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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 



VDZ is een 
vereniging voor 
en door leden. 
De bedoeling is 
dat iedereen zijn 
steentje bijdraagt. 
De afkoopregeling van €75,  is 
vanaf het begin bedoeld geweest voor 
uitzonderlijke situaties, waarbij het doen van vrijwilligers
werk echt niet mogelijk is (langdurig werk in buitenland 
bijvoorbeeld). Volgend seizoen is het dan ook alleen nog 
mogelijk met een klemmende reden de verplichting af te 
kopen. Het verzoek daartoe  zal door het bestuur worden 
beoordeeld.  In de vrijwilligersbrief, die de komende we
ken wordt verstuurd wordt een en ander beschreven. 
NB: de bestaande vrijstellingen voor kaderleden, 70+, 
nietspelende leden en vrijstelling door gezondheidspro
blemen worden gewoon gehandhaafd.
Het bestuur is trots op de vrijwilligersregeling en is het van 
harte eens met de wensen van de algemene ledenverga
dering. Wij bedanken al die vrijwilligers, die gewoon hun 
steentje hebben bijgedragen en onze vereniging mede 
laten draaien!

Zorg voor de juiste (email)gegevens
Het is van groot belang voor de organisatie van een 
vereniging haar leden goed te kunnen bereiken. Dat gaat 
tegenwoordig meestal digitaal. Belangrijk is dat bijvoor
beeld bij de communicatie rond de contributie, de vrijwilli
gersregeling en tegenwoordig zelfs bij het wedstrijdsecre
tariaat. Zorg er dus voor dat in het ledenbestand het juiste 
emailadres vermeld staat!

Rest mij nog  u een fijne zomervakantie en ik zie u weer 
terug in het nieuwe seizoen.

Namens het bestuur, 
Noud Hooyman

Geachte leden,
Het voetbalseizoen zit erop. Een goed seizoen met een 
jubileum, mooie sport en afgesloten met de traditionele 
toernooien.  Het bestuur feliciteert  de volgende kampi
oenen: VDZ Dames 3, VDZ  zondag 2 en in de voorjaars
competitie:  JO92, JO95G, JO111, JO134 en MO191. 
Daarnaast verdient ook JO191 een speciale vermelding 
omdat zij erin zijn geslaagd via de nacompetitie  naar de 
vierde divisie te promoveren
In deze van de bestuurstafel informeer ik u over de be
langrijkste bestuurlijke ontwikkelingen van VDZ.

Ontruimingsplan en gebruiksmelding gebouwen VDZ
Inmiddels hebben wij bericht ontvangen van brandweer 
dat ons ontruimingsplan in orde is en de omgevingsdienst 
heeft ons gemeld dat de wettelijke verplichte gebruiks
melding voor de nieuwe kleedkamers in goede orde is 
ontvangen. Wij wachten nu op een controlebezoek door 
de brandweer.

Afkoop en handhaving  vrijwilligersregeling
Op de algemene ledenvergadering (ALV) van 27 april 
heeft de horecacommissie aangegeven, dat de bemen
sing van de bar niet altijd goed loopt. Er zijn twee pro
blemen: op de eerste plaats komt het geregeld voor dat 
ingeplande mensen niet op komen dagen. Op de tweede 
plaats is er te weinig capaciteit. Het aantal leden, dat 
gebruik maakt van de afkoopregeling is te groot (ongeveer 
100 leden en ouders van jeugdleden). De ALV heeft er bij 
het bestuur op aangedrongen de handhaving te verster
ken en het bestuur gemandateerd de afkoopregeling terug 
te brengen. 
Op de website kunt u nalezen wat de consequenties zijn 
bij het niet nakomen van uw verplichtingen. In het kort: 
eerste keer  35 euro boete, tweede keer 70 euro boete en 
een waarschuwing,  bij de  derde keer volgt een  schor
sing gevolgd door royement.  De laatste jaren werden de 
laatste twee stappen in de praktijk niet gezet. Dit gaan wij 
komend seizoen wel doen.

Van de bestuurstafelbestuurstafel
VDZ
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Burgers’ Zoo

 met zeekoeien, vlinders en krabben! Geïnspireerd op ons natuurgebied 
in het Centraal-Amerikaanse Belize. Ter ere van de opening van de Mangrove is er 
de hele zomer De Mangrove Musical met Zoë & Silos, bekend van Telekids!

Alles over de Mangrove en musical 
op www.burgerszoo.nl/mangrove

Opening deze zomervakantie met 
musical van 8 juli t/m 27 augustus

VDZ MM 2017.indd   1 12-6-2017   9:40:35



Van de redactie

 met zeekoeien, vlinders en krabben! Geïnspireerd op ons natuurgebied 
in het Centraal-Amerikaanse Belize. Ter ere van de opening van de Mangrove is er 
de hele zomer De Mangrove Musical met Zoë & Silos, bekend van Telekids!

Alles over de Mangrove en musical 
op www.burgerszoo.nl/mangrove

Opening deze zomervakantie met 
musical van 8 juli t/m 27 augustus

VDZ MM 2017.indd   1 12-6-2017   9:40:35

Het seizoen zit er weer op. Als ik dit tik is er alleen 
nog het familietoernooi en dan begint de zomer! 
Even een tijdje zonder VDZ, voor sommigen een 

ramp, voor anderen even rust in een hectisch leven. 
De laatste Volharder van dit seizoen ligt voor u. Het is zo
als gewoonlijk woekeren met ruimte om alle kampioenen, 
toernooien, bestuursmededelingen, nieuws over de jeugd, 
verhalen over het verloop van het seizoen van diverse 
elftallen etc. de ruimte te geven die ze verdienen.

Het was qua kampioenen een rijke tweede seizoenshelft. 
Vijf jeugdelftallen werden voorjaarskampioen en ook 
VDZ2 en de vrouwen 3 wisten bovenaan te eindigen. 
Een speciale vermelding is wel op zijn plaats voor de 
JO191. Die wisten het voor elkaar te krijgen om in de 
promotiewedstrijd met 53 hun tegenstander te verslaan 
na een achterstand te hebben overwonnnen. Het eerste 
jeugdteam dat, na  drie keer achter elkaar gepromoveerd 
te zijn, in de vierde divisie speelt. Voorwaar een grootse 
prestatie die de jongens en hun coaches met trots mag 
vervullen.

De eerste elftallen bij de vrouwen en man
nen deden het ook naar behoren. Beide elftal
len eindigden op een verdienstelijke vijfde plaats.

De Volharder heeft ook weer een stabiel seizoen ge
draaid. Vijf mooie uitgaven zagen dit jaar weer het licht na 
vereende inspanning van redactie en de leden van VDZ. 
Soms is dat schrapen, bijvoorbeeld voor nummer drie 
toen de lange winterstop het nieuws zeer schaars maakte 
maar over het algemeen konden we het blad makkelijk 
vullen met alle wetenswaardigheden die de leden aan ons 
schreven.  Ook in het nieuwe seizoen gaan we, samen 
met jullie, weer vijf bladen vullen. De redactie blijft in tact 
al zoeken we nog wel aanvulling van de kant van de he
renselectie. Vanuit die belangrijke kant van de vereniging 
krijgen we nog wat te weinig input. Dus voel je je aange
sproken? Mail ons en maak deel uit van de gezelligste en 
gemoedelijkste commissie van VDZ!
Namens de redactie veel leesplezier gewenst, een fijne 
vakantie en tot volgend seizoen. 

Rudi Borkus

Pupil van de Week Job Schrijner

Naam: Tijler van Gessel
Ik ben 6 jaar oud en speel in VDZ Bayern München als 
voorstopper. Ik was pupil van de week bij de wedstrijd: VDZ 
1 – DVV 1, op zondag 14 mei 2017, de uitslag was 0-1.

Hoe lang speel je al bij VDZ? 1,5 jaar
Waarom koos je voor VDZ? Omdat papa daar ook voetbalt
Op welke positie speel je het liefst? Overal
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom?  
Papa, omdat hij de spits was
Wie vind je de beste voetballer en waarom?  
Ricky van Wolfswinkel, omdat hij bij de beste club speelt  
en de spits is
Wat is je favoriete club? Vitesse
Heb je nog andere hobby’s?  
Met legotreinen spelen, filmpjes kijken en buiten spelen
Wat wil je later worden? Voetballer bij VDZ
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij VDZ? 
Dat ik doelpunten scoor
Wat was je beste wedstrijd of actie?
Dat ik samen met papa heb gescoord tegen DVV
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over jezelf? 
Ik kan heel makkelijk de bal afpakken van papa.

P U P I L 
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



MO152 zijn Alyssa, Elisa, Noortje, Merel, 
Sietske, Niki, Jade, Hannah, Marie, Roos, Mar
got, Maaike, Esmee en Yndy. Na een moeizaam 

eerste deel van dit voetbalseizoen kwamen de meiden 
na de winterstop echt op dreef. Tien wedstijden werden 
gespeeld waarvan zes keer een uitwedstrijd. Ze gingen 
twee keer naar Nijmegen, naar Wijchen, naar Ewijk, naar 
Wageningen en zelfs Dreumel hebben ze gevonden.

Met bij vlagen fantastisch voetbal, goede passes, mooie 
combinaties en super doelpunten hielden de meiden zich 
staande. Een indrukwekkende reeks uitslagen: de uitwed
strijden 33, 02, 24, 02, 101 en 12. Thuis 31, 02, 30 
en 42. Kortom, 7 gewonnen, 1 gelijk en 2 verloren.

Langs de lijn vermaakten de ouders zich. Opvallend was 
dat zij ook bij de uitwedstrijden meestal in de meerder
heid waren. En, wat was het weer perfect. Maar één keer 
ontzettend natgeregend.
De meiden zijn erg gegroeid, voetbaltechnisch, mentaal 
en fysiek. Waar vorig jaar na een (per ongeluk) contact 
met de tegenstander werd gezegd “sorry” of “gaat het 

Meiden onder 15-2 gegroeid!

wel” werd nu soms zelf het contact opgezocht en zelfs 
geduwd (soms met twee handen…). En buitenspel kent 
geen geheimen meer. Dankzij de fantastische trainers en 
coaches, Ton, Ralf en Lucien dank namens de meiden en 
de ouders!  En… de meiden zijn derde geworden en dat 
mag gezegd en gevierd!!

Dineke Leeuwma,
Elftalbegeleider en moeder van Niki

 

Graag stel ik mij aan u voor:
Mijn naam is Matthieu Nas, ik ben getrouwd met Ingrid en 
we hebben 2 kinderen, Mathijs en Mijntje. Mathijs voetbalt 
al een aantal jaren bij VDZ. In het dagelijks leven hou ik 
mij met mijn bedrijf bezig met het trainen van zorgpro
fessionals en ben ik werkzaam als ambulanceverpleeg
kundige. Vanaf eind 2016 heb ik gedurende  een aantal 
maanden meegekeken bij het bestuur en vanaf april ben 
ik officieel  bestuurslid. Dat heb ik niet gedaan omdat ik 
zoveel tijd over heb. Wel omdat ik graag wat voor de club 
wil betekenen en dit een uitdagende functie voor mij is.

“Voetbal is voor iedereen!”
Ik heb in mijn jeugd  ook actief gevoetbald en heb bijzon
der goede herinneringen aan deze periode. VDZ is een 
mooie club waar aandacht is voor alle teams, ongeacht 
de kwaliteiten van de voetballers/sters. Ik voelde me 
vanaf het begin af aan thuis. Een club die afgelopen 
periode enorm gegroeid is en waar we als club aanlopen 

tegen allerlei zaken die deze groei met zich  meebrengt: 
beschikbare velden, organisatie en ontwikkeling, clubge
bouw en vrijwilligers. Daar wil ik graag mijn bijdrage aan 
leveren. Binnen  het bestuur  heb ik de  portefeuille jeugd 
in mijn pakket.
Afgelopen periode heb ik een groot aantal mensen leren 
kennen en het is mooi te zien hoe zij zich met veel toewij
ding inzetten voor de club. Bij deze dan ook meteen een 
oproep: Meldt u aan als vrijwilliger. Zonder vrijwilligers is 
het heel  lastig om de club draaiende te houden!

Ik ben regelmatig bij VDZ te vinden. Spreek me gerust 
aan als er vragen zijn! Voor iedereen  een mooie zomer!

Matthieu

Nieuwe bestuurslid Jeugd

Matthieu Nas
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Het voetbalseizoen is ten einde en we gaan de 
zomer in! Je kent misschien dat gevoel na de eerste 
training(en) van een nieuw seizoen (tijdens de voorbe-
reiding) dat je helemaal kapot zit en dat je de volgende 
ochtend ‘geradbraakt’ je bed uitkomt….? Dit is toch 
iets om te vermijden. 

De vakantie nadert in volle vaart. Lekker weg of 
niet, maar in ieder geval ontspannen en genieten. 
Voor sommige betekent het dat ze horizontaal 

gaan naast het zwembad of op het strand met een lekker 
hapje en drankje. Sommigen gaan actief vakantie houden 
en veel ondernemen. Anderen blijven sportief actief in 
andere takken van sport (bijvoorbeeld tennis, zwemmen, 
fietsen).

Besef je goed dat lichamelijke inactiviteit (tussen minder 
doen dan je gewend bent en stilzitten…) leidt tot verlies 
van conditie. Dat gebeurt al na een paar weken. Hoe 
beter je getraind was in het wedstrijdseizoen, des te groter 
het conditionele verval is in de vakantie. Het kost dan ook 
meer tijd om in de voorbereiding op het nieuwe seizoen 
de conditie weer op te bouwen.  Onderzoek wijst uit dat bij 
voetbal de voorbereidingsperiode op de nieuwe competitie 
een drie maal zo hoog risico op blessures oplevert als de 
wedstrijdperiode. Iets om even bij stil te staan.

De belangrijkste verklaring ligt in de te forse 
opbouw van de belasting van trainingen en wed
strijden bij spelers die relatief nog onvoldoende 
conditionele basis hebben. Maar een trainer zal 
tijdens de voorbereidingsfase toch graag een 
beetje gas geven om de selectie klaar te stomen 
voor het aankomende seizoen. We mogen van 
prestatiegerichte spelers verwachten dat zij hun 
conditie op een acceptabel peil houden in de 
vakantieperiode. 

Het advies is dan ook sportief actief te blijven in 
de vakantie. Dit hoeft niet per se de beoefening 
van ‘jouw’ sport te zijn, maar kan ook een andere 
sport zijn. Het is natuurlijk wel belangrijk dat je 
die sportbeoefening als een stuk ontspanning 
ziet. Lekker even inspannend bezig zijn. Probeer 
dan wel een sport uit te zoeken, waar het accent 
ligt op het uithoudingsvermogen (cardio gericht). 
Op deze wijze blijft de basisconditie acceptabel. 
Probeer iedere dag minimaal een half uur (bovengemid
deld) sportief actief te zijn.

Voor sporten, waarbij het loopvermogen belangrijk is 
(zoals voetbal, handbal en hockey) is het advies om twee 
weken voor de start van de voorbereiding op het nieuwe 
seizoen zelf al te beginnen met de opbouw van de 
loopconditie. Dit doe je door 23x per week ongeveer 30 
minuten tot een uur te trainen. Wissel duurlopen af met 
intervallopen. Combineer zo’n training eventueel met wat 
corestability oefeningen. Als je dit doet tijdens je vakan
tie, op het strand of in de bossen met variatie in terrein 
(heuvel op en heuvel af), is het nog plezierig ook. 

Voorkom verder dat je kilo’s in gewicht toeneemt door 
maar te blijven eten. Deze kilo’s moet je ergens ook weer 
zien kwijt te raken. Dit valt vaak niet mee. Wees matig 
met het gebruik van alcohol. Overmatige consumptie is 
om veel redenen slecht, het is funest voor je conditie en 
verslechtert je spiermassa. 

Een prettige vakantie toegewenst en denk erom: rust 
roest! Alvast veel succes met alle voorbereidingen.
Voor meer tips 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!

Zomerstop



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

Kampioen van alle VDZ teams is 
VDZ Dames 3 geworden, gevolgd 
door JO13-4 en VDZ zondag 2. 
Gefeliciteerd!

Met de winterstop moesten we nog 
melden dat geen enkel jeugdteam een 
kampioenschap had binnengesleept in 
de najaar competitie. Gelukkig zien we 
in de voorjaarscompetitie dat vijf teams 
de titel hebben gepakt! Naast JO134 
pakten ook JO92, JO95G, JO111 en 
MO191 de titel en eeuwige roem. Daar
naast verdient ook JO191 een speciale 
vermelding omdat zij met een tweede 
plek in de competitie na promotiewed
strijden erin zijn geslaagd om naar de 
vierde divisie te promoveren.

