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Flow Bloemisten

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 

OLB Voetbalcenter

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

www.olbsports.nl



Afkoop en hand-
having  vrijwil-
ligersregeling
De indeling van de 
bardiensten is ge
maakt. Een groot aantal 
leden/verzorgers heeft zich zelf 
ingedeeld en de rest is door Hanny Jansen ingedeeld. Er 
zijn ongeveer 50 leden die hebben aangegeven gebruik te 
willen maken van de afkoopregeling. Zoals afgesproken 
was hiervoor een gegronde reden nodig, dit ter beoorde
ling van het bestuur. Gelet op het feit, dat alle bardiensten 
gevuld konden worden en er zelfs sprake is van reserve
capaciteit  heeft het bestuur besloten alle afkopen te 
accepteren. Daarbij is duidelijk aangegeven, dat dit geen 
recht geeft op afkoop voor volgende jaren.
Vorig jaar was de afkoop rond de 100 personen. De 
nieuwe afspraken zijn dus een duidelijke stap vooruit. Het 
bestuur zal dit jaar strakker handhaven op het verschijnen 
en niet alleen boetes innen, maar bij tweemaal niet komen 
opdagen ook  vervolgstappen zetten. Dus kom je dienst 
draaien, regel zelf vervanging of probeer te ruilen.

Nieuwe Toernooicommissie
Gelukkig zijn we er in geslaagd een nieuwe toernooicom
missie te formeren. Begin oktober is de eerste vergade
ring geweest. De continuïteit van onze mooie toernooitra
ditie is daarmee weer gewaarborgd. Het bestuur bedankt 
de vertrekkende leden en wenst de nieuwe leden van de 
toernooicommissie veel succes.

Algemene ledenvergadering 16 november 2017
Ik nodig u van harte uit voor de ledenvergadering. De 
jaarverslagen komen aan de orde. Daarnaast verkiezing 
van een nieuwe voorzitter en lid van bestuur. Zie elders in 
de Volharder  de oproep voor nieuwe bestuursleden.

Ik wens u een goed begin van het seizoen met veel ple
zier op en naast ons veld.

Namens het bestuur, 
Noud Hooyman

Geachte leden,
Iets later dan wij gewend zijn, maar het nieuwe seizoen 
is nu toch echt begonnen. In deze van de bestuurstafel 
informeer ik u over de belangrijkste bestuurlijke ontwik
kelingen van VDZ.

Damescommissie maakt nieuwe start
Bij de dames gaat de organisatie veranderen. Het bestuur 
heeft een delegatie op bezoek gehad en nadere afspra
ken gemaakt. De nieuwe damescommissie wil plezier 
nadrukkelijk naast  prestatie zetten. Voetballen in een 
veilige omgeving waarbij rekening wordt gehouden met 
specifieke wensen van de dames. De damescommissie 
en het bestuur willen dat doen op een manier waarbij 
wordt aangesloten op  en samengewerkt met de rest van 
de vereniging. Dus geen aparte subcommissies of structu
ren, maar aansluiten bij de VDZbrede toernooicommissie, 
activiteitencommissie etc.

Van de bestuurstafelbestuurstafel
VDZ
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Wethouder Ron König (r) van de Gemeente Arnhem bezocht 
op zaterdag 23 september VDZ in het kader van Arnhem AAN. 
Dit evenement over duurzaamheid voerde de wethouder langs 
verschillende duurzame initiatieven in de stad, waaronder ESA 
Rijkerswoerd en SML. Tijdens Arnhem AAN zet de gemeente alle 
goede initiatieven onder de aandacht. Samen met Lucas Hullegie 
heeft Noud Hooyman (l) de wethouder rondgeleid en meer verteld 
over ons verduurzamingsproject en de duurzame sponsoring die 
door Hogerop en Sportief Opgewekt opgezet is.  VDZ is een van 
de voorlopers met onze zonnepanelen en LED verlichting.
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Van de redactie

DÍA DE LOS 
MUERTOS
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De kop is er af! De bekerpoule is achter de rug en 
de eerste competitiewedstrijden zijn weer ge
speeld. De herfst staat eraan te komen. Het mooie 

weer van afgelopen weken is inmiddels ingewisseld voor 
druilerig en winderig najaarsweer. Laten we hopen op een 
mooie nazomer. 
De vereniging is weer gegroeid en om een dergelijke ver
eniging te laten draaien is een enorme organisatie nodig. 
Een grote klus die de afgelopen weken weer geklaard 
is. Teams zijn gemaakt, leiders, trainers en coaches zijn 
gezocht en gevonden, commissies zijn ingericht, kortom 
de vereniging draait weer op volle toeren.

De redactie van de Volharder is ook uit de zomerslaap 
herrezen. Samen met alle inzenders hebben we er 
weer een mooi blad van pogen te maken. De dames 
en meidenafdeling heeft in deze aflevering een groot 
aandeel. De organisatie van Vrouwen Doen Zegevieren 
is vernieuwd, Jan Erik Fokke beschrijft de nieuwe opzet. 
We hebben een nieuw (vierde) vrouwenteam dat zich aan 
u voorstelt. Vrouwen 1 ging in trainingskamp en het Helga 
de Lange toernooi was weer een groot succes. 

De jeugdafdeling laat ook van zich horen. De AJC 
beschrijft in een persoonlijk verhaal het verloop van een 
gemiddelde VDZzaterdag en daarbij de organisatie die 
nodig is om dat allemaal rond te breien. Er is een gro
tendeels vernieuwd TCteam dat de organisatie rond de 
jeugdteams in goede banen moet leiden. Wil je weten wie 
dat zijn? In een uitgebreid stuk stellen ze zich allemaal 
aan jullie voor.

De bekende rubrieken zullen ook dit jaar weer gevuld wor
den. De laatste linie heeft dit keer VDZ 2 als onderwerp. 
De Pingelaar, De derde helft, VDZ en zijn vrijwilligers (met 
deze keer keeperstrainers David en Arthur), het staat er 
allemaal in. Verzorger Peter Eberg gaat in Fit op het veld! 
door met goede tips voor gezond sporten.

