootschappen

 stichtingen

● ACCOUNTANTSVERKLARINGEN  

● ALLE FISCALE AANGIFTEN 

 inkomstenbelasting

 vennootschapsbelasting

 omzetbelasting

● FISCALE ADVISERING

 bedrijfsovernames

 herstructureringen

 inkomensplanning

 A Marketing 37c
 6921 RE Duiven

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

 A Uiterdijk 5
 4011 ET Zoelen

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

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