Tot slot hoop ik dat MO132 dit seizoen 
vooral veel lol samen heeft gehad. Een 
puntje was jullie dit seizoen helaas niet 
gegund…

Jeroen Polman

VDZ 2016-2017 in  cijfers
Plaats

Plaats 
comp. Elftal G P Doelsaldo Winst %

1 1 VDZ VR3 18 47 71 87,04%
2 4+1 VDZ JO13-4 22 55 84 83,33%
3 1 VDZ 2 22 51 42 77,27%
4 2 VDZ JO19-1 24 52 41 72,22%
5 5+3 VDZ JO9-4 22 47 42 71,21%
6 4+1 VDZ JO9-2 19 40 30 70,18%
7 5 VDZ JO17-1 22 46 32 69,70%
8 6+2 VDZ JO9-3 24 50 73 69,44%
9 5+1 VDZ JO9-5G 24 50 51 69,44%

10 4+2 VDZ JO19-4 18 37 39 68,52%
11 6+3 VDZ JO11-11G 22 44 48 66,67%
12 5+1 VDZ JO11-1 20 40 34 66,67%
13 3+2 VDZ MO17-1 21 41 30 65,08%
14 4 VDZ VR2 22 42 32 63,64%
15 8+1 VDZ MO19-1 19 35 18 61,40%
16 5 VDZ VE1 24 44 10 61,11%
17 4 VDZ JO19-2 19 34 10 59,65%
18 10+3 VDZ JO13-3 22 37 27 56,06%
19 5 VDZ 4 Zat 22 36 10 54,55%
20 4+7 VDZ JO17-3 22 36 -13 54,55%
21 11+2 VDZ JO11-4 23 37 25 53,62%
22 4 VDZ JO19-3d 23 37 14 53,62%
23 8+2 VDZ JO15-7 20 32 16 53,33%
24 2+5 VDZ JO15-3 22 35 11 53,03%
25 7+5 VDZ JO15-9 19 30 13 52,63%
26 6+5 VDZ JO13-2 21 33 23 52,38%
27 5 VDZ 3 18 28 11 51,85%
28 5 VDZ JO13-1 22 34 15 51,52%
29 5 VDZ 1 26 39 7 50,00%
30 5+8 VDZ JO15-5 22 33 5 50,00%
31 5 VDZ VR1 22 32 8 48,48%
32 8+4 VDZ JO17-4 20 28 -12 46,67%
33 9+3 VDZ MO15-2 20 28 -55 46,67%
34 5+11 VDZ JO11-7 21 29 10 46,03%
35 4+10 VDZ JO9-1 20 27 -9 45,00%
36 5+8 VDZ JO11-10 20 27 -16 45,00%
37 6 VDZ 4 20 26 9 43,33%
38 8+3 VDZ MO11-1 21 27 16 42,86%
39 8+8 VDZ JO15-8M 22 28 3 42,42%
40 9+4 VDZ JO9-6G 22 28 -24 42,42%
41 9+7 VDZ JO13-9 22 27 -68 40,91%
42 8+9 VDZ JO17-6d 22 26 -25 39,39%
43 10+4 VDZ JO17-7 20 23 0 38,33%
44 7 VDZ JO15-2G 20 23 -30 38,33%
45 11+3 VDZ MO15-1 21 24 -14 38,10%
46 8 VDZ 5 20 22 -24 36,67%
47 9 VDZ 6 20 22 -28 36,67%
48 10 VDZ 2 Zat 22 24 -23 36,36%

Kijk voor de volledige team- en jaarresultaten op de website
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Als vaste supporter wordt op zondag de wekker vroeg gezet
Een half uurtje rijden op naar Arnhem naar VDZ

Eerst een bakkie cappuccino bij Sabrina aan de bar
Op de achtergrond een muziekje met Engels repertoire 

Dan komen de spelers 1 voor 1 binnen
Voor de wedstrijd die straks gaat beginnen

Eerst nog een bespreking van trainer Albert van Daalen 
Daar horen de mannen hoe ze de punten binnen moeten halen 

Wie heeft er getraind en is helemaal fi t
Grote kans dat je bij de basisspelers zit

Omkleden en beginnen met de warming-up 
Dan begint de wedstrijd hup hup hup 

Er werd wat gewonnen maar ook wat verloren de afgelopen tijd
Het waren wedstrijden met veel strijd

Rik als vlagger staat altijd vlijmscherp langs de lijn
Wat de tegenstander ook zegt die krijgen ze niet klein

Met nog een paar wedstrijden te gaan
Moeten we er nog stevig tegen aan

Kars, Luuk, Martijn, Joep, Jorn, Jordy, Jeroen, Johan, Jeroen,
         Habib, Hylke, Bahaa, Bjorn, Bart, Tom, Frank en Coen
Mannen bedankt voor dit leuke seizoen

Natuurlijk mogen we Dennis en Thijmen niet vergeten
Die als trouwe supporters vaak op de bank hebben gezeten.

Natasja ter Haar

Heren VDZ 3 zondag

Een titel die de jongens en meisje van VDZ JO9
5G:  Boele, Einte, Jayven, Loïs, Mees, Romijn, 
Ruben, Tom, Senne en Viggo eer aan doet. Dit 

geweldige team heeft afgelopen seizoen voor hete vuren 
gestaan, maar bleef gemotiveerd om te voetballen en 
samen te werken. De F5 was van meet af aan een team. 
Elke speler had iets over voor de ander. Als het even 
tegen zat, coachten ze elkaar en in weer en wind waren 
ze bereid om te trainen en te voetballen.  

De trainingen werden verzorgd door de crème de la 
crème van het trainersgilde. GertJan, Tatjana en Corine 
hebben het positiespel aan de jeugdige spelertjes bij
gebracht, waardoor ze elke zaterdag weer beter aan de 
wedstrijd begonnen. Daar werden ze gecoacht door Lynn 
en Tatjana of hun mannen. De dames brachten met hun 
moederlijke liefde de spelertjes tot grote hoogte. 

Voor de winterstop brachten de dame en heren van de 
F5 al prachtig spel op de mat. Echter lieten ze een aantal 
puntjes liggen door wat ongelukkige acties. Na de win
terstop, door geen wedstrijd te verliezen, verkeerden ze 
al snel in de bovenste regionen van de competitie. Door 
het aantrekkelijke spel van de F5 en het enthousiasme 
van alle spelertjes werd het aantal aanhangers wedstrijd 
na wedstrijd groter. De supporters reisden de jongens en 

meisje de gehele regio achterna. Achterblijvers zaten met 
spanning aan de app gekluisterd, om te lezen hoe hun 
toppers speelden. Aan het einde van de competitie en met 
het mogelijke kampioenschap in zicht, werd het voor de 
trouwe supportersschare zenuwslopend. 

Het hoogtepunt was wel de wedstrijd tegen RKHVV, de 
toenmalige koploper. Deze inhaalwedstrijd op maandag
avond op eigen veld was bloedstollend. Bij winst kon VDZ 
de koppositie overnemen. In de eerste helft werd ge
scoord door VDZ JO95G: 10. Vlak na rust scoorde VDZ 
weer, halverwege de tweede helft scoorde RKHVV de 
aansluitingstreffer: 21. De laatste minuten waren voor het 
thuispubliek ondraaglijk. Het werd bloed en bloedspan
nend. De tegenstander schoot op de paal en in de laatste 
minuut werd nog een bal van de lijn gehaald. Gelukkig 
konden de spelers en de supporters opgelucht ademhalen 
na het laatste fluitsignaal, eindstand 21. 
 
De koppositie moest in de laatste twee wedstrijden veilig
gesteld worden door beide wedstrijden te winnen. Onze 
jongens en meisje van de F5 deden dat op heroïsche 
wijze en werden dan ook KAMPIOEN! Allen bedankt voor 
een prachtseizoen! 

Uw razende reporter BR

JO9-5G kampioen!!



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



Mels Koens 28
Teun van Leeuwen 28
Wessel Schipstra 28
Bas Meister 29
Philip van der Elst 30
Job Erftemeijer 30
Erik Lambrechts 30
Jacob Das 31
Stijn van Gent 31
Anna den Hartog 31
Joas Kraus 31
Oscar Mulder 31
Douwe Nieuwenburg 31
Ivan van Vreeswijk 31

SEPTEMBER
Obid Al Turki 1
Sam Berenschot 2
Meike Freutel 2
Mats Harbers 2
Davy Propper 2
Lyshiro Suart 2
Arthur van der Windt 2
Tobias Barten 3
Mick Hiddink 3
Merit Janssen 3
Marijn van der Meer 3
Ellen Vermeulen 3
Stijn Harbers 4
Thijs van Sadelhoff 4
Pim de Weerd 4
Mannes van de Winkel 4
Niklas van Wolven 4
Felipe Numan 5
Ben Penninks 5
Sterre Bijlsma 6
Charlie Bontius 6
Alex Buesink 6
Flinn Hallen 6
Peter Heijnen 6

Tycho de Jongh 6
Benno Ponds 6
Xavier Ritmeester 6
Johan van Swaaij 6
Max Zwartendijk 6
Sil Bunk 7
Anna Kleinsman 7
Seger Kok 7
Roel v.d. Leij 7
Frank Ritmeester 7
Lars Wieggers 7
Thijmen Attema 8
Vasco Driessen 8
Merel van Hemert 8
Merlijn Licht 8
Thijs Messing 8
Daaf Splint 8
Samuel Hopkins 9
Frank Rasing 9
Thomas Vermeulen 9
Siem Beelen 10
John Cornelissen 10
Duuk de Jong 10
Thomas Kampen 10
Gijs van Rossem 10
Tijs ter Grote 11
Danique Hoogstraten 11
Jacqueline Meijer 11
Amy Wigman 11
Thijs Joosten 12
Din Penterman 12
Julien Weiss 12
Abel Kuipers 13
Erik Langen 13
Erwin Brakenhoff 14
Marcel Jansen 14
Wim Polman 14
Wieteke Roos 14
Roel Steunenberg 14
Jip Brakenhoff 15

Sam Pieridis 15
Simon Zwartkruis 15
Jurjen de Graas 16
Gerben van Mourik 16
Wouter Steenstra 16
Bart Zwartkruis 16
Remco Bijlsma 17
Jules Bloem 17
Elisa van Dijk 17
Tyrese van der Ent 17
Inger Lise van der Graaf 17
Siem van Leeuwen 17
David Scholten 17
Mats van Vugt 17
Rob van der Beek 18
Sil Kerkhof 18
Wim Leenders 18
Joep Rooijakkers 18
Julian van den Berg 19
Heidi Gademan 19
Manytsia Hartemink 19
Marnix Kaspers 19
Max Koffeman 19
Mante Metz 19
Ties Reukers 19
Joost Britstra 20
Lena de Grauw 20
Viggo Karsten 20
Jeroen Koetsier 20
Sam Kroon 20
Berend van der Laan 20
Deniz Musayev 20
Tijl Nijhuis 20
Ruud Tuithof 20
Storm Vreijling 20
Sievert Blok 21
Nico Dales 21
Omar Khalifa 21
Rico Wieggers 21
Bradley Becker 22

Ludo Boerstoel 22
Gedeon Geertruida 22
Dennis Geerts 22
Stijn van der Elburg 23
Joris Gylstra 23
Daan Hamstra 23
Marcel Knop 23
Daan Lankheet 23
Siem Reukers 23
Ronny Rouwenhorst 23
Roland Samsen 23
Jade Joppen 24
Joris Leferink 24
Floris te Paske 24
Joshua van der Poll 24
Hugo Vermeulen 24
Niredj Bhawan 25
Martin Brouwer 25
Han van Burken 25
Piet van Wiggen 25
Cas Horsten 26
Mijke Klein Teeselink 26
Ole Knippen 26
Martijn van de Braak 27
Therry Engelen 27
Thomas van Oorschot 27
Sebas Schouten 27
Naud van den Ham 28
Juul Küpers 28
Joep Chaigneau 29
Elayah Darim 29
Jeroen van der Poel 29
Michael van Schieveen 29
Hanne Schouten 29
Frank Zwaga 29
Natasja ter Haar 30
Karin Minnema 30
Mees Radovich 30
Matthijs Ribbert 30
Pim Walter 30

JO13-4 kampioen!
Op zaterdag 13 mei waren de mannen 
van JO134 nog steeds ongeslagen 
in de voorjaarscompetitie! Op het pro
gramma stond die dag een thuiswed
strijd tegen de nummer 3: RKPSC 
JO131. Bij winst zou het kampioen
schap binnen zijn! Het beloofde een 
spannende wedstrijd te worden, maar 
na een 51 overwinning knalden de 
champagnekurken en galmde “We are 
the Champions” over het veld!
Als ware kampioenen werd vervol
gens ook de laatste wedstrijd met 
winst afgesloten en vierden de man
nen nog een bescheiden feestje bij de 
Sprinkhanen!

Vanessa Heerens
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GELREPAS 2017?
Lever een KOPIE in!
Voor diegenen die aankomend seizoen ook weer gebruik 
willen maken van de Gelrepas (voorheen Arnhem Card):
Lever zo spoedig mogelijk een kopie in bij jouw trainer of 
leider óf leg deze in mijn postbakje op het secretariaat bij 
VDZ óf stuur deze op naar: 

Ledenadministratie VDZ
Postbus 864,
6800 AW  Arnhem.

Overgang van Digitaal Wedstrijd Formulier 
(DWF) naar  mobiel Digitaal Wedstrijd Formulier 
(mDWF) 

Vanaf volgend seizoen 20172018 wordt er door de 
KNVB alleen nog maar met een mobiel Digitaal Wedstrijd 
Formulier gewerkt, dan is het dus NIET meer mogelijk om 
het wedstrijdformulier op de computer in te vullen.

Na 1 juli kunnen jullie de KNVB Wedstrijdzaken App gaan 
downloaden. Deze app is voor iOS en Android smartpho
nes/tablets en is beschikbaar in de Appstore en Playstore 
maar NIET in een Windowsversie
Deze app is voor leden, die 
direct betrokken zijn bij een 
wedstrijd, te weten: Spelers/
aanvoerders, teamleiders/
managers, bonds en 
clubofficials (scheidsrechter, 
assistentscheidsrechter) en 
de wedstrijdsecretaris;
Nietleden kunnen niet inlog
gen!!!!!

Voor aankomend seizoen is 
er door de KNVB een grote 
wijziging aangebracht met 
betrekking tot de spelerspas
sen en de invoering van het 
mobiel Digitaal Wedstrijd 
Formulier. Vanaf seizoen 2017
2018 wordt de plastic spelerspas vervangen door een 
digitale spelerspas.Door de wijziging komt er een grote 
verantwoordelijkheid te liggen bij de spelers.

Heel erg belangrijk is dat jouw persoonlijke 
emailadres voor deze app overeenstemt met 
het emailadres waarmee je bij VDZ geregis
treerd staat in Sportlink (ledenadministratie). 
Dus graag z.s.m. jouw juiste emailadres 
doorgeven aan:
ledenadministratie@vdz-arnhem.nl 

Van de ledenadministratie

KNVB goes digital
Belangrijk voor alle spelende leden!!!!!!

M
obiel digitaal w

edstrijdform
ulier

D
igitale spelerspassen

Ook als jouw emailadres in de toekomst 
wijzigt, dit doorgeven aan de ledenad
ministratie. De leeftijdscategorie 08 t/m 
011 valt nog steeds buiten deze regeling. 
De foto op de digitale spelerspas is de 
foto die nu bij de KNVB van jou in het 
bezit is. 

Tot 1 november kan die foto door de 
ledenadministratie worden aangepast, 
dus is de foto verouderd, dan z.s.m. een 
nieuwe pasfoto inleveren bij de ledenad
ministratie.
Meer informatie wordt in de loop van de 
aankomende maanden nog gegeven aan 
alle betrokkenen.

Jacqueline Meijer
Ledenadministratie 

0610661682

De digitale spelerspas

De mDWF app

DE LAATSTE LINIE |  A 1
GIJS TENNINGLO
CENTRALE VERDEDIGER BIJ A1

Na het lezen van de editie van deze Volharder, weet 
u uiteraard dat A1 na een zinderende fi nale van de 
nacompetitie is gepromoveerd naar de vierde divisie! 
De 19-jarige aanvoerder Gijs Tenniglo is trots op zijn 
team, maar uiteraard willen wij weten wat het succes 
was dit seizoen van zijn laatste linie.
“Onze kracht is dat wij fysiek sterk zijn en weinig 
kansen hebben weggegeven met Pieter, een zekere 
keeper,  achter ons. We hebben verzorgd voetbal 
gespeeld, waarbij we zowel een goede lange als korte 
bal kunnen geven.”