Kortom, het is weer een goedgevuld eerste nummer. Als 
dit een voorproefje is van een heel seizoen Volharder dan 
zijn we als redactie nu al heel tevreden. 
We wensen je veel leesplezier,

Namens de redactie
Rudi Borkus

7

Voorzitter Remco Bijlsma en bestuurslid accommo-
datie Steef Brinkhoff hebben aangegeven niet langer 
herkiesbaar te willen zijn als bestuurslid van VDZ. Dit 
betekent dat wij op zoek zijn naar nieuwe bestuurs-
leden, die op de algemene ledenvergadering van 16 
november gekozen kunnen worden.

We gaan uit van een algemeen collegiaal bestuur, 
waarin we gezamenlijk verantwoordelijk zijn. Er zijn 
dus geen onderdelen van de vereniging rechtstreeks 
vertegenwoordigd in het bestuur. Wel is sprake van 
een duidelijke verdeling van portefeuilles, zoals he-
renselectie, jeugd, dames, naast natuurlijk de voorzit-
ter, penningmeester  en secretaris.

We willen graag in contact komen met leden binnen 
onze vereniging, die belangstelling hebben bestuurs-
lid te worden. We zoeken mensen met enige bestuur-
lijke ervaring en liefst een binding hebben met een of 

meer afdelingen bij VDZ, bv. jeugd (zaterdag), dames 
of heren (zondag). We vragen en zoeken ook nadruk-
kelijk vrouwen om het bestuur te versterken.

Hebt u belangstelling of kent u mogelijke kandidaten 
dan kunt u dat bij de voorzitter of een van de andere 
bestuursleden kenbaar maken.Wij gaan dan met de 
kandidaten in gesprek om te kijken of we een nieuw 
team kunnen vormen en de portefeuilles kunnen 
verdelen. Op basis daarvan zal het bestuur een voor-
dracht doen aan de algemene ledenvergadering

Het VDZ bestuur

Kandidaat bestuursleden
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De C-selectie: Een goed begin is het halve werk

De C-selectie

Een goed begin is het halve werk

Hoewel nog niet iedereen terug was van vakantie 
startte de C-selectie al op 17 augustus met de 
eerste training. Altijd een goed  moment om eens 

te zien wie er in de vakantie nog een beetje aan de condi-
tie had gewerkt. En dat viel niet tegen; de jongens behoef-
den weinig aansporing van de trainers en de gretigheid 
droop van de groep af.  Een grote groep, omdat er voor is 
gekozen met 34 talenten te starten zodat de keuze voor de 
daadwerkelijke C1 en C2 later op een gedegen manier kan 
worden gemaakt. Of dat de reden is van de felle duels...?

Op zaterdag 19 augustus, om de spieren nog wat meer te 
testen, is de grote start gemaakt met een heuse ‘trainings-
dag’. ‘s Ochtends om 10.00 uur melden de jongens zich 
op het hoofdveld voor een forse looptraining, geleid door 
Hans Hofmeester.  Na wat rekoefeningen leidde Hans de 
boys een uur door de heuvels en bossen rond VDZ om 
vervolgens op het hoofdveld nog wat loopoefeningen te 
doen. ‘Wat leuk om een andere manier van sprinten te 
leren’, was één van de reacties. We concludeerden dat het 
met de conditie van de jongens wel goed zat; een niet na-
der te noemen aantal trainers moesten voortijdig afhaken.

De inspanning schreeuwde om voeding en daar was voor 
gezorgd. In de kantine waren de tafels gedekt en kon 
iedereen zich tegoed doen aan heerlijke macaroni van 
Jolanda, die gretig naar binnen werd geschept. Als ‘toetje’ 
kwamen de bordspellen op tafel. Niet verbazingwekkend 
dat deze jongens met hun winnaars mentaliteit zich vooral 
vermaakten met valsspelen en eigen regels verzinnen. De 
stemming kwam er goed in. 

De middag was gereserveerd voor fl ink trainen. Door 
Stan, Joris, Chimo en Samantha werd hen even fl ink het 
vuur aan de schenen gelegd en de jongens leken ervan 
te genieten onder de inmiddels doorbrekende zon. De 
afsluitende partij liet zien dat het uiterste door iedereen op 
deze dag eruit was gehaald; de eerste pijntjes versche-
nen. Tijdens de afsluitende ‘drank-en-chips’ was het mooi 
om te zien dat er veel blijde gezichten waren die trots 
terugkeken op wat ze die dag hadden gedaan. De toon 
is gezet en de jongens mogen met veel vertrouwen de 
competities in gaan. 

Hennij Holtus / Jeroen Koudijs     



Een eerste competitiewedstrijd van MO13-1 tegen DTS Ede. Aan de bal is Lena van MO13-1. 
Fysiek uit evenwicht. Fysieke verschillen zijn soms groot in het veld bij de jeugd. Maar ........
Volharding Doet zegevieren!!

Volharding Doet Zegevieren!!
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In principe is hielspoor een overbelastings of stress 
blessure (zoals een tenniselleboog). Hielspoor heeft 
niet altijd één duidelijke oorzaak, maar vaak meerdere 

oorzaken.  De overbelasting komt van teveel spanning of 
druk op de peesplaat en hiel, waardoor er op de pees
plaataanhechting aan de hiel te hard wordt getrokken. Dit 
kan komen door sporten (hardlopen, springen), maar ook 
door onevenwichtige belasting (slechte schoenen, voet
afwijkingen). De aanhechting aan de peesplaat aan de 
hiel is niet een punt, maar meer een brede plaat. Als de 
peesplaat een beetje verbogen wordt, wordt de ene kant 
van de pees veel harder belast dan de andere, waardoor 
plaatselijk enorme overbelasting ontstaat (denk aan een 
hangbrug die aan de ene kant links en de andere kant 
rechts overhelt). Op deze manier kan de aanhechting van 
de peesplaat aan de hiel ontstoken raken: de peesplaat
ontsteking, ofwel hielspoor.

Oorzaken:
• Sporten: veroorzaakt vaak overbelasting 
• Voetafwijkingen als platvoeten en holle voeten
• Stijve kuitspieren
• Slechte schoenen: geen goed voetbed en/of slechte 

demping
• Trauma: soms kan hielspoor ineens ontstaan, bijv. 

door met de hiel op een steentje te stappen
• Geen demping in de schoenen
• Overgewicht 
• Leeftijd, vooral bij mensen boven de 45 jaar komt 

het meer voor (bij kinderen komt het ook voor, maar 
dan hebben we het over de ziekte van Sever Schinz, 
deze gaat meestal vanzelf over)

• Veel en lang staan
• Hielkussen atrofie (weinig dempend vetweefsel 

onder de hiel, vooral bij ouderen)
• Stijve voetzool (de schoen moet goed kunnen afwik

kelen)
• Klem zitten van de zenuw op de plek van het hielspoor
De eerste drie oorzaken zijn het meest voorkomend.

Meest voorkomende symptomen:
• Pijn onder de hiel. Vooral ‘s ochtends of na 

langere tijd stil zitten. Dit kan vaak beter wor
den door wat te gaan lopen en op te warmen.

• Pijn bij lopen, vooral bij net opstarten. Na 
een beetje opwarmen neemt de voetpijn 
vaak wel iets af.

• Problemen om lang stil te staan. Vooral 
bij mensen die een staand beroep uitoefe
nen is dit lastig te vermijden.

• Stijf of gespannen aanvoelen van de 
peesplaat onder de voet. De peesplaat voelt 
soms duidelijk strak en gespannen aan, ook 
weer een stressreactie. Ook de achillespees 
is soms stijf en een beetje pijnlijk.

• Hielpijn bij autorijden is ook een typisch 
hielspoorsymptoom, door de onnatuurlijke 
houding van de voet (cruise control helpt!).

Vaak is de hielpijn niet heel strak te lokaliseren, 
de hele onderkant van de hiel voelt dan wat 
beurs. Ook kan de pijn de ene dag minder of meer zijn 
dan de andere of uitstralen over de hele hiel.

Gelukkig kun je in het beginstadium zelf veel doen. Ga 
hoe dan ook naar een arts bij vermoeden van hielspoor, 
maar daarnaast kunnen de volgende zaken vrij makkelijk 
zelf gedaan worden:

Kijk om te beginnen kritisch naar je schoenen, en vervang 
ze zo nodig door goede schoenen, en gebruik eventueel 
goede inleg of steunzolen of inleghakjes. Daarnaast kun 
je ‘s nachts met een Strassburgsok of nachtspalk slapen, 
veel mensen blijken daar baat bij te hebben. Doe ook een 
paar keer per dag rekoefeningen, en versterk je voet en 
kuitspieren met krachttraining.

Let daarnaast op je houding, en indien je vermoed dat je 
overgewicht hebt, probeer te lijnen. Voor de bestrijding 
van de hielpijn zelf kun je evt. ontstekingsremmers of pijn
stillers slikken, al is dat vaak alleen symptoombestrijding. 
Koel eventueel je pijnlijke hiel met ijs.

Heb je na een een paar weken of maanden nog steeds 
pijn, dan moet je echt naar een goede huisarts, fysiothe
rapeut of podotherapeut. Met klachten of vragen 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!

Hielspoor



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

Meer info over adverteren in de Volharder? 
Mail naar vdzhogerop@vdzarnhem.nlAd
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VDZ vrouwen 4 zoekt hulp
Met ingang van dit seizoen is VDZ een vrouwenteam 
rijker: VDZ Vrouwen 4. Dit gezelligheidsteam zoekt 
hulp om in dit opstartseizoen de prestaties naar een 
wat hoger plan te tillen. Begeleiding langs de lijn is 
van harte welkom!

Of het dankzij de goede prestaties van de Neder
landse vrouwen tijdens het EK afgelopen zomer 
komt, zullen we nooit weten. Maar feit is dat 

VDZ werd overstroomd met aanmeldingen van vrouwen 
die een (nieuwe) club zochten om te voetballen. In de 
opstartfase heeft de damescommissie van VDZ veel 
energie gestoken in het neerzetten van de nodige kaders 
voor het team. Maar nu moet het team op eigen benen 
verder. Inmiddels worden de trainingen ingevuld door 
twee enthousiaste speelsters van VR3 en VR1. Maar voor 
de begeleiding op de wedstrijddagen (zondag) zijn de 
dames nog zoekende naar een coach en een teamma
nager (v/m). Een persoon die beide taken wil uitvoeren is 
ook van harte welkom!

Functieprofielen
• Een beetje verstand van voetbal (coach)
• Organisatietalent (teammanager)
• Kan tegen verlies :) 
• Straalt positiviteit uit, ook als het tegen zit
Takenpakket coach
• Positieve coaching tijdens de wedstrijden
• Opstelling maken 
• Wisselbeleid uitvoeren
Takenpakket teammanager
• Logistiek en interne communicatie, met name 

rondom wedstrijden (aanmeldingen, afmeldingen, 
was en rijschema enzovoort)

• Luisterend oor voor het team en zorgt voor een 
goede sfeer

Zie je het zitten om dit startende team verder op weg te 
helpen, neem dan contact op met Jan Erik Fokke van de 
Damescommissie (contactinfo: janerikfokke@gmail.com, 
0653244334).

Ivonne Stienezen
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Kleintuente Installatietechniek

Versteegh Dancemasters

DANSENBIJVERSTEEGH.NL   |     026 3511211

SAMEN DANSEN • SALSA • HIPHOP/STREETDANCE • SPORT • KIDS

Wil je met me dansen?