Gezien de resultaten heeft elke linie van het A1-elftal  
dit seizoen een goede indruk gemaakt. Toch wil Gijs 
u graag voorstellen aan zijn jongens van de laatste 
linie. ‘Op links staat bij ons Tom. Een linksbenige 
verdediger die erg fel in de duels is en aanvallend ook 
zijn steentje bijdraagt met zijn vele assists. Aan de 
andere kant Michael, die met zijn snelheid regelmatig 
‘de achterlijn haalt’ en de aanvallers aan het werk zet. 
In het centrum staan Rens en ik. Wij zijn twee sterke 
verdedigers die duel- en kopkracht hebben en beiden 
beschikken over een goede lange bal. Ook Max heeft 
in de nacompetitie drie wedstrijden in het centrum 
gespeeld. Op snelheid was hij verdedigend zijn tegen-
standers altijd de baas.”

Gijs kijkt er naar uit om volgend seizoen het A1-elftal 
te zien spelen in de vierde divisie. Zelf maakt hij de 
overstap naar de senioren. “‘Het was voor ons een 
geweldig seizoen. Nog een paar keer goed terugkijken 
naar de verdediging en opbouw van Ajax”, glimlacht 
Tenniglo.  “Maar nu eerst voor ons een welverdiende 
zomerstop!

Irene Smeltink

foto’s  Anne Dreuning 
van boven: Gijs, Tom, Michael en  Rens
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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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Vrouwen 3 kampioen

Vrouwen 3 kampioen

Kampioenswedstrijd blijft bloedstollend tot 
laatste minuut!

Het derde vrouwenteam van VDZ heeft met nog 
twee wedstrijden te gaan het kampioenschap in de 
vijfde klasse 2 binnengesleept. Directe concur-

renten Eldenia vr 4 en RVW vr1 kunnen het behaalde 
puntenaantal van 41 punten (in 16 wedstrijden) niet meer 
achterhalen.

In een bloedstollende kampioenswedstrijd tegen Angeren 
vr1 sleepten de meiden van trainer/coach Kobus Pop-
pinghaus het kampioenschap binnen. Een gelijkspel was 
voldoende om de concurrentie op een onoverbrugbare 
achterstand te zetten, maar natuurlijk ging het team voor 
de winst, voor een mooie bekroning. Maar… in het verle-
den was al meermaals gebleken: Angeren uit, altijd lastig. 

In de eerste helft wist Angeren het VDZ nog niet lastig te 
maken. Integendeel. Uit een corner in de tweede minuut, 
wist Floor de 1-0 binnen te tikken. Binnen 12 minuten 
volgden nog een corner en een vrije trap, allemaal prach-
tig getrapt door Esther. En allemaal tot goal verwerkt. 
Eén met hulp van de tegenstander en één wederom door 
Floor. 

Deze 0-3-voorsprong binnen 15 minuten was natuurlijk 
een droomstart. We speelden degelijk voetbal en wisten 
Angeren voornamelijk op eigen helft te houden, tot groot 
ongenoegen van de Angerense bank en speelsters. 
Coach Poppinghaus was in de rust positief, maar bena-
drukte ook dat de winst nog niet binnen was. En dat klopte 
ook: want in de tweede helft was alles anders. Angeren 

zette onmiddellijk druk en vocht voor elke bal. VDZ had 
daarop geen antwoord en moest goal na goal incasseren, 
1-3, 2-3 en ook 3-3. Bij een van die goals raakte ook nog 
eens keepster Maaike geblesseerd, die daarna sowieso 
werd gemist als extra terugspeeloptie. 

Bij de 3-3 stonden we nog op winst in de competitie, 
maar toen Angeren ook de 4-3 scoorde, was het  kam-
pioenschap (tijdelijk) uit beeld. Natuurlijk stonden er nog 
twee wedstrijden op het programma waarbij dat ene 
punt gemakkelijk gehaald moest kunnen worden (onder 
meer tegen de rode-lantaarndrager GVA vr2). Maar toch. 
Op de bank was alle hoop eigenlijk al vervlogen, ook al 
probeerden de meiden in het veld er nog een slotoffen-
sief uit te persen. Met vereende krachten en het laatste 
beetje energie die uit de tenen kwam, verdienden ze in 
blessuretijd een corner. Opnieuw was het Esther die de 
corner trapte. En opnieuw werd het een goal! Onze eigen 
Maradonna Marlijn wist de bal in het net te werken. En 
gelukkig volgde vrijwel direct het eindsignaal. 
Kampioen!!!

Na de nodige bubbels, bloemen en een echte kampioens-
schaal togen we weer VDZ-waarts, voor de welverdiende 
hapjes en drankjes.

Wat leek te beginnen als een eitje, werd uiteindelijk een 
bloedstollende thriller. Maar de veerkracht die de meiden 
van VDZ dit hele seizoen al hebben laten zien, kreeg ook 
deze wedstrijddag weer de overhand. En wederom is 
gebleken: Angeren uit, altijd lastig! 

Ivonne  Stienezen



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

1

foto’s Esther Verhoeven

De eerste wedstrijd startten zij vol goede moed. Helaas 
was het niveauverschil (tegenstander VDZ F2?) erg groot 
en onze jongens daardoor duidelijk onder de indruk. On-
danks het forse verlies van 4 – 23 hebben ze zich kranig 
geweerd en hebben als echte kerels geknokt. 

Vol goede moed gingen ze de tweede wedstrijd in. Ook al 
waren de tegenstanders minimaal een kop groter…onze 
jongens gingen ervoor. Strijdlustig gingen zij ten onder 
met een score van 3 – 25. 

Wedstrijd drie werd gespeeld tegen jongens van eigen 
lengte en leeftijd. Arsenal leefde op en deed wat ze ei-
genlijk altijd doen……winnen. Het was voor beide partijen 
een leuke wedstrijd. Gewaagd aan elkaar eindigde het in 
11 – 8. 

De laatste match was helaas weer niet heel erg in balans. 
Tegen de jongens van SML F1 verloren ze met de mega 
score van 4 – 39. Ondanks de vroege en flinke ach-
terstand bleven de jongens hard werken, lol maken en 
juichen als er dan eindelijk een bal bij de tegenstander 
erin ging. 

Jongens CL Arsenal 
gaan ervoor!

Op woensdag 1 maart vond het Jeugdland voetbal-
toernooi plaats. Dianne (moeder van Florian) nam 
het initiatief om hieraan deel te nemen en deed 

een oproep om een team samen te stellen. Ondanks de 
vakantie lukte het om 6 toppers uit de Champions League 
team Arsenal te enthousiasmeren. 

We verzamelden met zijn allen om 10.30 uur bij Sport-
centrum Valkenhuizen. De jongens waren uitgelaten en 
hadden een flinke dosis energie meegenomen. Na de 
tactiekbespreking konden de jongens even lekker los-
gaan. Er waren een aantal extra voetbalactiviteiten waar 
ze hun ei kwijt konden om de wachttijden door te komen. 

Florian, Gijs, Milan, Orlando, 
Sander en Thijs zijn als 
echte VDZ’ers volhardend 
enthousiast gebleven en 
mogen heel erg trots op 
zichzelf zijn. 

Esther Verhoeven
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Het voetbalseizoen zit er weer op en de zomerva
kantie nadert met rasse schreden. Laat ik begin
nen allereerst éénieder te bedanken die – op wat 

voor manier dan ook – zijn bijdrage heeft geleverd binnen 
de jeugdafdeling van VDZ aangaande dit seizoen. Van 
sommige spelers / kaderleden is er afscheid genomen, 
anderen hebben zelf de keuze gemaakt iets anders voor 
de vereniging te willen gaan doen en weer anderen heb
ben besloten een jaartje te stoppen of binnen een andere 
vereniging zijn/haar carrière voort te zetten. Enorm veel 
dank voor jullie (jarenlange) bijdrage, veel succes met 
datgene wat jullie in de toekomst gaat brengen en weet … 
de deur van VDZ staat altijd open voor een terugkeer !

Kaderleden gezocht!
VDZ halveert de jeugdafdeling was de titel in de vorige 
Volharder van Jérôme Jansen. Waarschijnlijk denkt u nu 
dat dat niet zo’n vaart zal lopen. Maar let op! Als we er 
niet met zijn allen de schouders onder zetten voorspel ik u 
dat we dit aankomend seizoen al gaan merken. Onvol
doende kaderleden betekent geen doordeweekse trainin
gen en geen wedstrijden op zaterdag meer. In het ergste 
geval– hoe vervelend ook – zullen we moeten besluiten 
teams terug te trekken uit de competitie of doordeweeks 
spelers retour te sturen omdat er geen training gegeven 
kan worden. De jeugdcommissie doet zijn uiterste best 
om dit te voorkomen maar wij hebben daarbij echt uw 
hulp nodig. Nu meer dan ooit! Met klem willen wij u dan 
ook vragen uw verantwoordelijkheid te pakken en u in te 
schrijven als kaderlid voor het komende seizoen.

VDZ teams volgend seizoen
De teamindeling voor het nieuwe seizoen was een lastige 
en omvangrijke klus, maar ik ben er trots op dat het ons is 
gelukt – veelal in harmonie met ons kader  de teamin
deling voor het nieuwe seizoen tijdig rond te hebben 
gekregen. Leiders, trainers, contactpersonen, technisch 
jeugdcoördinatoren en jeugdcommissie zijn niet over ‘een 
nacht ijs’ gegaan, maar we realiseren ons ook dat wij 
inschattingsfouten kunnen maken. We kunnen ons goed 
voorstellen dat spelers (en ouders) soms teleurgesteld 
zijn, maar hopen toch dat iedereen zijn plezier gaat vinden 
in het nieuwe team voor aankomend jaar.

TC-team 2017-2018
In de vorige Volharder had ik u belooft het nieuwe TC
team voor te stellen. In deze editie zijn er echter zoveel 
stukken aangedragen dat daar onvoldoende plaats voor 
was. In de eerstvolgende Volharder in het nieuwe seizoen 
kom ik daar zeker op terug. Het wordt namelijk tijd dat ik 
u het nieuwe TCteam ga voorstellen en een podium ga 
geven die zij verdienen.

• Erwin Brakenhoff| leeftijdscoördinator keepers
• Philip Bouman | leeftijdscoördinator JO19
• Martin Gengler | leeftijdscoördinator JO17
• Patrick Huggers|  leeftijdscoördinator JO15
• Roy Crijns| leeftijdscoördinator JO13
• Wouter Jansen | leeftijdscoördinator JO11
• Karin Minnema| leeftijdscoördinator JO9JO8CL &mini’s
• Giovanni Sohilait | leeftijdscoördinator JO91 tm JO94

Start
Het nieuwe seizoen start voor de meeste teams in de eer
ste week van het nieuwe schooljaar. Op vrijdag 1 septem
ber houden we onze kick off. Naast het uitreiken van de 
trainingspullen/kleding e.d. koppelen we aan deze avond 
ook een voetbalquiz. Een absolute aanrader ! Erg leuk 
en zinvol om elkaar in het begin van het nieuwe seizoen 
beter te leren kennen en zo de onderlinge band verder te 
versterken. Noteer deze avond alvast in uw agenda.

Rest mij u, namens het gehele TCteam, u een fijne 
zomerstop toe te wensen. Wij zien u graag in het nieuwe 
seizoen op sportpark Cranevelt terug als kaderlid bij één 
van onze jeugdteams. Samen zijn we sterk. 
FORZA VDZ!

Met roodzwarte groet,
Armand Rood (TJCVDZ) 

21Team VDZ



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

De horecacommissie is zich al enige tijd aan het 
beraden over het ‘gezonder’ maken van ons keuken-
aanbod. Om ook uw mening hierover te ‘horen’ hebben 
wij enige tijd geleden een enquête gepubliceerd op 
enquetemaken.nu die u kon invullen. De enquête 
bestond uit een aantal vragen met o.a. betrekking tot 
keukenaanbod, prijs/kwaliteit verhouding keukenaan-
bod en uw wensen/tips.

Liefst 53 Personen hebben de enquête 
ingevuld en we willen deze mensen 
van harte bedanken voor de 

genomen moeite en hun betrok
kenheid! We hebben een 
aantal vragen en antwoor
den hierop geselecteerd:
De eerste vraag was of 
u tevreden bent met het 
keukenaanbod van VDZ: 
24 personen vonden dit goed, 
6 personen vonden dit slecht en 23 
personen vonden dat het ermee door kon.
De tweede vraag was een open vraag: wat mist u in het 
keukenaanbod van VDZ. In de antwoorden hierop kwamen 
vaak het woord ‘fruit’ en ‘gezond’ voor: appel, broodje 
gezond, bananen, vers soepje, seizoensartikelen (we gaan 
ervan uit dat dit fruit/groente is), smoothie, verse ingrediën
ten. Ook werd genoemd meer variatie in belegde broodjes, 
dus niet alleen maar kaas en ham. Maar ook halve hanen 
werden genoemd en één iemand merkte op dat alternatie
ven goed zijn, maar dat het wel een voetbalkantine is en 
geen fancy lunchroom.
Vraag drie was of men het belangrijk vindt dat VDZ ook 
gezonde alternatieven aanbiedt. Het merendeel vond dit 
inderdaad belangrijk: 68%.
Vraag acht was of men ook bereid zou zijn om voor die 
alternatieven meer te betalen: 48% antwoordde ja, 29% 
antwoordde nee en 23% wist het niet.

De laatste vraag ging over tips en/of aanmerkingen op 
het keukenaanbod. Opvallend is dat een aantal mensen 
hetzelfde antwoord gaven: geen commentaar op het 
keukenaanbod maar wel op de kantine. Die kon volgens 
hen wel een opknapbeurt gebruiken.
De enquête is ingevuld door 20 spelers/speelsters met 
een gemiddelde leeftijd van 33,6 jaar en door 32 ouders/

verzorgers en 1 coach van een 
jeugdteam.

Conclusie: 
De meerderheid van 

diegenen die de 
vragen ingevuld 
hebben vinden 
een gezonder 
alternatief 
aanbod in 
de keuken 
belangrijk en 

zijn ook bereid om 
daarvoor meer te betalen.

De meeste voorkeur qua alternatieven ging uit naar verse 
soep, vers fruit en wraps gevuld met verse groente en 
vlees/vers.
We gaan zeker wat doen met de uitslag van deze enquête 
en zullen ons in de zomermaanden beraden hoe we dit 
kunnen inpassen in het huidige aanbod.
Wij wensen u in ieder geval een hele gezonde en goede 
zomervakantie! 

De horecacommissie
NB
De horecacommissie mist een bruine platte kar: wie heeft 
deze gezien of misschien geleend en vergeten terug te 
brengen?
Ook willen we u vragen om te checken of uw emailadres 
en telefoonnummer die bij VDZ bekend zijn, nog up to 
date zijn!

Resultaten van de enquête
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Willemsen Makelaars



De vrijwilligersavond

Senioren seizoen 2016/2017

Martin Brouwer
Uit het ledenrapport:
Martin Brouwer  is het schoolvoorbeeld van een stille 
kracht, die elke vereniging nodig heeft. Hij zet zich 
achter de schermen actief in voor VDZ. Hij verzorgt de 
administratie van onze Club van Honderd en is actief 
betrokken bij de financiële administratie. Met volhar
ding zorgt hij dat VDZ de contributies binnenkrijgt. Het 
Bestuur, de leden en iedereen die VDZ een warm hart 
toedraagt is hem hiervoor zeer erkentelijk, daarom 
roepen wij hem met trots uit tot Vrijwilliger van het Jaar 
2016/2017.

Jeugd seizoen 2016/2017

Gérard van Lunenburg
Uit het ledenrapport
Gerard is vier jaar algemeen coördinator F geweest, 
stond aan de basis van de Champions League. Traint 
al jaren verschillende teams en is leider geweest. Afge
lopen jaar was hij algemeen én technisch coördinator 
E. Sinds begin dit jaar is hij druk in de weer om ervoor 
te zorgen dat de introductie van de nieuwe KNVB 
speelwijzen gladjes gaat verlopen bij VDZ (JO 9 en 
8). Het komend seizoen wordt hij wedstrijdsecretaris 
Jeugd. Gerard is een prettig mens om mee te mogen 
samenwerken, die anderen ook veel energie geeft.