Bos Interieur

gas ● water ● verwarming ● sanitair
Torkstraat 8, 6881 MJ Velp
Telefoon 026-3635673
Mobiel 06-51332013

Binnenzonwering
Raamdecoratie

Vloeren
Tapijt

Emmastraat 47
6881 SP Velp
Tel. 026-3649910
www.bosinterieur.nl



 

 

 



Sam*dexy

Rijschool René Beumer

Communicatie  Marketing  Merkstrategie  Positionering  Merkarchitectuur  Merkmanagement

Art direction  Advertising  Conceptontwikkeling  Merkontwerp  Naamcreatie  Vormgeving

“De brains,
de bedoeling,
het concept..”
Daar ligt de essentie. Daarom zijn wij geen mooi-

makers of napraters. Samdexy is  een bureau waar 

alles draait om creativiteit. Dat geldt zeker ook 

voor het creëren van een merkstrategie met die 

slimme twist of een verrassende maar relevante 

positionering. En altijd gecommuniceerd met op-

vallend sterke visuele en tekstuele prikkels. In 

uiterlijk, stijl en charme. ‘Woof ’ noemen we dat. 

Putting the woof * into pedigree samdexy.nl

Rijschool René Beumer
Bontekoestraat 44
6826 SX Arnhem
 06-43908816 

 Voor Motor- en Autorijles  I
N

F
O

www.renebeumer.nl

Rijschool René Beumer
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December

Frits van Beersum 1
Arno Berkhout 1
Hans Burgers 1
Ilias Esmeijer 1
Willem Rooding 1
Robbie Teunissen 1
Esther van As 2
Hans van Es 2
Arno Jansen 2
Kees van Kampen 2
Jeroen Krosse 2
Brent Roelofsen 2
Arno ten Dolle 3
Bing Kronenburg 3
Quinten Visscher 4
Yoeri Ziel 4
Floris van den Bogaart 5
Mart Leenaarts 5
Anne Loth 5
Finn van Beek 6
Stijn van Geemen 6
Peter Hoving 6
Borre Kosterman 6
Damian Ulrich 6
Sam van der Lelie 7
Emir Ozveri 7
Stef Kool 8
Stijn Maas 8
Olle van der Mark 8
Willem Meijer 8

Rayan Aaldering 9
Olaf van Beveren 9
Luuk Davies 9
Flyn van Kampen 9
Timo Nadorp 9
Edwin Steenstra 9
Joop Hengeveld 10
Birthe Kok 10
Bram Lausberg 10
Jelle Lettenga 10
Wim Rubrech 10
Aram Soby 10
Florian Pinkepank 11
Jada Teunissen 11
Brechtje Kool 12
Arjen Koudijs 12
Mirza Unal 12
Annelot Winkler 12
Bodil Engbers 13
Sven Huyben 13
Maarten Molenaar 13
Nadia Posthumus 13
Julie Scholvinck 13
Thomas de Winther 13
Wil Bruijnesteijn 15
Maurice Burgers 15
Rick Derksen 15
Jans ten Have 15
Kess Manjoero 15
Max Wegenaar 15
Dante van der Doelen 16
Nino Weis 16

Puck Cornelissen 17
Willem Schreuder 17
Jip Zoomers 17
Bas Fransen 18
Merijn te Grotenhuis 18
Paul Meulenbroek 18
Jombi Sagna 18
Pelle Tenten 18
Niels Bouwman 19
Bram van Dalen 19
Julia Witjes 19
Aidan Berg 20
Hans Brakenhoff 20
Thomas Franzen 20
Maarten Holtus 20
Gérard van Lunenburg 20
Jill Schuiling 20
Jamie Hightower 21
Anouk Kamphuis 21
Tara Kamphuis 21
Jeroen Koudijs 21
Floris Maassen van den Brink 
21
Joost Paulissen 21
Martijn Pel 21
Nena Volman 21
Frank van der Weerd 21
Stijn van der Weerd 21
Renzo Jansen 22
Fabian Kersten 22
Julia Smit 22
Lucas Gengler 23

Rik van den Oosterkamp 23
Richard Ritmeester 23
Frans Boer 24
Dante Davila van Willigen 24
Ralph Decker 24
Roos Dijkema 24
Bor van Eijk 24
Guus Franken 24
Daan Hutten 24
Esther Kroes 25
Pieter van Leeuwen 25
Tom de Rijk 25
Ella FischerBaling 26
Him Wai Yuen 26
Timo van ‘t Klooster 27
Morris Lam 27
Marcel Leeman 27
Bert Scheerder 27
Hannah de Vries 27
Younès Inerhmi 28
Lex den Outer 28
Maud Tolmeijer 28
Frank Tomassen 29
Jelmer van Witteloostuijn 29
Rob Brinkhoff 30
Ruben Kaspers 30
Junior Nanarjain 30
Finn Sondaar 30
Jurgen Elfrink 31
Leon Emonds 31
Tom Kamphuis 31
Peter Seinen 31

Wij als onderhoudscommissie  al
lemaal betrokken VDZ vrijwilligers  
weten dat er bij VDZ soms dingen kapot gaan en ook 

wel eens vernielingen ontstaan. Dat kan gebeuren ook al is het 
niet acceptabel. Maar wat onlangs gebeurd is moet met opzet 
gedaan zijn. Een grove schending van onze normen en daarom 
is actie gewenst.
De onderhoudscommissie trof half september j.l. de deur van 
kleedkamer 17 (nieuwbouw) aan zoals deze foto laat zien. De 
deur die van binnenuit doorboord is met gaten en daardoor 
volledig vernield. De kleedkamer kan dan ook niet meer gebruikt 
worden. Voor zover wij kunnen nagaan is deze bewuste vernie
ling vermoedelijk gebeurd op een donderdagavond tijdens de 
training van een of meer jeugdteams.
Wij vragen dringend dat de dader(s) zich melden bij de beheer
der van onze accommodatie  dhr Steef Brinkhoff  062508 8662 
om een goed gesprek aan te gaan. Als je zo flink bent geweest 
om dit te doen, wees dan ook zo flink om je te melden.

Namens de onderhoudscommissie
Henk Matser

Bedroefd en kwaad
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Ondanks dat we nog geen wedstrijd met dezelfde 
jongens hebben gespeeld staat de laatste linie van 
VDZ 2 als een huis. Mede door een goede mix tus-
sen ervaring en jonge talenten heeft onze keeper 
Tom Mulder de bal slechts twee keer uit het net te 
hoeven vissen in de eerste vijf officiële duels van 
het seizoen. Een moyenne (vijf gespeeld, 15 
punten!) dat vertrouwen geeft en waar we trots op 
mogen zijn. En vertrouwen hebben we zeker nodig 
dit jaar. Na het behaalde kampioenschap mogen 
we onze kwaliteiten dit seizoen laten zien in de 
eerste klasse. Een mooie uitdaging en ervaring 
voor deze jonge groep!

En jong zijn we zeker. Gijs, Michael en Tom - vorig 
jaar nog A-junioren - stonden aan de aftrap van de 
eerste competitiewedstrijd en speelden een dijk 
van een wedstrijd. Daarnaast hebben we 
krachtpatsers zoals Hennes en Stan, beide begin 
20, die beide al een aantal jaren eerste elftal 
ervaring in de benen hebben. Aangevuld met een 
paar ervaren teamplayers en harde werkers zoals 
Maarten, Pim en Paul moeten we zeker een vuist 
kunnen maken in deze klasse.

Met mijn ervaring hoop 
ik daar een belangrijke 
bijdrage aan te kunnen 
leveren. Na 25 seizoenen 
VDZ, waarvan de laatste 11 
jaar als centrale verdedi-
ger in het eerste, heb ik 
nog steeds ontzettend veel 
zin en energie om er weer 
een mooi seizoen van te 
maken!

Sander van der Drift
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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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Het seizoen begint bijna. Een toernooi bij SML voor onze JO95G. Zaterdagochtend 08.00 
uur. Niemand had eerst zin. Te vroeg, te donker, te koud. Zaterdagochtend, voetbal zit nog 
niet in het systeem… Waar is de zomervakantie toch gebleven? Waarom toch al dit gedoe. 
Maar dan dit plaatje: OudHollandsch beeld en pure romantiek… om bij weg te dromen… 
Maar de wedstrijd gaat beginnen!  Het leven is weer begonnen.

Rechts zie je Lara Ritmeester vlak voor aanvang van haar eerste officiële competitiewed
strijd in de JO95G tegen SKV JO93. Ze is boos omdat haar shirt te groot is. Kort daarna 
scoort ze het eerste doelpunt voor VDZ (rechterkruising) en geeft nog 2 assists. VDZ wint 
met 85. Zo zie je maar weer: ook al zit je shirt niet goed, VDZ!

Romantiek

Op 7 juni 2017 is overleden ons oudlid en  
voormalig bestuurslid (penningmeester)

     MARCEL LENTJES
In zijn actieve sportperiode speelde Marcel bij 
de jeugd en VDZ 3 en werd hij gekend als een 
bijzonder sportieve en aimabele sportvriend.
Op de verschillende reünies liet hij nog graag zijn 
gezicht zien, hetgeen wij zeer op prijs stelden.

Wij wensen Hennie, zijn kinderen en kleinkin
deren de kracht om zijn plotselinge afscheid te 
kunnen dragen.

VDZ reüniecommissie  
(mede namens het bestuur)

 In juli werden wij onaangenaam verrast door de 
mededeling dat op 1 juli 2017

COR EVERS
plotseling was overleden.

Cor was vanaf zijn jeugd een actief spelend lid van VDZ zowel 
bij de jeugd, de seniorenselectie als bij de veteranen. Hij kwam 
uit een echte VDZfamilie en was daarnaast was ook zeer 
bekend in de Arnhemse sportwereld als manager van de KNVB 
afdeling Arnhem.
Hoewel hij al geruime tijd ziek was, kwam zijn overlijden toch 
nog onverwacht. Wij wensen zijn vrouw Ger en zijn kinderen en 
kleinkinderen veel sterkte om het verlies van Cor te verwerken.

VDZ reüniecommissie  
(mede namens het bestuur)IM

IM



Zondersuikertante

Yellowcode

WWW.YELLOWCODE.NL

APPS 
DIE SCOREN!

Adverteren in  
de Volharder?
De Volharder is een (club)blad dat in heel 
Arnhem en daarbuiten wordt gelezen 
in een oplage van bijna 1300 stuks per 
uitgave. En dat vijf keer per jaar!  Het is 
mogelijk om voor elke uitgave de adver
tentie te wisselen, zodat u op die manier 
heel gericht kunt adverteren. Wilt u ook 
adverteren in de Volharder? Neem dan 
contact op met VDZ Hogerop, 
vdzhogerop@vdzarnhem.nl
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Helga de Lange 

toernooi

Helga de Lange toernooi
startsein van het nieuwe voetbalseizoen

Of het Helga de Lange toernooi aan het eind of 
aan het begin van het seizoen wordt gespeeld 
maakt Johan de Lange niet uit. Als het toernooi 

maar plaats vindt. Dit jaar is het Helga de Lange toernooi 
het startsein van het nieuwe seizoen. Op vrijdagmiddag 
1 september neemt vader Johan plaats in de dug-out. Hij 
vertelt liefdevol over Helga die op haar zeventiende over-
leed aan de gevolgen van een aderziekte. Het toernooi is 
ruim dertig jaar geleden naar haar vernoemd.