Vrijwilligers van het jaar

Het laatste weekend van het seizoen begon 
traditiegetrouw met de vrijwilligersavond. Om 
18.00 uur ging deze van start met voetbal

spellencircuit voor de jeugdvrijwilligers met spellen zo
als voetbalgolf, voetbalbowling, latjetrap en duovoet
bal. Na een uurtje inspanning werd het Chinese buffet 
van Renao geopend en was het tijd voor de ‘betere 
voetbalverhalen’. Langzaamaan schoven ook de ove
rige (nietjeugd) vrijwilligers binnen en nam om 21.00 
Ronald Brakenhoff het woord om een aantal mensen 
te bedanken en veranderingen in de jeugdcommissie 
te melden (zie elders in deze uitgave). Memorabel 
was het grote applaus dat Jan Schmitz ontving voor 
zijn verdienste voor de jeugd, nu hij zijn laatste officiële 
taken neerlegt. Wij hopen Jan echter nog vaak te 
zien bij de jeugd van VDZ waar zijn hart ligt. Evenzo 
verrast was Gerard van Lunenburg die gelauwerd 
werd door Noud Hooyman als vrijwilliger van het jaar 
bij de jeugd. Helaas liet de zwakke gezondheid van 
Martin Brouwer het niet toe om aanwezig te zijn op de 
vrijwilligersavond om zijn applaus in ontvangst te kun
nen nemen als vrijwilliger van het jaar bij de senioren. 
Inmiddels is een delegatie van het bestuur bij Martin 
op de koffie geweest om de oorkonde en dinerbon te 
overhandigen. Een gezellige avond die ook traditie
getrouw tot na middernacht doorliep, met nog meer 
goede voetbalverhalen. Einde van weer een mooi 
voetbalseizoen met mooie kampioenen en promoties 
en veel mooie voetbalmomenten.

John Wijbenga

Links Gérard van Lunenberg, de nieuwe vrijwilliger van het jaar én 
de nieuwe wedstrijdsecretaris bij de jeugd samen met aftredend wed-
strijdsecretaris Jan Schmitz die een ovationeel applaus kreeg.
Onder: Wil Bruijnesteijn, Sharon Darim en Annelies van Gelder namen 
afscheid van de activiteitencommissie en werden daarvoor ook in de 
bloemetjes gezet   foto’s Ted de Kraker

Kijk voor het volledige ledenrapport van deze twee kanjers op de website van VDZ
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“Je kunt bij ons alles lezen op onze website, maar toch 
willen we een clubblad. Daar bezuinigen we echt niet op. 
Het is misschien wel het mooiste clubblad van Arnhem.”

Arnhem  Voetbalvereniging VDZ zit al sinds 1939 op 
Sportpark ‘t Cranevelt, een prachtige groene plek. Met 
ongeveer 1500 leden is het één van de grootste sportver
enigingen van Arnhem en ze groeien nog steeds!
“We spelen op vijf velden, waarvan we één veld delen 
met American Footballclub Arnhem Falcons”, vertelt Noud 
Hooyman, secretaris bij VDZ. “We zijn de afgelopen 
jaren enorm gegroeid, zodat de ruimte op het sportpark 
te krap is geworden. We zoeken naar mogelijkheden om 
meer te kunnen trainen. Dat kan bijvoorbeeld door een 
grasveld om te zetten naar een kunstgrasveld. We mogen 
namelijk alleen trainen op kunstgras. We hebben nu drie 
kunstgrasvelden, maar in samenspraak met de gemeente 
hopen we dat we er op korte termijn eentje bij krijgen. Dat 
is voor ons nu erg belangrijk”
Waar is het succes van VDZ aan te danken? “Dat heeft 
vooral met de cultuur te maken”, denkt hij. “We zijn van 
oudsher een Rooms Katholieke vereniging, nog door een 
pater opgericht, alhoewel wij nu niks meer met die signa
tuur doen. Het gaat bij ons om respect. Recreatief voetbal 
is bij ons net zo belangrijk als het spelen in selectieteams. 
Daarnaast zijn wij erg trots op onze vrijwilligersregeling.”
Deze regeling houdt in dat iedereen, voetballers en/of de 
ouders van jeugdvoetballers vier keer per jaar, drie uur 
actief zijn op de vereniging. “Meestal gaat het dan om bar
diensten. De vrijwilligers zijn super belangrijk voor ons. Je 
kunt bij ons het werk afkopen, maar eigenlijk willen we dat 
niet. Het vrijwilligerswerk hoort gewoon bij onze club.”
De spelers bij VDZ worden niet betaald, alleen enkele 
trainers. “En die worden er niet rijk van”, aldus Hooyman. 
“Wist je dat een speler zoals Davy Pröpper bij ons is 
begonnen? Zijn broers ook. Hun vader geeft training aan 
onze jeugd.”

Vorig jaar zijn een aantal nieuwe kleedkamers in gebruik 
genomen. “Dat moest omdat een aantal andere kleed
kamers werden omgebouwd voor de kinderopvang van 
Rijnstate. De gemeente Arnhem heeft toen zes nieuwe 
kleedkamers voor ons gebouwd. We willen ook duur
zaam zijn. Vandaar dat zonnepanelen op het dak van de 
kleedkamers zijn geplaatst.”
Het eerste elftal van VDZ speelt nu derde klasse en 
de  ambitie is dat ze ooit nog eens promoveren naar de 
tweede klasse. “Eerste klasse gaat niet gebeuren, dan 
moet je spelers gaan betalen en dan wordt je een hele 
andere vereniging. Dat past niet bij ons.”
Wil je meer weten, kijk eens op www.vdz-arnhem.nl. 

 
Record Fidget spinnen   

      

  ARNHEM -  In Winkelcentrum Kronenburg 
werd zaterdag een wereldrecord Fidget spin-
nen gevestigd. Het doel was om één minuut 
lang met zoveel mogelijk kinderen te fi dget 
spinnen. En dat is gelukt! Meer dan 150 kinde-
ren spinden enthousiast mee. Met hun eigen 
spinner óf met degene die ze gratis kregen. 

Voordat het daadwerkelijke record werd geves-
tigd, mocht een aantal spinners op het podium 
hun meest indrukwekkende trucje laten zien. 
Een meisje riep dat ze zelfs kan spinnen op haal 
elleboog. “Het kostte mij maar een uur om dat 
te leren.” De fi dget spinner kun je op een vinger 
rond laten draaien. Foto Chantal Bolleman 

 Avond vol lichte verhalen met Verbogt
     ARNHEM -  Thomas Verbogt 
geeft do 8 juni een benefi et 
voorleesvoorstelling bij Hij-

man Ongerijmd om 20.00 uur. 
De opbrengst is voor het 
plaatsen van een gevelkunst-

werk aan het pand. Entree 10 
euro. Aanmelden: hermien@
hijmanongerijmd.nl 

 Weerdjes
straat
     ARNHEM -  De werkzaamhe-
den aan de Weedjesstraat zijn 
gestart. De straat krijgt een 
nieuw wegdek en aan beide 
zijden komen trottoirs en 
fi etspaden. Voor doorgaand 
verkeer is voorlopig één rij-
strook beschikbaar. Omleidin-
gen worden met borden aan-
gegeven. Na de herinrichting 
hebben fi etsers en voetgan-
gers meer ruimte en is het ge-
makkelijker om de Weerdjes-
straat over te steken richting 
de Rijn. De herinrichting van 
Weerdjesstraat is onderdeel 
van de opknapbeurt van de 
zuidelijke binnenstad. Op 
maandag 17 juli verplaatsen de 
werkzaamheden zich naar de 
zuidelijke rijstrook (Rijnkade) 
van de Weerdjes. Als de werk-
zaamheden zijn afgerond blijft 
de Oranjewachtstraat eenrich-
tingverkeer. Tussen het Roer-
mondsplein en de Vos-
senstraat krijgt de 
Weerdjesstraat wel weer twee 
rijrichtingen. Van 6 juni tot en 
met 2 juli rijden de buslijnen 
12 en 43 via de Verlengde 
Langstraat. 

 Gebruik de ZwApp app   
  ARNHEM -  Zwangere vrou-
wen uit Arnhem en omgeving 
kunnen gebruik maken van de 
medische app ZwApp. Deze 
app geeft eenduidige, deskun-

dige en persoonlijke informa-
tie of adviezen passend bij het 
medische profi el en het mo-
ment in de zwangerschap. 
Lees verder op pagina 2. 

 Handig
en leuk   

Uw kostbaarheden zijn goud waard!

Inkoop  •  Verkoop  •  Veiling  •  Verpanden  •  Beleggen

Velperplein 12 (naast de ingang van de Mediamarkt), Arnhem
T 026-3516374   di. t/m za. 9.30-17.00 uur

www.goudwisselkantoor.nl

Vitaal Thuiszorg is HKZ/ISO gecertificeerd

W W W . V I T A A L T H U I S Z O R G . N L

met al uw vragen en wensen over de thuiszorg en 
diensten van Vitaal Thuiszorg kunt u terecht op 

onze vestiging of op onze website:

THUISZORG MOET GOED GEORGANISEERD WORDEN
“PROFESSIONEEL & BETROKKEN”

“Zorg zoals u die wenst met een vaste zorgverlener”

• Verpleging

• Persoonlijke verzorging

• Terminale begeleiding

• Palliatieve zorg

• Nachtzorg

• Individuele- en 

groepsbegeleiding

• Sociale wijkteams

• Gehandicapten zorg

• Professionele  

Dagbesteding

• Uitleen hulpmiddelen

• Huishoudelijke hulp

• Persoonlijke alarmering

• Vitaal Thuiszorg Kids

Vitaal Thuiszorg | Aalsbergen 11 | 6942 SE Didam  | 0316-220073 | info@vitaalthuiszorg.nl
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 WOENSDAG 7 JUNI 2017   

OVERIGE INHOUD:

 HARLOOPFEEST BIO 
VAKANTIEOORD   

 10    10   

 GELDERSE
KAMPIOENSCHAPPEN   

 19   

 KAMPEREN
ALS MONNIK   

 25   

 WIN HET BOEK
‘ELKE DAG VITESSE’   

 29   

 ARNHEM RUNCAFÉ 
VOOR HARDLOPERS   

 
AGENDA 6

    SPORT 10

    GEMEENTENIEUWS 13   

in het nieuws

“Het vrijwilligerswerk 
   hoort bij onze club”

De krant Arnhemse Koerier komt elke week uit 
en wordt verspreid in heel Arnhem en omgeving. 
Zij hadden een interview met VDZ secretaris 
Noud Hooyman dat we hier integraal afdrukken.



De traditionele afsluiting van het seizoen bij VDZ, het 
familietoernooi vond deze keer plaats onder een 

stralend blauwe hemel en een lekker temperatuurtje van 
25 graden. Max Spaaij en Hans Egging hadden het fa
milie en minitoernooi weer strak in elkaar gedraaid. De 
horecacommissie zorgde voor het natje en het droogje. En 
Freek en zijn ijskar topten het geheel af. Wie er gewonnen 
hebben is in de mist van de middag verdwenen maar dat is 
ook niet zo belangrijk. Een mooi seizoen is met een mooie 
voetbal en feestdag afgesloten en meer ga ik er ook niet 
over zeggen. Ik laat de foto’s voor zichzelf spreken. RB 

Het VDZ familietoernooi
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Open brief aan het bestuur van VDZ
Arnhem,  8 mei 2017

Geacht bestuur van VDZ, 

Maak VDZ rookvrij!
VDZ is de eerste stroom neutrale voetbal club van Arnhem en bezig met een gezondere 
keuken te realiseren. Beide prachtige maatschappelijk verantwoorde initiatieven. In dit rijtje 
zou een rookvrij VDZ zeker niet misstaan. 
Als coach, trainer, fan, vader en kinderarts verbaas ik me in toenemende mate over het feit dat er 
langs de velden gerookt mag worden. Iedere week wordt er hard en fanatiek gestreden voor het rood zwart van VDZ. 
Om een optimale inspanning te kunnen leveren is gezonde lucht nodig. Die schone en gezonde lucht hebben we ons 
fraaie sportpark omgeven door bomen. Regelmatig wordt dit verstoord door een walm sigarettenrook afkomstig van 
een rokende toeschouwer langs de lijn. Binnen VDZ zijn er kinderen met inspanningsastma. Om een optimale sport
prestatie te kunnen leveren moeten zij zelfs pufjes nemen voor een wedstrijd om hun luchtwegen open te zetten. Op 
dagen met koude en mist hebben ze vaak extra klachten. Sigarettenrook is een van de andere duidelijk irriterende 
prikkels voor hun luchtwegen.  Dus zonder dat ze erom gevraagd hebben worden ze blootgesteld aan deze prikkels 
waar ze echt last van hebben en zich minder goed van kunnen inspannen.
Iedereen weet toch inmiddels dat roken uitermate slecht voor je is. Enkele cijfers over roken: 
Ruim de helft van de rokers sterft aan de gevolgen ervan; jaarlijks zo’n 20.000 Nederlanders. Roken verkort het leven 
met gemiddeld 10 tot 12 jaar. Roken veroorzaakt ziekten als kanker, hart en vaatziekten, luchtwegziekten, diabetes, 
ontstekingen, Alzheimer, staar en blindheid. Om maar eens wat te noemen. Ook van meeroken kunnen mensen 
ernstig ziek worden en er zelfs aan doodgaan, tot wel enkele duizenden per jaar.

De hartstichting, de KWF kankerbestrijding en het longfonds hebben het initiatief genomen voor de campagne  
“Op weg naar een rookvrije generatie” . De bedoeling is kinderen rookvrij te laten opgroeien. Zodat zij de negatieve 
effecten van roken niet zullen ondervinden. Inmiddels hebben meerdere sportverenigingen zich achter dit goede ini
tiatief gesteld. VDZ echter nog niet. Sportverenigingen hebben hierbij ook een belangrijke rol. De laatste jaren zijn er 
weer meer kinderen gaan roken. Op dit moment beginnen dagelijks 100 kinderen met roken. Het is moeilijk om roken 
te weerstaan als kinderen anderen zien roken. Zeker als dat gaat om iemand tegen wie zij opkijken, zoals sporters of 
de trainer. De Hartstichting wil dat kinderen rookvrij opgroeien en niet beginnen met roken. Om dit te bereiken is het 
belangrijk dat kinderen beschermd worden tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken.

Steeds meer sportverenigingen gaan voor een rookvrij sportterrein.  Daarnaast heeft een rookvrij sportterrein vele 
voordelen:
• u maakt roken minder normaal en aantrekkelijk voor kinderen
• u voorkomt schadelijk meeroken
• u biedt sporters en supporters een gezonde sportomgeving
• u bespaart op schoonmaakkosten (sigarettenpeuken en pakjes)
• u zorgt voor positieve aandacht voor uw sportvereniging
Graag roep ik het bestuur van VDZ op deze uitdaging aan te gaan en onze mooie vereniging zo prachtig gesitueerd 
tussen de bomen rookvrij te maken.
Hopende op uw positieve inspanning en maatschappelijke verantwoordelijkheid,

met vriendelijke groeten,
Jaime Smal
Vader van Tijmen Smal (B3) en Berend Smal (F7)
Trainer/coach van de B3, scheidsrechter, toeschouwer, fan
Kinderartsneonatoloog Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht



Jeugdtoernooien bij 

VDZ groot succes

Traditioneel organiseert VDZ aan het eind van het 
seizoen diverse jeugdtoernooien: een internationaal 
toernooi, een toernooi voor F- en E-pupillen en een 

jeugdtoernooi voor de niet-selectieteams. Over drie week-
enden in mei en juni werd achtereenvolgens voor de 25e 
keer het Henk Evers Toernooi gehouden, voor de 11e keer 
het International Burgers’ Zoo Tournament – voor de Engel-
sen en Schotten ook wel de Arnhem Bridge Cup, en voor 
de 13e maal in successie het Geert Egging Toernooi.

De belangstelling om deel te nemen aan deze toernooien 
was dit jaar iets minder groot dan andere jaren, maar met 
zo’n 170 jeugdteams uit Engeland Schotland en alle uit-
hoeken van Nederland hebben toch ruim 2.000 (!) jongens 
en meisjes kennis gemaakt met de gastvrijheid en sporti-
viteit van VDZ. En het moet gezegd, alle toernooien verlie-
pen soepel, sportief en zonder wanklanken. Het was bo-
vendien op alle toernooidagen schitterend weer met zelfs 
tropische temperaturen tijdens het internationale toernooi. 
Veel drinken, ijsjes van Freek en geïmproviseerde douches 
brachten de noodzakelijke verkoeling.

Daarmee verdient de toernooicommissie alle lof. “Een 
strakke organisatie en fl exibel anticiperen op onverwachte 
situaties zijn de succesfactoren”, aldus lid van de toernooi-
commissie Jérôme Jansen. “En natuurlijk helpt het als het 
mooi weer is”. “Maar”, zoals Noud Hooyman in zijn rol als 
omroeper en anchorman bij de verschillende prijsuitreikin-
gen al aangaf, “zoiets organiseren kun je niet zonder al die 
vrijwilligers die voor èn achter de schermen meehelpen”.  
En dan hebben we het naast de toernooicommissie natuur-
lijk over de vrijwilligers achter de bar en in de keuken en 
last but not least de scheidsrechters.