Door het mixen leer je elkaar beter kennen 
Het Helga de Lange toernooi is een mix-toernooi voor mei-
den en vrouwen. We husselen alle teams door elkaar. Met 
als doel elkaar beter te leren kennen. Het moet een gezel-
lige boel worden. Om het kwartier worden de speelsters 
gemixt in nieuwe achttallen. Je houdt bij hoeveel doel-
punten je individueel en met het team maakt waarin je op 
dat moment speelt. Diegene met de meeste punten heeft 
gewonnen. Dit jaar werd het toernooi in twee leeftijd cate-
gorieën opgedeeld. MO13 t/m MO17 van 17.00 tot 18.30 
uur en MO19 en de senioren van 19.00 tot 20.30 uur. 

Elk vrouwen- en meidenelftal een vrouwelijke 
teammanager
Ouders waren ook uitgenodigd. Op het moment dat de 
meiden gezellig een frietje zaten te eten, werden de 
ouders bijgepraat over de nieuwe organisatie binnen 
de vrouwenafdeling. In mei zijn twee brainstormsessies 
gehouden met speelsters en ouders. Daaruit kwam naar 
voren dat plezier voor speelsters het belangrijkste is. 
Wanneer meiden en vrouwen zich prettig en veilig voelen 
kunnen ze zich beter ontwikkelen en dat zal leiden tot 
betere prestaties. Monique Turk heeft de Cultuurcommis-
sie opgezet, die zich richt op de gezellige, plezierige en 
sportieve sfeer en de binding met de club. Zij gaan leuke 
activiteiten organiseren, maar houden zich ook bezig met 
veiligheid. 

Een van de wensen is om elk vrouwen- en meidenelftal 
te gaan voorzien van vrouwelijke teammanager. Bij veel 
teams is dat al gelukt. Aan de aanwezige ouders werd 
een nieuwe oproep gedaan. Voor teammanager heb je 
geen ‘verstand van voetbal nodig’. Slechts enthousiasme 
om zaken rond het team te regelen. 

Winnaars bij de meiden waren: Menna Boer, Suze Richters en Myrte van der Deijl (hier met Johan de Lange). 
Na een geslaagd toernooi en een gezellige avond was Esmee Krasenberg haar bokaal en kicksen niet vergeten. 



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 HC heeft niet stilgezeten tijdens de zomerstop.
Zoals de meesten van jullie al wel gezien hebben 
zijn er 2 prachtige nieuwe koffieautomaten aange

schaft. Uiteraard geleverd door onze vaste koffieleverancier 
en sponsor Leodoro koffie. De keuken en bar hebben hun 
jaarlijkse grote schoonmaakbeurt weer gehad. Uitgevoerd 
door een andere sponsor: Schoonmaakbedrijf Teunissen BV.

Tijdens onze eerste vergadering hebben we o.a gesproken 
over het weer in ere herstellen van de clustervergaderin
gen. Het doel hiervan is om de communicatie tussen de 
verschillende commissies en daardoor de samenwerking 
te verbeteren. Het voorstel ligt inmiddels bij het bestuur en 
zij hebben toegezegd om een clustervergadering te gaan 
beleggen.

Het voetbalseizoen is weer in volle gang
Tot nu toe zijn wij tevreden over de opkomst van de 
vrijwilligers. Laten we er samen zorg voor dragen om dit 
gedurende het hele seizoen vol te blijven houden. 
Wij gaan er met de leden van de HC in ieder geval voor 
zorgen, dat alle activiteiten in de kantine, achter de bar 
en in de keuken zo goed mogelijk georganiseerd en 
begeleid worden, zodat de vrijwilligers weten wat er van 
hen verwacht wordt en bij wie zij terecht kunnen met 
vragen. 
We zullen proberen om middels deze rubriek duidelijk
heid te blijven verschaffen over de vrijwilligersregeling en 
antwoord te geven op vragen die wij krijgen over bar en 
keukendiensten.
Een fijn en sportief seizoen toegewenst.

Ellen van Beek

Club van 100 sponsort
Sedert enige tijd wordt de muziek in ons clubhuis geregeld 
met een Samsung tablet. Alle gewenste nummers kunnen 
worden opgezocht via Spotify, eventueel met behulp van 
een playlist. 
De apparatuur is gefinancierd door de Club van 100 en 
is geplaatst en geinstalleerd door Paul Meulenbroek die 
tevens het onderhoud voor zijn rekening neemt.

Henk Matser
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Willemsen Makelaars
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Na afgelopen jaar de jongere keepsters al training te 
hebben gegeven, zijn David en Arthur van der Windt 
dit seizoen ook de trainers van de keepsters van de 
vrouwen- en meidenselectieteams. David keept vanaf 
zijn 9e jaar al bij VDZ en heeft zelf veel geleerd van 
Jelmer Witteloostuijn en Stef Kool. Arthur heeft in het 
‘verre’ verleden bij FC Zutphen gekeept en kan het niet 
laten af en toe fanatiek voor wat ballen te duiken.

Als vader en zoon training geven, is sowieso een 
mooie uitdaging. Er wordt thuis veel gediscussi
eerd over trainingsaanpak en specifieke keepers

oefeningen. Ze zijn gedreven en zelfs een arm in een 
mitella weerhoudt David er niet van om training te geven. 
Het is erg leuk om samen te ontdekken hoe het keepen is 
ontwikkeld door de jaren heen, geven ze  aan. Arthur heeft 
vroeger nog training gehad onder het motto “als 
het maar zwaar is, dan is het goed”, terwijl het 
tegenwoordig om veel meer zaken draait dan 
alleen maar ballen wegstompen en door de 
modder rollen. Wat ze graag willen en waar ze 
ook veel op trainen, is meer dan alleen op de 
doellijn ballen vangen en tegenhouden. Volgens 
David en Arthur is dat maar zo’n 25% van de 
vaardigheden. Het is ook belangrijk dat de kee
per coacht, overzicht houdt, aanvallen onder
schept en direct daarna weer omschakelt naar de eigen 
aanval. In de afgelopen weken bleek dit bij de keepsters 
nog niet zo vanzelfsprekend. Maar door veel situaties met 
elkaar in de training te analyseren, proberen ze samen de 
keepsters het grote geheel te leren zien en daarmee van 
meerwaarde te zijn. En met daarnaast het oefenen van 
voldoende technische vaardigheden, wordt uiteindelijk het 