Jeugdtoernooien bij VDZ
 groot succes

Kortom, een geslaagde reeks van toernooien, waar ook de 
penningmeester blij mee zal zijn. Dit smaakt naar meer. 
Maar het slechte nieuws is dat een groot deel van de toer-
nooicommissie opstapt. “Na jarenlang deel te hebben uit-
gemaakt van de toernooicommissie, vind ik het tijd dat ie-
mand anders het stokje overneemt”, aldus Ad Heijnen. Met 
hem stoppen om dezelfde reden ook Yvonne Hurenkamp, 
Jerome en Lenny Jansen en Hans Zwartkruis. Alleen Natasja 
ter Haar, die vorig jaar de toernooicommissie is komen 
versterken, heeft toegezegd deel uit blijven maken van de 
toernooicommissie. Maar dat kan zij natuurlijk niet alleen. 

Dus mocht iemand belangstelling hebben om in de leukste 
commissie van VDZ een steentje bij te dragen aan het or-
ganiseren van deze fantastische toernooien, schroom dan 
niet om contact op te nemen met de toernooicommissie@
vdz-arnhem.nl.

Toernooicommissie VDZ

foto’s Ted de Kraker
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Slagerij Putman

complete BBQmenu's vanaf €13,95 p.p.

Barbecuen in de tuin, op het balkon, 

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

gezelliger dan samen barbecuen? Lekker met z’n

allen smullen van gegrild vlees, frisse salades, 

stokbrood en koele drankjes!

Ga nu naar de site voor de  verschilllende 

mogelijkheden: www.slagerijputman.nl of 

bel 026-4425368

 BBQ  menu’s 

Zomerse

worstmakerij 
traiteur

   |   Steenstraat 90, Arnhem   |   www.slagerijputman.nl   |   026-4425368   |
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Het seizoen is weer ten einde. In deze Volharder veel 
succesverhalen die het einde van het seizoen marke-
ren. Teams zijn kampioen geworden, gepromoveerd en 
hebben mooie toernooien gespeeld. Terugkijkend is er 
organisatorisch ook weer veel bereikt. Sommige din-
gen zichtbaar, sommige dingen minder zichtbaar. Maar 
vast staat dat er door alle vrijwilligers in de jeugd weer 
keihard is gewerkt om er van de mini’s tot en met de 
jeugd onder 19 weer een super seizoen van te maken 
en daarvoor wil ik deze vrijwilligers enorm bedanken: 
HULDE voor JULLIE!!

Om voldoende ruimte te laten voor de mooie verhalen in deze 
Volharder zal ik mij beperken tot een aantal van de belangrijk
ste “wat ging goed en wat kan beter” punten van dit seizoen. 

Wat ging goed?
• Op voetbalgebied ging er heel veel goed. Vrijwel alle 

teams hebben met veel plezier op hun eigen niveau 
kunnen voetballen, dat is natuurlijk het belangrijkste 
voor VDZ, we zijn tenslotte een voetbalclub! 

• Het is gelukt het VOGbeleid te ontwikkelen voor 
VDZ. Vanaf aankomend seizoen dient iedere vrijwil
liger in de jeugd te beschikken over een Verklaring 
Omtrent Gedrag. Beleid hierover wordt op de website 
geplaatst. In het verlengde hiervan zijn ook twee ver
trouwenspersonen aangesteld die zich elders in deze 
Volharder presenteren.

• Er zijn grote stappen gemaakt met de invulling van 
het scheidsrechtersbeleid. Samen met Omar Khalifa 
is een beleidsplan geschreven en als ook de financiën 
rond zijn kunnen we hier uitvoering aan gaan geven. 
Het streven is op termijn iedere thuiswedstrijd van 
een VDZ team te voorzien van een eigen scheids
rechter. Dit is een streven op de lange termijn, want 
ook scheidsrechters moeten opgeleid worden en zich 
kunnen ontwikkelen. Op de korte termijn zijn onder 
andere afgelopen seizoen 20 nieuwe scheidsrech
ters begonnen. De planning van scheidsrechters op 
wedstrijden is dankzij de inzet van Lenny Jansen 
enorm verbeterd en er is een uitwisseling geweest 
met scheidsrechters van DVOV. 

• De toernooien bij VDZ zijn uitstekend verlopen. Dankzij 
de inzet van de toernooicommissie is het gelukt de toer
nooien de afgelopen jaren te professionaliseren. Waar 
andere verenigingen moeite hebben hun toernooien 
door te kunnen laten gaan vanwege een gebrek aan 
aanmeldingen, zijn er bij VDZ de afgelopen anderhalve 
maand ruim 170 teams uit binnen en buitenland met 
veel plezier aan het voetballen geweest.

Algemene jeugdcoördinatie
Wat kan beter?
• Het materiaal voor de teams en trainers was niet 

optimaal beschikbaar. Heel veel ballen raakten op 
onverklaarbare wijze zoek, hoedjes ontbraken en de 
vuile hesjes lagen op enorme bergen dwars door het 
ballenhok. Het was duidelijk dat een materiaalman 
ontbrak dit jaar en dat ook teams niet de eigen ver
antwoordelijkheid namen. De jeugdcommissie heeft 
besloten dat we hier volgend jaar een belangrijke 
verbeterstap in willen maken door ieder team eigen 
materiaal te geven waar het team ook zelf verant
woordelijk voor is. Alles wat uitgegeven wordt, dient 
aan het einde van het seizoen ook weer te worden 
ingeleverd.

• De invulling van de vrijwilligersregeling voor JO19/17 
spelers is te bewerkelijk. Administratief kost het 
enorm veel tijd om alle inzet te registreren en veel 
individuele spelers komen hun opgegeven diensten 
niet na en worden daarvoor beboet. Volgend seizoen 
gaan we daarom over naar een “teaminzet”. Ieder 
O17/19 zal twee keer per jaar met het gehele team 
verantwoordelijk zijn voor invulling van de vrijwilli
gersdiensten in een bepaalde week.

• Het spelervolgsysteem staat in de basis, maar moet 
nog in gebruik worden genomen. Ook dit wordt ko
mend seizoen meer handen en voeten gegeven. 

• Het vinden van vrijwilligers blijft moeilijk. Wij willen 
graag naar een vereniging waarin we echt met zijn 
allen de schouders er onder zetten. Tot en met de 
O15 betekent dit dat we een beroep doen op de 
ouders, vanaf O17 zijn het vooral de leden zelf die 
het moeten doen. De 12 uur bardienst beschouwen 
we als een ondergrens van wat je minimaal in jouw 
vereniging of de vereniging van jouw kind wil inves
teren. Maar dan begint het pas! Als iedereen wat 
doet, kunnen de lasten beter verdeeld worden en is 
het beter behapbaar voor iedereen. Op initiatief van 
Ruud Tuithof werken we aan een document dat de 
”prachtkant van VDZ” gaat belichten. Hierin staat wat 
jij van VDZ mag verwachten, maar ook wat wij van 
onze leden verwachten. 

Mooie dingen, maar dus ook nog genoeg te doen. Even 
uitrusten en dan weer volle bak beginnen met de voorbe
reidingen voor het nieuwe seizoen! Hup VDZ!

Jerome Jansen
Algemeen Jeugdcoördinator



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!!! 



De eerste wedstrijden werden gewonnen zonder 
al te veel problemen. In de vierde wedstrijd 
tegen Zutphen JO111 kwamen we op achter

stand maar wisten deze wedstrijd te winnen met 23. Dit 
was het moment dat ik rekening met het kampioenschap 
ging houden. Wat gebeurt er in de regel als je dat gaat 
doen? Juist. De wedstrijd erna tegen VVO werd na een 
voorsprong te hebben gehad, en tig kansen in de eerste 
helft,  in de slotfase van de wedstrijd door VVO op gelijke 
hoogte gezet. 22 was de einduitslag en het eerste punt
verlies was een feit. Gelukkig speelde Dieren ook gelijk 
bij SML dus was er niet zo veel aan de hand. Zo bleven 
de kanshebbers voor de titel tot begin mei heel dicht bij 
elkaar (Zutphen, Dieren en VDZ). Wij bleven onze wed
strijden winnen en Dieren ook. 2 Mei speelde we allemaal 
een doordeweekse wedstrijd. Zutpen tegen Dieren en 
wij tegen Oeken. Het werd 11 in Zutphen en daar waren 
we gezien de wedstrijd  heel tevreden mee. De leiding 
van Dieren belde op het moment dat wij bij Oeken in de 
kantine zaten naar het clubhuis om te informeren of wij 
ook punten hadden laten liggen. Helaas voor hen was dit 
niet het geval, wij namen keurig 3 punten mee.  
Vanaf dat moment hadden we alles in eigen hand. Twee 
wedstijden voor het einde kregen we SML nog thuis en 
Dieren (!) ook de laatste wedstrijd thuis. Op 6 mei was 
de kraker tegen SML. Het was een superspannende 
wedstrijd. Lang leek het op een 00 af te gaan maar toen 
ineens knalde Philip de bal van grote afstand in het doel! 
Ik krijg nog kippevel als ik dit schrijf! Deze was super 
belangrijk! We wonnen met 10. We gaan er van uit dat 
Dieren ook zijn wedstrijd wint tegen VVO die dag. Ieder
een gaat na het douchen lekker naar huis. Onderweg 
naar huis dacht ik nog even aan de actie van Dieren toen 
wij bij Oeken zaten.... even bellen naar het clubhuis van 
Dieren....

"Dag mevrouw, ik wil graag even de uitslag weten van 
JO111 tegen VVO, heeft u die voor mij?"....
"Het is helaas 23 geworden"....  "Dank u tot ziens!"

VDZ JO11-1 kampioen!!!

Snel een berichtje in onze groepsapp. All snel waren alle 
jongens weer op de club en zijn daar ook de hele dag 
gebleven. IJsjes, friet, snoep... alles wat bij een kampi
oenschap hoort kwam voorbij en natuurlijk werd er ook de 
hele middag gevoetbald.... want dat doen deze jongens 
het liefst de hele dag! 
De laatste wedstrijd tegen Dieren werd helaas verloren.
Maar wie heeft het daar nog over over 10 jaar! Wij zijn 
kampioen en dat telt! De jongens zijn door de trainingen 
van Peter Propper weer een stukje verder gekomen in 
hun techniek en inzicht en er is een prima basis om dit 
verder uit te bouwen de aankomende jaren!
Ik heb zelf een super leuk seizoen gehad als leider van de 
jongens en heb echt genoten van iedereen! Joep en Vigo 
blijven nog een jaartje bij de JO111 en de rest gaat naar 
de JO131 of 2.

Joep, Vigo, Storm, Gijs, Max, Frits, Bram, Robin, Philip, 
Peter en alle betrokken ouders wil ik bedanken voor alle 
mooie momenten met dit geweldige team!!
Een hele fijne zomervakantie voor iedereen gewenst en 
tot volgend seizoen bij VDZ.

    RobertJan Kemphuis

JO11-1 kampioen

39



COOP supermarkt Alteveer
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Volharding Doet Zegevieren

1

Ik ben een groot liefhebber van taal en alleen daarom 
al ben ik gevallen voor Volharding Doet Zegevieren, 
archaïsche schoonheid samengebald in de naam van 

een voetbalclub, een waarheid als een koe bovendien. 
Ooit langgeleden heeft een groepje mannen bij elkaar 
gezeten, zonder twijfel sigaren rokend. Ze hadden zojuist 
besloten een voetbalclub op te richten en waren zich be-
wust van alle obstakels die ze reeds overwonnen hadden, 
de kruiken jenever gingen open en de sentimentaliteit 
en onoverwinnelijkheid nam het over van de mannen, er 
moest alleen nog een naam komen. En toen, nam een 
van de mannen het woord, een man met een sierlijke snor 
en geaffecteerde stem hief aan met “Heeren, heeren, 
Volharding Doet Zegevieren, wat denken jullie ervan.” 

Na jaren VDZ denk je niet meer zo na over de naam, het 
is een gegeven een vanzelfsprekendheid en de betekenis 
sluipt eruit. Dit seizoen echter kreeg de naam VDZ weer 
zijn oude betekenis terug. Jonge vluchtelingen kwamen 
ons team versterken en via ons andere teams, stuk voor 
stuk mannen met verhalen vol doorzetten en niet opgeven 
zodat ze uiteindelijk hun doel konden halen, Nederland en 
uiteindelijk VDZ. De jongemannen die ons kwamen ver-
sterken zijn stuk voor stuk de belichaming van volharding 
doet zegevieren en alleen daarom al VDZ-ers in hart en 
nieren, ook toen ze het nog niet wisten en vertrokken uit 
Afghanistan, uit Irak, Libya, Eritrea, Ethiopia, Soedan en 
andere godvergeten oorden.

Tegelijkertijd was er een groepje volharders van eigen 
bodem, een klein groepje, te klein voor een team maar 
te groot om op te geven. En wat waren ze blij, met Al 
Hadi en Gholam, de eersten uit een reeks die maar bleef 

groeien en groeien en dan komt het moment dat je onher-
roepelijk wordt weggetikt door een groepje Afghanen en 
er zelf niet meer toe lijkt te doen. Dat schuurt en doet zeer 
maar toch, deze volharders zijn blijven komen, blijven 
spelen, blijven proberen en uiteindelijk is er een fantas-
tische homogene groep ontstaan die op het eigen Geert 
Eggink toernooi mocht zegevieren, als vanzelfsprekend. Ik 
ben trots op deze mannen, de 17 mannen van de B6.

Maar het verhaal gaat verder, de B7 zegevierde ook met 
een groepje Eritreeërs in de gelederen en won zelfs bijna 
het hele toernooi. Het mooiste verhaal echter speelde zich 
tussen de B6 en de B5 af. Gezworen rivalen waarbij de 
scherpe kantjes eraf dropen en grenzen werden over-
schreden maar ook een rivaliteit met een prachtig slot. De 
laatste wedstrijd van het toernooi was het onderlinge duel, 
het werd een nachtkaars, een bloedeloos gelijkspel daar 
zat hem de schoonheid ook niet in. Nee die zat hem in de 
ongelooflijke benen van een Soedanees als een tank, de 
vriendelijkheid zelve, Moussa. Moussa speelde bij de B6 
maar werd door de B5 geadopteerd als cultheld. Moussa 
werd op het schild geheven door Thijs, Tom en daarna 
door iedereen. Moussa werd het symbool van de ver-
broedering tussen de B5 en de B6, het was een bijzonder 
mooie dag.

Moussa blijft voorlopig nog wel even voetballen bij VDZ, 
en Thijs die kiest het ruime sop, de omgekeerde weg 
maar voor allen geldt, volharding heeft gezegevierd, onder 
de paraplu van VDZ.

Bedankt heren, bedankt.
Gerard le Brouillard

Volharding doet zegevieren

foto’s Ted Kraker 41
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De sponsoren van VDZ werden tijdens de sponsor-
avond verwelkomd bij Burgers’ Zoo. Na een lekker 
buffet vertelde Alex van Hooff hartstochtelijk over 

het mangrovebos dat Burgers’ samen met een Zwitsers 
vlinderpark al 28 jaar beheert. Dit Shipstern natuurreser-
vaat is een ‘biodiversiteits-hotspot’ die bedreigd wordt 
door boskap. Dit reservaat, dat vier keer zo groot is als 
de Hoge Veluwe, is de inspiratiebron voor de mangrove 
die op dit moment in aanbouw is. Deze hal past op vele 
manieren in de strategie van Burgers’ Zoo. Het past in het 
geheel van ecosystemen (Bush, Desert, Ocean, Rimba), 
waarin de dieren de ruimte krijgen. Maar ook past het in 
de strategie om de eigen medewerkers nauw te betrekken 
bij het ontwerpen en uitvoeren van het hele project. 

Primeur: eerste rondleiding
De groep VDZ-sponsoren krijgt na deze inleiding van 
Van Hooff een primeur: het is de eerste groep die wordt 
rondgeleid door de Mangrove in aanbouw. Met hetzelfde 
enthousiasme vertelt Van Hooff over het nieuwe zeekoei-
enverblijf dat meer dan een miljoen water gaat bevatten, 
tot vier meter diep wordt en een onderwaterzicht krijgt 
met een ruit van 12 meter breed. Hij laat zien waar de 
bezoekers straks door de hal gaan lopen. En ondanks dat 
de sponsors nog in een vrij kale bouwput staan, kunnen 
ze zich levendig voorstellen hoe ze straks langs de wenk-
krabben, de zeekoeien en tussen de duizend fladderende 
vlinders doorlopen.

Koninklijke Burgers’ Zoo verlengt sponsorcontract jeugd
    

Primeur: BeZoeK aan de nieuwe mangrove

warmte opslaan op 250 meter diep
Frank Simon, hoofd van de technische dienst, vertelt 
gepassioneerd over de bouw en de installaties van de 
mangrovehal van 60 meter doorsnee. Duurzaamheid, 
ook het thema van de sponsoravond, is heel belangrijk 
voor Burgers’ Zoo. Overtollige warmte uit de mangrovehal 
wordt opgeslagen in water. Via de warmte-koude-opslag-
installatie wordt die warmte op een diepte van 250 meter 
opgeslagen voor later gebruik. Ook is voor de mangrove 
gekozen voor energiezuinige pompen die fors duurder zijn 
dan reguliere pompen. Maar die meerkosten zijn na vier 
jaar al terugverdiend door de energiebesparing, legt Frank 
uit. ‘We kiezen liever voor opties die nu misschien iets 
duurder zijn, maar straks minder onderhoud vragen.’

200 zonnepanelen
Voordat de sponsors kunnen gaan netwerken tijdens de 
borrel, vertelt Lucas Hullegie, oud-speler van VDZ, over 
duurzaamheid bij VDZ zelf. Zijn bedrijf Sportief Opgewekt 
is nauw betrokken bij de aanschaf van de 200 zonnepa-
nelen die op het clubgebouw van VDZ liggen. Maar ook 
andere aspecten van duurzaamheid hebben de aandacht 
van Hullegie en consorten. Hij nodigt de sponsoren uit 
om ook mee te denken op dit vlak en zo samen nieuwe 
initiatieven te ontwikkelen.

Ivonne Stienezen

VDZ Hogerop bracht op 13 mei niet alleen een interessant programma voor de sponsoren van VDZ, ook brachten ze 
goed nieuws op sponsorgebied. Niet alleen tekende directeur Alex van Hooff van Burgers’ Zoo het contract ter verlen-
ging van het hoofdsponsorschap van de jeugdafdeling met nog eens drie jaar, ook maakte voorzitter Evert van Ameron-
gen bekend dat VDZ Hogerop in gesprek is met een nieuwe hoofdsponsor voor de vrouwenafdeling van VDZ.

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
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Wat is een vertrouwenspersoon?
Een vertrouwenspersoon begeleidt en ondersteunt 
spelers, trainers, begeleiders en ouders die tijdens het 
sporten, het aanwezig zijn als toeschouwer bij thuis of uit
wedstrijden geconfronteert worden met ongewenst gedrag 
of andere problemen. Met ongewenst gedrag bedoelen 
we (seksuele) intimidatie, pesten, agressief gedrag (zowel 
lichamelijk als mondeling) en discriminatie. 

De taken van een vertrouwenspersoon zijn:
• het voeren van gesprekken;
• het behulpzaam zijn bij het zoeken naar een  

bemiddelaar;
• het begeleiden bij het indienen van een klacht, 

gedurende de klachtenbehandeling en in de periode 
daarna;

• het ondersteunen bij het aangifte doen bij de politie 
bij het vermoeden van een strafbaar feit;

• het verwijzen naar hulpverleningsinstanties;
• het op eigen initiatief kunnen raadplegen van interne/

externe deskundigen;
• het attenderen van andere betrokken functionarissen 

binnen de organisatie op de vertrouwelijkheid;
• het waar gewenst doorverwijzen naar een andere 

vertrouwenspersoon;
• het hebben van toegang tot alle geledingen van 

de voetbalvereniging VDZ en rechtstreeks tot het 
bestuur van VDZ.

Geheimhoudingsplicht 
De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. 
Dat is bij wet geregeld en als hij/zij deze plicht verzaakt, 
is de vertrouwenspersoon strafbaar. Alle informatie die 
betrekking heeft op het werk van een vertrouwenspersoon 
is niet toegankelijk voor derden. Gesprekken kunnen 
worden gevoerd bij VDZ, op een ‘neutrale plek’ of even
tueel bij de betrokkene thuis. Aanvragen van een gesprek 
kan rechtstreeks bij de vertrouwenspersoon via email of 
telefonisch.

Hans Arentsen
Hans woont in Arnhem: ‘Twee 
zoons van mij voetballen bij de 
jeugd van VDZ en ik train als 
nietspelend lid op de maan
dagavond. In het dagelijkse 
leven ben ik ondernemer en 
mediator. Vandaar dat ik vanuit 
deze ervaring gevraagd ben 
om de rol van vertrouwensper
soon binnen VDZ mede op me 
te nemen.’ 

Astrid Huijsman
‘Ik ben Astrid Huijsman, moe
der van een zoon en een doch
ter en woonachtig in Arnhem. 
Mijn zoon voetbalt bij de jeugd 
onder 13 bij VDZ. Naast de 
bardiensten door het jaar heen 
vind je mij als trouwe supporter 
bij mijn zoon langs de lijn. Van
uit mijn juridische achtergrond, 
waarin ik dagelijks werkzaam 
ben, ben ik gevraagd om de rol van vertrouwenspersoon 
samen met Hans op mij te nemen.’

 
Wat kunnen we voor je doen
‘Wat kunnen wij als vertrouwenspersonen van VDZ voor 
jullie betekenen? Als er sprake is van zaken die je zorgen 
baren en waaruit mogelijk zou kunnen blijken dat het 
welzijn of de veiligheid van jezelf of van andere mensen 
in gevaar is, kunnen jullie ons raadplegen en kunnen we 
bespreken wat er aan de hand is en wat je kunt doen. 
We zullen nooit iets met anderen bespreken zonder jouw 
nadrukkelijke toestemming.’ 
 
Je kunt ons zo bereiken:
Hans Arentsen | hans@enarentsen.nl | 06 53429061
Astrid Huijsman | a.huijsman2@kpnplanet.nl | 06 23373103

Met vriendelijke groet,
Hans Arentsen

Vanaf komend seizoen heeft VDZ twee vertrouwens-
personen. Wat doet een vertrouwenspersoon en wie 
zijn dat bij VDZ?

Vertrouwenspersonen 
aangesteld bij VDZ
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Wat een prestatie! Voor de derde keer op rij lukte 
het VDZ A1 (JO19-1) te promoveren. Van de tweede 
klasse naar de vierde divisie! Het zegt iets over de 
kwaliteit van de spelers, die de afgelopen drie seizoe-
nen deel uit hebben gemaakt van deze selectie.

Toen Simon (Jan) Steenvoorden en ik drie jaar 
geleden aan deze klus begonnen, was de op
dracht duidelijk. Een club als VDZ hoort met haar 

hoogste jeugdteam in de hoofdklasse te spelen. Het werd 
zelfs de vierde divisie.  
Pieter, onze nieuwe keeper, Roman, Lukas (beiden uit 
de A2) en Niek, Rens en Max (allen uit de B1) moesten 
dit seizoen het vertrek van onder anderen Melvin, Freek, 
Coen, Noa, Pablo, Jasper en Stijn (de laatste drie naar 
de selectie van VDZ 1), Jelle (wereldreis) en uiteindelijk 
ook Mathis (blessure) opvangen. De nieuwelingen pakten 
het samen met de ‘oude hap’ (Michael, Gijs, Tom, Bas, 
Ruben, Thom en Marijn) razendsnel op. 

Een goed seizoen
In het bekertoernooi konden SML (derde divisie) en ESA 
(vierde divisie) al niet van ons winnen (twee keer gelijk). 
Verlies in de eerste competitiewedstrijd bij DVC ’26 was 
een domper, maar niemand heeft zich daardoor van de 
wijs laten brengen. Op 22 oktober 2016 verloren we thuis 
nog heel ongelukkig van RKHVV (12), maar daarna zijn 
we in alle 25 gespeelde wedstrijden (18 competitie, 3 
oefen en 4 nacompetitieduels) ongeslagen gebleven. De 
titel in de hoofdklasse ging echter naar DCS A1, dat dit 
seizoen slechts twee keer verloor. Twee keer van VDZ…..

Nacompetitie
Promoveren via de nacompetitie is nog mooier dan kam
pioen worden. Extra wedstrijden, extra spanning. Na Oss 
’20, in de eerste ronde, wonnen we met hulp van de B1
spelers Kwint, Daniël en Bas in de halve finale van Bem
mel (21 en 10). De finale tegen Dio ’30, op 10 juni op het 
terrein van DOVO, was er eentje om van te smullen. De 
tegenstander had zich duidelijk op ons ingesteld en stond 
met elf man op eigen helft te wachten op onze fouten. Het 

is niet onze manier van spelen, maar ze deden het goed. 
Dio ’30 leidde bij rust met 10 en kwam na de pauze op 
20. Na de tegengoal van Marijn, leek de wedstrijd een 
kwartier voor tijd bij 31 beslist. Dio ’30 stond op instorten, 
maar scoorde in de tegenstoot. In een zinderend slot 
zorgde Ruben met een geweldige goal voor 32 en Marijn 
voor 33. In de verlenging had Dio niets meer te vertellen. 
Weer Marijn en Jelle bepaalden de eindstand op 53. 
Een geweldige ontvangst, met barbecue, volgde bij VDZ. 
Daarna is het feest doorgegaan in de stad. Tot in de kleine 
uurtjes. Het was fantastisch.  

Goede begeleiding
Succes behaal je niet alleen. Met Hennij Holtus (een 
leider die werkelijk alles regelde), Willie van Schieveen 
(grensrechter), Oscar Meijer (hielp bij de training en de 
coaching) vormden Simon en ik een hecht team. Daar 
hoorde ook Hans Hofmeester bij, die op maandag de A1 
en A2 conditioneel een half uur onder handen nam. 
Hans Zwartkruis heeft als algemeen technisch jeugd
coördinator de voorwaarden gecreëerd. Bijvoorbeeld door 
A1 en A2 op dezelfde avonden op hetzelfde veld te laten 
trainen. Dat schiep een band. De samenwerking met de 
ploeg van Marcel Tiecken en Kars Deutekom was uitmun
tend en A2spelers (o.a. Marius, Jelmer, Virgil, Bart, Daan) 
waren altijd bereid onze smalle selectie te versterken. 
Zelfs de A3spelers Pim en Sascha hebben hun bijdrage 
geleverd.   

Tot slot
Simon, Oscar en ik stoppen. Helaas. Ook al lijkt een aan
tal zaken al te zijn teruggedraaid, onze ideeën kwamen 
niet overeen met die van de TC van VDZ, zowel bij de 
senioren (als mogelijke trainers van het tweede elftal) als 
bij de jeugd. Geen probleem, zo werkt dat nu eenmaal in 
de voetballerij. Wij, staf en spelers, kunnen in ieder geval 
terugkijken op een fantastisch jaar, waarin presteren en 
samen plezier hebben hand in hand zijn gegaan. Onze 
opvolgers wensen we veel succes.

Namens de gehele staf,
Han Dreuning

Derde promotie op rij

JO19-1 naar vierde divisie



De warming-up

Feest!Jelle scoort de 3-3

De winnende ploeg met de  dikverdiende beker.
Links het begeleidingsteam bestaande uit Han Dreuning, 
Simon Steenvoorden, Oscar Meijer en Hennij Holtus 
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Het was weer een seizoennetje wel voor de voet
balstylisten van VDZ 2. Een snelle telling leerde 
dat VDZ 2 dit jaar meer spelers nodig had dan 

dat er gemiddeld aan toeschouwers langs de lijnen staan. 
Ondanks de vele hoofdbrekens voor de technische staf en 
wekelijkse voorstelrondjes bij de wedstrijdbespreking, was 
de einduitkomst degene waar vooraf op werd ingezet: in 
een seizoen promoveren na de degradatie van vorig jaar.

En hoe!

In een directe confrontatie met runnerup DVOL 2 werd 
op de dag dat Vitesse de beker won het kampioenschap 
in de reserve tweede klasse beslist. Daar waar menig 
voetballer vooraf last zou hebben van kampioensstress 
en gespannen beentjes, was daar bij de roodzwarte 
brigade van Vincent en Henk niets van te merken. Na 
90 minuten stond er een eclatante 60 voor VDZ 2 op de 
borden! DVOL 2 droop met een illusie armer, maar een 
ervaring rijker van het veld om via de achterdeur terug te 
keren naar Lent.
Uiteindelijk werd VDZ 2 kampioen met 51 punten uit 22 
wedstrijden. De basis werd gelegd in de tweede periode, 

waar 7 wedstrijden op rij werd gewonnen. Na een matige 
start in de derde periode, werd net op tijd de draad weer 
opgepakt. Voor een niet nader te noemen linksback duur
de dit allemaal te lang. Hij verkoos zijn vakantie Canada 
boven champagne nuttigen op sportpark ’t Cranevelt.   

Toch was het kampioenschap minder voor de hand 
liggend dan menigeen vermoedt. De kern van het team 
bestond uit slechts 8 man, waaronder altijd wel 3 spelers 
die op dinsdag niet konden (Champions League en FIFA 
zijn voor studenten eenmaal belangrijk) en de roemruchte 
Sjors Dreuning, die pas van zijn “blessures” herstelt als 
de dagen weer langer worden en de temperatuur +15 
graden aangeeft. Mede daarom heeft VDZ 3 met de 
gezamenlijke trainingen op dinsdag en vrijdag een 
belangrijke bijdrage geleverd aan het succes van 
het tweede team (heren bedankt!).

Daarnaast gaat er, vooruit dan maar, 
een bedankje uit naar de spelers van 
het vaandelteam. Vanwege de moor
dende concurrentie in het eerste, kon het 
tweede elke zondag gebruik maken van 
enkele mastodonten van het eerste team. 
Spelers die zich niet te goed voelden om 
’s ochtends te voetballen, en daardoor hun 
steentje bijdroegen.

Maar…. De grootste dank gaat uit naar vlagger Piet 
(daar kan menig clubgrensrechter nog wat van leren) 
en het duo Vincent en Henk. Als je van zo’n ongeregeld 
zooitje een kampioensteam weet te smeden waarbij ook 
nog eens de onderlinge sfeer goed was, heb je het goed 
gedaan.

Volgend jaar weer de reserve eerste klasse. Dit is het 
niveau waar VDZ 2 op wil en moet acteren. Om ook hier 
weer een gezamenlijk succes van te maken, zal samen
werking met het eerste, derde en doorstroming vanuit de 
jeugd belangrijk zijn. Bij voorkeur staat er een vaste kern 
van 16 man, waaronder meerdere tieners die kunnen 
‘rijpen’ voordat ze doorstromen naar VDZ 1.

Bedankt en tot volgend seizoen!
VDZ 2

VDZ 2 terug naar reserve 1e klasse!

kam
pioe
nen!



VDZ 2 terug naar reserve 1e klasse!
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OLB Voetbalcenter

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

www.olbsports.nl

Een goed meerdaags voetbaltoernooi als jeugd-
speler blijft je je hele leven bij. Zo herinner ik me 
als C-jongeling bij OBW een kamp in Landgraaf, 

waar we ’s avonds uit de tent ontsnapten en hoe we vanaf 
een hoger gelegen grasheuvel bij de drive-in bioscoop 
heimelijk mee konden genieten van de verrichtingen van 
Peter Faber en Mariska van Kolck. Zo’n avond vergeet je 
nooit meer. En zelfs het voetbal de dag erna ging in mijn 
herinnering nog best aardig. 

Roy Boesveld had zich bij aanvang van het seizoen al 
opgeworpen om voor Pinksteren een afsluitend toernooi 
te zoeken en de reis te organiseren. De keuze viel uitein-
delijk op de Drenthe Cup in Meppel. De vele buitenlandse 
teams, de mooie accommodaties en de relatief korte 
reistijd gaven de doorslag. 

een gevarieerd programma: 
voetbal en Hollands venetie

De jongens speelden op zaterdag en zondag 3 wedstrij-
den van een half uur. Het grote aantal teams en het be-
perkte aantal velden resulteerden in lange pauzes tussen 
de wedstrijden van tenminste twee uur. Er  werden al snel 
plannen gesmeed om tussendoor andere activiteiten te 
ondernemen ter overbrugging van de pauzes. En om de 
zinnen te verzetten na de wat ongelukkige resultaten op 
met name de zaterdag.

Op zaterdag werd Giethoorn het intermezzo. Op de twee 
gehuurde fluisterbootjes werden de voetbaltenues al snel 
uitgetrokken voor een verfrissende sprong in het ondiepe 
water.  Op zaterdagavond zouden de jongens zelf het 
avondeten verzorgen. De drie bungalows zorgden elk 
voor een gang van de maaltijd. Het menu bestond uit 
meloen met parmaham, Pilaf à la Boesveld en vanille-ijs 
met stroopwafel en stroop na. Na het toetje genoten we 
met z’n allen van de Champions League finale tussen 
Real en Juventus.