maken van keuzes in de 
wedstrijd ook veel makkelij
ker en stijgt het zelfvertrouwen.  
Keepers zijn voor de kijkers langs de lijn vaak een mik
punt van kritiek. En lang niet altijd is dit terecht, maar veel 
meer een gebrek aan kennis over het keepen volgens 
Arthur. Dat dit de keeper niet helpt en als erg vervelend 
wordt ervaren, is een feit beaamt ook David. Dus wordt 
er ook gewerkt aan de mentale weerbaarheid van de 
keepsters. Die moeilijke hoge voorzet bijvoorbeeld, die 
door sommigen langs de kant dankbaar wordt gebruikt 
om kritiek te leveren, wordt op de trainingen veel geoe
fend.  Het inschatten is ontzettend lastig, speelsters staan 
om je heen en toch moet je durven te gaan… en soms zit 
je dan mis. Maar fouten maken mag en is nooit fout. Geen 
fouten durven maken is wel fout.

Al met al hebben vader en zoon enorm veel plezier in 
het werken met de dames. “We hebben op dinsdag en 
donderdag twee ontzettend leuke groepen, met erg ge
motiveerde keepsters waar VDZ trots op mag zijn”, aldus 
David en Arthur. “Wij zijn dat in ieder geval wel!”. 

Janine Boekelder 

Keepertrainers
VDZ en zijn 
vrijwilligers
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teunissen BV schOOnmaakBeDRiJf

nePtunus BV facilitaiRe GROOthanDel
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Algemene ledenvergadering
donderdag 16 november 2017

De algemene ledenvergadering van VDZ vindt dit jaar plaats op donderdag 16 november 2017 
vanaf acht uur ‘s avonds. De stukken liggen binnenkort ter inzage in de kantine, op de website 
wordt dat aangekondigd.
Je bent als VDZ lid van harte uitgenodigd voor deze ledenvergadering. De jaarverslagen komen aan de 
orde. Daarnaast verkiezing van een nieuwe voorzitter en lid van bestuur. Er zijn in een grote vereniging 
als de onze altijd wel knelpunten die we op deze bijeenkomst ter tafel kunnen brengen. Grijp die kans en 
help het bestuur onze club nog beter te maken!

Vrijwilligersgala
Op zaterdag 18 november wordt het Arnhems Vrijwilligersgala voor de elfde 
keer gehouden. Het festijn vindt plaats in de nieuwe concertzaal van het Musis 
Sacrum. Vanaf 19.00 uur zijn de deuren van Musis open voor een wervelend 
programma, vol zang, dans, muziek en spel waarvoor alle Arnhemse
vrijwilligers worden uitgenodigd, dus niet alleen sportvrijwilligers.

Voor het bestellen van de gratis toegangskaarten (2 per vrijwilliger) heb je tijd 
tot uiterlijk 31 oktober. Alle kaderleden van VDZ, leiders, trainers, mensen uit de commissies, vast barper
soneel etc. zijn daarvoor uitgenodigd. 
Wil je ook gaan? Stuur een maitlje naar Noud Hooyman (fam.hooyman@hetnet.nl) en meld je aan.

Slaapmutsentoernooi 
2017 
In de herfstvakantie wordt wederom het leukste 
toernooi van het seizoen georganiseerd. Het slaap-
mutsentoernooi, ...... voor alle E pupillen!  Van donder-
dagavond 19 oktober tot vrijdagochtend 20 oktober 
2017. Meer informatie volgt binnenkort via je trainer of 
leider.

JAC

19 en 20 oktober



Het eerste vrouwenelftal van VDZ is in het weekend 
van 25 tot 27 augustus op trainingskamp in Eerbeek 
geweest. Landall Coldenhove was de uitvalbasis. Drie 
achtpersoons bungalows waren een vol weekend 
afgehuurd en voorzien van een natje en een droogje. 
Op het programma stonden twee trainingen, een 
wedstrijd tegen Fortuna ’54 en op de zondagmiddag 
de spectaculaire Superzeskamp van Eerbeek. Het 
werd een weekend met vele gezichten en memorabele 
momenten.

Nog maar net aangekomen op het Bungalowpark 
werden de wandelpaden onveilig gemaakt door 
de Max Verstappens van het Arnhemse vrou

wenteam. Al driftend en remmend kwamen Yasmin en 
Bodine voorbij, op de spontaan gehuurde Bergskelters. 
Kinderen die met angst in de ogen van de fiets vielen en 
vaders en moeders die van schrik spontaan de bosjes 
indoken. De toon was gezet! 
Nadat ook Irene en Kiki het kamp bereikt hadden werd 
de bekende vrijdagmiddagborrel geopend. Normaal 
duurt dat zo’n uur of twee, nu tot twee uur ’s nachts. 
Vele kroegspelletjes stonden er op het programma. 
Van Bierpong, 30 seconds, Toepen en ga zo maar 
door.  Gelukkig was “topkok” Jan Erik Fokke, vader van 
Olivia en vooral de grote initiator van de reorganisatie 
binnen de vrouwenafdeling bij VDZ ook gearriveerd. Er 
moest tenslotte ook worden gegeten. Op verzoek van 

de dames werd het een verrukkelijke verse Pasta Pesto. 
De zelfgemaakte Pesto (recept op te vragen bij Jan Erik) 
vond echter dusdanig veel aftrek dat de beide koks het 
toch maar met het surrogaat uit een potje van de Lidl 
moesten doen. Maar gelukkig was de bodem gelegd voor 
een gezellige bonte avond en een enerverend weekend.