VDZ J013-1 
beleeft topweekend bij Drenthe 

voetbalfeest in fantasie-opstelling

Het voetbal op de zondag begon na een wat kortere nacht-
rust (…) niet veel beter dan op zaterdag. Het niveau lag 
aanmerkelijk lager dan op zaterdag maar kon nog niet echt 
in resultaat worden omgezet. Het eerste toernooidoelpunt 
werd wel gemaakt maar de wedstrijd eindigde in 1-1. De 
penalty’s werden beslecht in het voordeel van de Duitse 
tegenstander.

De twee wedstrijden daarna werden gelukkig wel gewon-
nen waarmee het toernooi goed kon worden afgesloten. 
Met name de laatste toernooiwedstrijd werd een feest. Met 
enorm veel spelvreugde werd gespeeld in een opstel-
ling die door lootjes was bepaald. Zo stond onze mid Sil 
op goal, keeper Quinten in de spits en vleugelspits Job 
linksback. De uitgelaten stemming werd alleen nog maar 
beter toen het team op voorsprong kwam. Quinten toonde 
zich een koele afmaker, Sil hield met groot gemak zijn doel 
schoon en Job speelde zoals Gareth Bale bij Tottenham. 

Rond 21 uur werden de mannen weer bij hun ouders afge-
leverd op Sportpark Cranevelt. Na de bedankjes, boksen 
en high-fives ging iedereen moe en voldaan naar huis.
Voor zowel de jongens als begeleiders werd het een 
prachtig weekend waar nu al met veel plezier op wordt 
teruggekeken. 

Jeroen Krosse

foto’s Jeroen Krosse

Ach wat zijn we toch lief vaak, bij VDZ. En dat is 
helemaal goed ook,  waren we immers allemaal 
wat liever voor elkaar dan zou de wereld een stuk 

fijner zijn. Nietwaar?

Maar dan de realiteit van het jeugdvoetbal. Het gaat niet 
eens zozeer om het spelletje. Want vooral om het sociale 
groeiproces. Voetbal is immers de metafoor voor het 
Leven. Waarin je moet leren omgaan met onrecht, achter-
baksheid, verliezen als team terwijl je individueel een top-
prestatie levert, winnen als team ondanks je eigen slappe 
dag, de diepe ellende van een eigen doelpunt, je staande 
houden binnen de groep zonder jezelf te verloochenen, 
geaccepteerd worden, je eigen talenten ontdekken, lol 
maken, omgaan met pijn, in het gras bijten en…weer 
opstaan! En voetbal is ook de metafoor voor het ultieme 
geluksgevoel  van SUCCES dat ontstaat bij een geslaag-
de tackle, een gelukte truuk, een briljante steekpass, en 
de onverwachte goal- via-binnenkant-paal.
Tegen al diegenen die zeggen: voetbal interesseert me 
niet, zeggen wij: dan interesseer je je niet voor het leven, 
zombie!

We begrijpen een eventuele afkeer van voetbal  natuurlijk 
ook wel: voetbal kan naar worden als je je teveel richt op 
het belang van de uitslag in plaats van op waar het spel-
letje voor staat. Wij kijken dus graag naar al die spelover-
stijgende elementen van het voetbal. 

En wij zagen bij ons team, de JO9-7, aan het begin van 
seizoen ook wel die mix van (ontluikend) talent, enthou-
siasme, dromerigheid en afwezigheid (die bij die leeftijd 
hoort) en toch ook wel behoorlijk wat schroom. We keken 
graag naar hoe de tegenstander het allemaal deed, 
deden wat te vaak een stapje opzij: gaat u maar voor! 
En wij dachten: dat kan anders. We richtten ons toen 
ook heel specifiek –behalve op techniek- op het fysieke 
aspect: een doorgebroken tegenstander achterhalen en 
afdrijven van de rechte lijn naar ons doel door inzet van 
je lichaam. Kleun er maar in (maar leg hem niet neer!). 
En dat werkte! Ook als je “niet in de wedstrijd zit” kun je 
je “erin vechten”! De wedstrijd kun je dan nog verliezen, 
maar je gaat tenminste strijdend ten onder! 
Vóór elke wedstrijd vragen we het team: “Van wie is die 
bal?” en dan schreeuwen ze: “VAN ONS!!”. Daarna kun-
nen ze soms nog steeds wel rustig kuierend over het veld 
gaan, maar toch. We zagen het plezier groeien, tijdens 
training en wedstrijd, de groep werd steeds hechter.
Door het afleggen van je schroom kwamen we steeds 
meer toe aan het ontdekken van onze talenten. Ieder 
voor zich en ieder voor allen. Zijn we nog steeds lief? 
Natuurlijk wel! 
Maar de Bleue Buben van begin dit seizoen hebben nu 
wel het Vechtershart.

Het leven is soms zooo mooi…!
Frank, Roland, Zeger

VDZ J09-7
Van Bleue Bube tot Vechtershart
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Burgers’ Zoo International
 Youth Tournament

voor de Engelsen en Schotten ook wel de Arnhem Bridge Cup

ruim 2.000 (!) jongens en meisjes
170 jeugdteams uit Engeland, Schotland en alle uithoeken van Nederland

soepel en sportief - een geslaagd toernooi

foto’s Ted de Kraker
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Een historische dag
Sommige data blijven je hele leven in je geheugen gegrift.
Hamburg 21 juni 1988 is er zo een…
Nederland won in, wat volgens velen de mooiste wedstrijd was in het toernooi, de 
halve finale van het EK van het gastland Duitsland met 21. De doelpunten waren van 
Koeman en Van Basten. Ik weet nog precies waar ik was, met wie ik keek en hoe wij 
ons voelden. Er is echter één datum waaraan ik en velen van mijn generatie, niet aan 
herinnerd willen worden…
7 juli …
Altijd als die datum in mijn leven voorbij komt wordt 
mijn gemoed zwaar en slaak ik een zucht. De dag 
dat ik leerde dat het leven onrechtvaardig is. De 
dag dat ik bruut ontwaakte uit een oranje droom. De 
dag dat ik opeens volwassen werd. Dat de wereld 
niet eerlijk is, kwam als een mokerslag  binnen. Er 
zijn boeken over geschreven, films over gemaakt. 
Het trauma van München 7 juli 1974, de verloren 
WK finale. Soms vergeet ik het, zo niet dan hoop ik 
altijd dat ik niet alleen. Tot voor kort dacht ik dat dit 
mijn hele leven zo zou blijven. Ik moet er, zoals zo velen ook, mee leren leven.
Zelfs Hamburg, 21 juni 1988 kan dat helaas niet goedmaken… Is toch een andere 
dag en niet de 7e juli, helaas. 

De 7e juli blijft asgrauw. Welk zonne
tje ook mag schijnen, op welk 

terras ik ook zit, met wie 
ook ben, welk biertje ik 

ook drink. Helaas… 
De 7e juli blijft 
mijn leven helaas 
trouw. 

Tot voor kort!
Nu lach ik erom!

Vlaggen met schooltassen hangen in de straat. In de krant lees 
ik dat dit jaar 200.000 leerlingen eindexamen hebben gedaan.
Mijn zoon is geslaagd en velen van zijn vrienden ook! Wat 
een feest! Opgeluchte en blije ouders. De sfeer van eindexa

menfeestjes zindert in de lucht. Herinneringen aan mijn school
tijd komen weer op. 
Ik heb de uitnodiging van mijn zoons middelbare school in de hand.
Een periode is afgesloten en daarmee een belangrijk deel van je jeugd. Ik 
noteer de datum. Die dag neem ik vanzelfsprekend vrij. 
Opeens zie ik het. 
Een lichte schok, gevolgd door een grote opluchting.
Uitnodiging diplomauitreiking: vrijdag 7 juli.
Een raar gevoel van bevrijding stroomt door mijn lichaam.
Vanaf nu is de 7e juli een feestdag! De dag van de uitreiking!  
Ik wens iedereen zo een bevrijding toe. 

De Pingelaar

colum
n
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In de vorige Volharder stelde onze nieuwe Technisch 
Jeugdcoördinator Armand Rood zich voor als opvol-
ger van Hans Zwartkruis en trad toe tot de Jeugd-
commissie. Maar, de Jeugdcommissie kent meer 
veranderingen aan de vooravond van het nieuwe 
seizoen. 

Na zes jaar vinden Hans Arentsen en Ronald 
Brakenhoff (voorzitter en plaatsvervangend 
voorzitter) het tijd om het spreekwoordelijke 

stokje over te dragen. Wat er niet verandert is dat Jérôme 
Jansen Algemeen Jeugdcoördinator blijft. John Wijbenga 
zat al in de Jeugdcommissie, maar heeft in een ‘warme 
overdracht’ de afgelopen maanden beetje bij beetje de 
voorzittersrol van Ronald overgenomen. Nieuw is Ruud 
Tuithof die de afgelopen maanden heeft warmgedraaid 
en zich vooral gaat bezighouden met, zoals hij het zelf 
zo mooi verwoordt: ‘Het zichtbaar en voelbaar maken 
van de prachtkant van de vereniging.’ Kernwoorden: 
verbinden, samen doen en trots zijn op onze vereniging. 
Maar hierover in een volgende Volharder meer. Gérard 
van Lunenburg was Coördinator O11 (E) en volgt Jan 
Schmitz op als Wedstrijdsecretaris Jeugd (WSJ). Om 
algemene en technische zaken beter te verbinden met 
wedstrijdzaken is een plek in de Jeugdcommissie voor de 
WSJ ingeruimd. Komende maanden gaan we nog aan de 
slag met de invulling van twee plekken in de Jeugdcom
missie: een met de portefeuille meidenvoetbal en een 
algemenere.  

INTERVIEW 
Ronald en Hans kijken terug maar ook vooruit
Bij hun vertrek willen we natuurlijk weten waar Hans en 
Ronald trots op zijn en waar zij uitdagingen en kansen 
zien voor de toekomst. ‘Zes jaar geleden zijn we ge
start en ja waar zijn we dan trots op? De vereniging is 
gegroeid naar bijna 1000 jeugdleden. Een vereniging 
waar het familiegevoel nog steeds de overhand heeft 
en we blijven “een  vereniging”, dat betekent dus samen 
de schouders er onder! Daar ligt ook direct de uitdaging 
voor de nieuwe Jeugdcommissie. Als je zo groeit heb je 
meer vrijwilligers nodig. Mooi is het ook om te zien dat 
de meisjestak de afgelopen jaren zo gegroeid is en een 
serieuze plek inneemt. De volgende stap is het (nog) 
beter integreren van alle geledingen binnen de vereniging 
(écht: samen zijn we VDZ). Daarnaast zijn we trots dat de 
afgelopen jaren zo’n 20 jeugdspelers zijn doorgestroomd 
naar de herenselectie(s). Echt mooi om te zien, want alle 
energie die we er ingestopt hebben, deden we voor de 
kinderen. Wat ook mooi is, is dat we – een doelstelling 
uit het beleidsplan  voor alle selectie en schaduwteams 
gekwalificeerde trainers hebben. En komend jaar starten 
weer vijf VDZers met de TC3 opleiding. Kwalitatief wordt 
het steeds een stapje beter, dit zie je ook terug in de re
sultaten in de vorm van kampioenschappen en promoties. 
Maar daar mag het niet bij stoppen, hiervan moeten ook 
de andere teams profiteren door interne opleiding en 

Grote veranderingen in de leiding van de jeugd, maar 
we gaan de uitgezette koers volgen!

Jeugdcommissie op de

KOP

Van links naar rechts: Jérôme Jansen, Hans Arentsen, Ronald 
Brakenhoff, Ruud Tuithof en John Wijbenga (foto Ted de Kraker)
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begeleiding moeten we zo (makkelijker) leiders en trainers 
voor alle teams krijgen. Dat kost echter tijd.
 
Ook in de organisatie hebben we stappen gemaakt. Denk 
dan bijvoorbeeld aan het VOGbeleid, waarmee we vanaf 
volgend seizoen voor al het jeugdkader een verklaring 
omtrent gedrag eisen.  Ook is er serieus werk gemaakt 
om scheidsrechters een serieuze plek in de vereniging 
te geven. Het plan is goedgekeurd, opleidingen gestart 
en nu doorpakken en professionaliseren. Net als bij een 
speler die doorstroomt naar een BVO willen we trots kun
nen zijn als we de nieuwe Björn Kuipers voortbrengen. 
Ook de toernooien aan het eind van het seizoen zijn voor 
alle voetballers een hoogtepunt. Voor ieder team is er een 
toernooi dat past. Daar zit een professionele, geoliede 
organisatie achter. En ook de organisatie van de nietvoet
bal activiteiten zoals het slaapmutsen toernooi kan niet 
zonder een enthousiast team en moet je als jeugdspeler 
hebben meegemaakt. 

Aan die organisatorische kant zit ook weer de uitdaging. 
Er is dringend behoefte aan vers bloed voor met name 
de toernooicommissie en activiteitencommissie om deze 
mooie evenementen te kunnen blijven aanbieden aan 

de jeugd van VDZ. Maar ook voor het wedstrijdsecreta
riaat zijn nieuwe aanmeldingen altijd welkom. Met een 
plek voor Wedstrijdzaken in de Jeugdcommissie  vanaf 
komend seizoen  verwachten we een volgende stap te 
kunnen maken met het wedstrijdsecretariaat. Hier zitten 
op wedstrijddagen verschillende vrijwilligers die zorgen 
voor een geoliede machine om alle wedstrijden weer 
zonder problemen gespeeld te krijgen. Andere uitdagin
gen zijn het waarborgen van een goede doorstroom naar 
de seniorenteams, de afstemming tussen TJC en TC 
senioren en implementatie van het speler volgsysteem? 
En natuurlijk ieder jaar weer terugkerend: een trainer en 
leider voor elk team. Wat een flinke klus is voor de AJC, 
TC en leeftijdscoördinatoren. Al met al genoeg uitdagin
gen voor de nieuwe Jeugdcommissie, maar dit kunnen ze 
niet alleen. Vrijwilligers zijn altijd nodig, vandaar dat wij 
weer een rol op ons nemen.’ 

Naast supporters van hun zonen blijft Ronald onder 
andere zorgen voor de inkoop van bijvoorbeeld de ballen 
en kleding en gaat Hans de rol van vertrouwenspersoon 
op zich nemen.  

Namens de Jeugdcommissie
John Wijbenga

Help jij ook mee?

Meld je nú aan als vrijwilliger!

‘Iedere week geniet ik als ik al dat voetbalplezier zie op onze velden. Velden vol jongens en meiden. Maar 
ook honderden vrijwilligers die in touw zijn om ze een onvergetelijke voetbaldag te bezorgen. Van leiders, 
trainers en coaches tot scheidsrechters en ouders achter de bar. En dan nog alle mensen die doorde
weeks – vaak onzichtbaar   zorgen dat er gevoetbald kan worden; van  klusploeg tot wedstrijdsecretaris. 
Je ziet het: zonder vrijwilligers geen voetbal bij VDZ.’ 

‘We zijn een vereniging waar je je thuis voelt vanaf de mini’s tot aan je veteranentijd, actief of langs de lijn. 
Dat betekent dat we naast competitievoetbal meer bieden en organiseren. Denk aan de diverse (interna
tionale) toernooien, de oliebollencup, het sinterklaasfeest voor de allerkleinsten en het slaapmutsentoer
nooi. En ook hiervoor kunnen we niet zonder vrijwilligers. En juist voor de toernooicommissie en activitei
tencommissie zoeken we voor komend seizoen vers bloed.  Doe jij ook mee? Meld je aan via:  
jeugd@vdzarnhem.nl. Of bel me gewoon.’

John Wijbenga – jeugdvoorzitter VDZ 

Samen een leven lang
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Thais restaurant
Wij serveren authentieke Thaise gerechten.

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

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

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

woensdags zijn wij gesloten.

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

www.mondgezond.nl

Mondhygiënistenpraktijk Arnhem 

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

Hoek Breitnerstraat|
Jozef Israëlslaan

volharder-15/16.indd   4 19-06-16   11:52



57

VDZ JO09-7, van 

Bleue Bube tot 

Vechtershart

www.mondgezond.nl

Mondhygiënistenpraktijk Arnhem 

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

Hoek Breitnerstraat|
Jozef Israëlslaan

volharder-15/16.indd   4 19-06-16   11:52

Een goed meerdaags voetbaltoernooi als jeugd-
speler blijft je je hele leven bij. Zo herinner ik me 
als C-jongeling bij OBW een kamp in Landgraaf, 

waar we ’s avonds uit de tent ontsnapten en hoe we vanaf 
een hoger gelegen grasheuvel bij de drive-in bioscoop 
heimelijk mee konden genieten van de verrichtingen van 
Peter Faber en Mariska van Kolck. Zo’n avond vergeet je 
nooit meer. En zelfs het voetbal de dag erna ging in mijn 
herinnering nog best aardig. 

Roy Boesveld had zich bij aanvang van het seizoen al 
opgeworpen om voor Pinksteren een afsluitend toernooi 
te zoeken en de reis te organiseren. De keuze viel uitein-
delijk op de Drenthe Cup in Meppel. De vele buitenlandse 
teams, de mooie accommodaties en de relatief korte 
reistijd gaven de doorslag. 

een gevarieerd programma: 
voetbal en Hollands venetie

De jongens speelden op zaterdag en zondag 3 wedstrij-
den van een half uur. Het grote aantal teams en het be-
perkte aantal velden resulteerden in lange pauzes tussen 
de wedstrijden van tenminste twee uur. Er  werden al snel 
plannen gesmeed om tussendoor andere activiteiten te 
ondernemen ter overbrugging van de pauzes. En om de 
zinnen te verzetten na de wat ongelukkige resultaten op 
met name de zaterdag.

Op zaterdag werd Giethoorn het intermezzo. Op de twee 
gehuurde fluisterbootjes werden de voetbaltenues al snel 
uitgetrokken voor een verfrissende sprong in het ondiepe 
water.  Op zaterdagavond zouden de jongens zelf het 
avondeten verzorgen. De drie bungalows zorgden elk 
voor een gang van de maaltijd. Het menu bestond uit 
meloen met parmaham, Pilaf à la Boesveld en vanille-ijs 
met stroopwafel en stroop na. Na het toetje genoten we 
met z’n allen van de Champions League finale tussen 
Real en Juventus.

VDZ J013-1 
beleeft topweekend bij Drenthe 

voetbalfeest in fantasie-opstelling

Het voetbal op de zondag begon na een wat kortere nacht-
rust (…) niet veel beter dan op zaterdag. Het niveau lag 
aanmerkelijk lager dan op zaterdag maar kon nog niet echt 
in resultaat worden omgezet. Het eerste toernooidoelpunt 
werd wel gemaakt maar de wedstrijd eindigde in 1-1. De 
penalty’s werden beslecht in het voordeel van de Duitse 
tegenstander.

De twee wedstrijden daarna werden gelukkig wel gewon-
nen waarmee het toernooi goed kon worden afgesloten. 
Met name de laatste toernooiwedstrijd werd een feest. Met 
enorm veel spelvreugde werd gespeeld in een opstel-
ling die door lootjes was bepaald. Zo stond onze mid Sil 
op goal, keeper Quinten in de spits en vleugelspits Job 
linksback. De uitgelaten stemming werd alleen nog maar 
beter toen het team op voorsprong kwam. Quinten toonde 
zich een koele afmaker, Sil hield met groot gemak zijn doel 
schoon en Job speelde zoals Gareth Bale bij Tottenham. 

Rond 21 uur werden de mannen weer bij hun ouders afge-
leverd op Sportpark Cranevelt. Na de bedankjes, boksen 
en high-fives ging iedereen moe en voldaan naar huis.
Voor zowel de jongens als begeleiders werd het een 
prachtig weekend waar nu al met veel plezier op wordt 
teruggekeken. 

Jeroen Krosse

foto’s Jeroen Krosse

Ach wat zijn we toch lief vaak, bij VDZ. En dat is 
helemaal goed ook,  waren we immers allemaal 
wat liever voor elkaar dan zou de wereld een stuk 

fijner zijn. Nietwaar?

Maar dan de realiteit van het jeugdvoetbal. Het gaat niet 
eens zozeer om het spelletje. Want vooral om het sociale 
groeiproces. Voetbal is immers de metafoor voor het 
Leven. Waarin je moet leren omgaan met onrecht, achter-
baksheid, verliezen als team terwijl je individueel een top-
prestatie levert, winnen als team ondanks je eigen slappe 
dag, de diepe ellende van een eigen doelpunt, je staande 
houden binnen de groep zonder jezelf te verloochenen, 
geaccepteerd worden, je eigen talenten ontdekken, lol 
maken, omgaan met pijn, in het gras bijten en…weer 
opstaan! En voetbal is ook de metafoor voor het ultieme 
geluksgevoel  van SUCCES dat ontstaat bij een geslaag-
de tackle, een gelukte truuk, een briljante steekpass, en 
de onverwachte goal- via-binnenkant-paal.
Tegen al diegenen die zeggen: voetbal interesseert me 
niet, zeggen wij: dan interesseer je je niet voor het leven, 
zombie!

We begrijpen een eventuele afkeer van voetbal  natuurlijk 
ook wel: voetbal kan naar worden als je je teveel richt op 
het belang van de uitslag in plaats van op waar het spel-
letje voor staat. Wij kijken dus graag naar al die spelover-
stijgende elementen van het voetbal. 

En wij zagen bij ons team, de JO9-7, aan het begin van 
seizoen ook wel die mix van (ontluikend) talent, enthou-
siasme, dromerigheid en afwezigheid (die bij die leeftijd 
hoort) en toch ook wel behoorlijk wat schroom. We keken 
graag naar hoe de tegenstander het allemaal deed, 
deden wat te vaak een stapje opzij: gaat u maar voor! 
En wij dachten: dat kan anders. We richtten ons toen 
ook heel specifiek –behalve op techniek- op het fysieke 
aspect: een doorgebroken tegenstander achterhalen en 
afdrijven van de rechte lijn naar ons doel door inzet van 
je lichaam. Kleun er maar in (maar leg hem niet neer!). 
En dat werkte! Ook als je “niet in de wedstrijd zit” kun je 
je “erin vechten”! De wedstrijd kun je dan nog verliezen, 
maar je gaat tenminste strijdend ten onder! 
Vóór elke wedstrijd vragen we het team: “Van wie is die 
bal?” en dan schreeuwen ze: “VAN ONS!!”. Daarna kun-
nen ze soms nog steeds wel rustig kuierend over het veld 
gaan, maar toch. We zagen het plezier groeien, tijdens 
training en wedstrijd, de groep werd steeds hechter.
Door het afleggen van je schroom kwamen we steeds 
meer toe aan het ontdekken van onze talenten. Ieder 
voor zich en ieder voor allen. Zijn we nog steeds lief? 
Natuurlijk wel! 
Maar de Bleue Buben van begin dit seizoen hebben nu 
wel het Vechtershart.

Het leven is soms zooo mooi…!
Frank, Roland, Zeger

VDZ J09-7
Van Bleue Bube tot Vechtershart
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inDooR acTion

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

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

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

Fitness
Groepslessen

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

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

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

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

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

knip uit en

Doe
GRATIS
mee!

!

*vraag naar de voorw
aarden

*
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KAMPIOEN!
Met 9 spelers zijn we dit jaar aan de competitie 

begonnen en iedereen was zo goed als altijd 
aanwezig bij zowel de wedstrijden als trainingen. 

Dit zijn natuurlijk de juiste ingrediënten om een kampioen
schap binnen te halen. Van de 9 spelers hadden slechts 
2 spelers ervaring met het voetballen van 7 tegen 7 in 
de zaterdagcompetitie, dit maakt het behaalde resultaat 
eigenlijk nog mooier.

Tijdens de bekerwedstrijden aan het begin van het sei
zoen, moesten ze even aan elkaar en de grote afmetingen 
van het speelveld wennen. De tegenstanders waar we 
tegen speelden, beschikten vaak al over een extra jaar 
ervaring in de zaterdag Fcompetitie en speelden zowaar 
al volgens een bepaald spelsysteem. 
Onze jongens moesten hier nog aan beginnen, maar ze 
leerden snel. Tijdens de trainingen spatte de gretigheid en 
de wil om te leren er vanaf. Dit zag je langzaam terug op 
het veld en de najaarscompetitie werd afgesloten met een 
veelbelovende vierde plaats. 

In de winterstop 
werd goed getraind 
en de jongens 
hebben zich met ont
zettend veel plezier goed 
ontwikkeld. De eerste wedstrijden 
van de voorjaarscompetitie werden met 
goed spel gewonnen en langzaam werd een al hecht 
team nog hechter. Toen de concurrentie ook nog eens on
verwachts punten begon te morsen, stonden we een paar 
speelronden voor het einde bovenaan. De laatste wed
strijden werden nog behoorlijk spannend, maar met veel 
spelplezier zijn we uiteindelijk terecht kampioen gewor
den. De kampioenswedstrijd werd op donderdagavond 11 
mei bij VDZ gespeeld in een geweldige ambiance. Er was 
veel publiek en zij zorgden voor een geweldige sfeer. Na 
de wedstrijd werd er nog flink gefeest door de jongens en 
ze genoten volop van het behaalde kampioenschap.

Sam, Wouter, Ole, Pim, Kess, Julius, Skye, Jelle en Julian 
van harte met het behalen van het kampioenschap en 
ontzettend bedankt voor jullie geweldige inzet!

Giovanni Sohilait

JO9-2
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Meiden MO19-1, kampioen 

van de hoofdklasse!

De voorjaarscompetitie werd door VDZ heel goed 
begonnen met een verrassende en terechte 
overwinning tegen het kampioensteam van FC 

Gelre . De stijgende lijn die aan het eind van de najaars-
competitie al zichtbaar was werd goed doorgezet. Ook 
de wedstrijden daarna werden met goed voetbal en veel 
doelpunten gewonnen. Verloren werd er wel van AZSV, 
een andere titelkandidaat. Daarna werd ook nog totaal 
onverwacht verloren bij Warnsveldse Boys, de nummer 
voorlaatst. Na een 0-1 voorsprong bij rust werden daar 
na rust 2 meiden ingebracht die er bij aanvang nog niet 
bij waren. De scheids erop geattendeerd, maar die deed 
of zijn neus bloedde. Na de wedstrijd waren de pasjes al 
weg en het wedstrijdformulier verstuurd zonder toe-
stemming van VDZ. Vreemde gang van zaken. Na wat 
zoekwerk van onze vlagger Ton bleken het spelers van 
Dames 1 te zijn die de leeftijd van 19 jaar al ruim waren 
gepasseerd. Coach Gerard D. Hield zich na afl oop van 
de domme. Bovendien bleek de scheidsrechter nota bene 
de coach van Dames 1 te zijn, hoe fout kun je zijn. Pro-
test bij de KNVB leidde tot een fi kse boete en 4 punten in 
mindering voor Warnsveldse Boys, en overspelen van de 
wedstrijd bij VDZ op 20 mei. 

Meiden MO19-1 kampioen van 
de hoofdklasse!

Maar dan is er eerst nog zaterdag 13 mei de uitwedstrijd 
tegen concurrent Bennekom MO19. Het is ongemeen 
spannend in de Hoofdklasse met nog 3 clubs die kans 
hebben op de titel. Wint Bennekom zijn zij kampioen, 
wint VDZ dan hoeft alleen de laatste inhaalwedstrijd 
nog gewonnen te worden, bij een gelijkspel wordt AZSV 
kampioen. We starten met Joelle (doel), Nelleke, Isa, Isis, 
Lena (verdediging), Inge, Lotte, Julia (middenveld), Meike, 
Nena, Eva (aanval). Sterre en Femke zijn geblesseerd, op 
de bank drie spelers uit andere teams: Remy, Anouk en 
Xenia. In de eerste helft heeft Bennekom het beste van 
het spel met vooral een uitstekend combinerend midden-
veld. Zij creëren meer kansen dan VDZ, maar dankzij een 
uitstekend compact verdedigend VDZ en goed keepers-
werk van Joelle slaagt Bennekom er niet in om te scoren. 

Ook na rust begint Bennekom goed, maar gaandeweg de 
2e helft kantelt de wedstrijd, VDZ begint steeds meer du-
els te winnen, onze meiden ogen nog frisser dan die van 
Bennekom. De laatste 20 minuten stapelen de kansen 
voor VDZ zich op en is het wachten op de eerste goal. 
Nog 10 minuten….., weer een voorzet van Meike, kopbal 
Eva… net over de lat. De tijd begint te dringen…., er moet 

nog wel worden gescoord anders staan we alsnog met 
lege handen! De 86e minuut: een volgende voorzet van 
Meike bereikt Nena in het strafschopgebied, Eva staat 
helemaal vrij op links maar kan niet worden bereikt, dan 
maar uithalen… in de kruising! De ontlading en de blijd-
schap bij VDZ is groot. Meike maakt er dan ook nog 0-2 
van in de laatste minuut, de buit is binnen. De ontluiste-
ring bij Bennekom is enorm, ze hadden echt gedacht te 
gaan winnen: de bedrukte kampioenschaps shirtjes die al 
klaar lagen en de vele bossen bloemen kunnen de prul-
lenbak in. Na afl oop was iedereen het wel over een ding 
eens, deze spannende en sportieve titelstrijd was pure 
reclame voor het meidenvoetbal! De inhaalwedstrijd tegen 
Warnsveldse Boys werd vervolgens met maar liefst 7-0 
gewonnen! 

Voor het eerst hebben de VDZ meiden A1 (MO19) het 
kampioenschap in de Hoofdklasse binnengehaald, een 
prachtige prestatie die tot op het dak van de kantine werd 
gevierd. Alle eer natuurlijk voor de spelers, maar laten 
we niet vergeten ook alle meiden die in ons team hebben 
ingevallen, en dat waren er heel wat, te bedanken: Maud, 
Remke, Remy, Fleur, Oleta, Charlotte, Anouk, Merel, Xe-
nia en Anandi, evenals onze trouwe supporters, assistent-
trainer Youri, keeperstrainer Stef , alle vlaggenisten, 
positivo Ton en scheids Johan. 

Hierbij wil het JO15-2 elftal de fi rma Elro: Dakbedekking, Dakveiligheid en Dakduurzaam-

heid hartelijk bedanken voor hun sponsoring in sportassen en trainingspakken in het sei-

zoen 2016-2017 aan ons team. Tevens werd hun familie-auto vaak ingezet als “spelersbus” 

naar de uitwedstrijden. de betrokkenheid van arthur en marion was bijzonder prettig en 

gaf de sponsoring een persoonlijk gezicht.

Het was een geweldig seizoen meiden!, een seizoen 
waarin met plezier is gevoetbald en er ook veel progres-
sie geboekt: fysiek, mentaal, en op tactisch-technisch 
gebied. Ik verheug me nu al op het volgend seizoen 
waarin we met de MO19-1 nog weer wat stappen kunnen 
gaan maken. 

T/C Chiel Volman
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Ook na rust begint Bennekom goed, maar gaandeweg de 
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els te winnen, onze meiden ogen nog frisser dan die van 
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helemaal vrij op links maar kan niet worden bereikt, dan 
maar uithalen… in de kruising! De ontlading en de blijd-
schap bij VDZ is groot. Meike maakt er dan ook nog 0-2 
van in de laatste minuut, de buit is binnen. De ontluiste-
ring bij Bennekom is enorm, ze hadden echt gedacht te 
gaan winnen: de bedrukte kampioenschaps shirtjes die al 
klaar lagen en de vele bossen bloemen kunnen de prul-
lenbak in. Na afl oop was iedereen het wel over een ding 
eens, deze spannende en sportieve titelstrijd was pure 
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Hierbij wil het JO15-2 elftal de fi rma Elro: Dakbedekking, Dakveiligheid en Dakduurzaam-

heid hartelijk bedanken voor hun sponsoring in sportassen en trainingspakken in het sei-
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gaf de sponsoring een persoonlijk gezicht.

Het was een geweldig seizoen meiden!, een seizoen 
waarin met plezier is gevoetbald en er ook veel progres-
sie geboekt: fysiek, mentaal, en op tactisch-technisch 
gebied. Ik verheug me nu al op het volgend seizoen 
waarin we met de MO19-1 nog weer wat stappen kunnen 
gaan maken. 

T/C Chiel Volman
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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
Bestuurslid 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 John Wijbenga 0651193081
Wedstrijdsecretaris Jeugd Gérard van Lunenburg 0655778863
Lid Ruud Tuithof 0622241620
Algemeen Jeugdcoördinator Jérôme Jansen 0651828707
Technisch Jeugdcoördinator Armand Rood 0263643263
Toernooicommissie Jérôme Jansen 0651828707

Activiteitencommissie jeugdactiviteiten@vdzarnhem.nl

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

BVR-avd-VDZ-176x246mm-10-2015-def.indd   1 13-10-2015   07:17:01