De volgende ochtend was het voor een aantal schrikken 
toen om 8:00 uur het wekkertje afliep. Ontbijten en op 
naar het prachtige voetbalcomplex van de VV Loener
mark. Er stond met het oog de wedstrijd in de middag een 
relatief rustige training op het programma. Echter bleek 
deze lichte training voor een aantal dames toch nog een 

flinke kluif te zijn. Maar goed ze hebben zich erdoor heen 
geworsteld en waren klaar voor de wedstrijd die ’s mid
dags gespeeld werd.
Op de schitterende grasmat van Fortuna’54, gebruikt als 
trainingsveld voor het EK van de vrouwen, zouden wij het 
opnemen tegen VR1 van deze club. Echter in de warming 
up begonnen er al twijfels te reizen of de tegenstander 
geen gemengd team was. Fortuna had namelijk de looka
like van Christiano Ronaldo in de gelederen. Helaas ver
loren we de wedstrijd vrijwel kansloos met 40. De Man of 
the Match laat zich natuurlijk raden. Onnavolgbare rushes, 
harde schoten en een hele strakke kaatsballen maakte 
deze speelster tot een onhoudbaar fenomeen.

In de auto terug werd de nederlaag goed en snel ver
werkt. Aangekomen bij de bungalows werd het pro

VDZ VR1 beleeft een memorabel trainingsweekend
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gramma snel weer opgepakt en maakte de teleurstelling 
plaats voor de derde helft. De spelletjes kwamen weer uit 
de kast en werd een nieuwe vorm van Karaoke aan toe
gevoegd. Een huisje vol met nieuwsgierige Polen kwam 
even polshoogte nemen. Deze werden echter vakkundig 
de deur uitgeholpen. 
De macaroni werd ondertussen bereid en dat legde 
wederom de basis voor weer een te gezellige avond. 
Echter moest er wel wat creatiever met de drankvoorraad 
worden omgesprongen. De eerste avond was er al flink 
geconsumeerd. Toch werd het een feestje dat tot zeker 
twee uur zou duren. Waarbij vooral opviel dat keepster Ine 
als een huis over eind bleef en eigenlijk bij alle spelletjes 
de scherpste was.

De volgende ochtend moesten Laurie, Olivia, Xandra en 
Maud al vroeg op om VR2 te versterken. De rest van de 
groep ging op pad naar Loenermark. Tot grote schrik van 
een aantal speelsters stond Hans Hofmeester (loop en 
inspanningstrainer bij VDZ VR 1 en VR2) klaar om met de 
dames de uitlooptraining te doen. Eenmaal gewend aan 
het idee werd het een prima training die we afsloten met 
een partijtje voetvolleybal. 

Snel terug voor de lunch en het opruimen van de bun
galows. Op richting centrum van Eerbeek. Tijdens de 
traditionele Superzeskamp van Eerbeek was VDZ VR1, 
één van de acht deelnemende damesteams. Op zes grote 
zeskamponderdelen moest de strijd worden aangebonden 
met de andere damesteams. VDZ startte in het eerste 
blok met het vliegende tapijt en de buikglijbaan. Bij het 

vliegende tapijt dachten we aan Britt een geweldige trek
ker te hebben. Maar helaas ging het tapijt met daarop 
Yasmin, maar dat bleek een asymmetrisch setje zijn. De 
beide Anouks namen het daarna over en daar begon de 
inhaalrace. Uiteindelijk toch als tweede geëindigd.

Bij de buikglijbaan ging het veel beter. De buikglijbaan 
is een lang luchtkussen met daarop twee tunnels die 
natgemaakt en ingezeept zijn. Door een flinke aanloop 
te nemen en er vervolgens head first in te duiken moet 
je proberen zo ver mogelijk door te glijden. Onze dames 
hadden al snel in de gaten dat het met wat minder kleding 
aan en wat extra shampoo op het lichaam een positief 
effect zou opleveren. Dus snel naar binnen bij de naast
gelegen Kruidvat en daar 5 flessen Andrélon gescoord. 
Elkaar van top tot teen insmeren en gaan! Het resultaat 
was opzienbarend. Onze vrouwen kwamen verder dan de 
meeste mannenteams. Topprestatie. Bij de hindernisbaan 
werd dit nog eens overtroffen door de snelste damestijd 
neer te zetten. Achteraf scoorden de dames vooral sterk 
bij de wat “krachtigere” onderdelen en lieten we vooral 
steekjes vallen bij de kelnerrace en de technische Wipe 
Out baan. Helaas waren onze horecadames Irene en 
Kiki er niet bij. Een vierde plaats was een prima prestatie, 
vooral gezien de ervaring die de andere vrouwenteams 
hebben met dit zeskamp geweld. Volgend jaar gaan we in 
training om de Super Zeskamp te winnen.

Het werd een slopend maar supergezellig en memorabel 
weekend. 

Hans Zwartkruis

VDZ VR1 beleeft een memorabel trainingsweekend
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Boven v.l.n.r.: Desney Jansen, Gedeon Geertruida, Jasper Nuininga, Joris Schemkes, Thom van Middelaar, Tom Frequin, Stijn van Weert, Willem van der Made (teamleider)

Midden v.l.n.r.: Hans van der Held, Kars Deutekom (aanvoerder), Daan van der Held, Jochem Zoetbrood, Arwin Pherai, Pieter Middeldorp, Jasper Lurvink, Peter Eberg (verzorger)

Onder v.l.n.r.: Stijn van Gent, Soufian Arjoch, Max Burgers, Habib al Mohsinawi (hoofdtrainer), Davut Dinç (ass. trainer), Michael van Schieveen, Marijn van der Meer, Roman Venema

Foto 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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Dat was de belangrijkste conclusie na een brainstorm met 
vrouwen, meiden, moeders en trainers van de vrouwen
afdeling. Prestatie valt onder de Technische Commissie, 
maar waar valt plezier onder? Wie bewaakt en borgt ple
zier binnen de vereniging? Na een tweede brainstorm is 
daar het plan Met Plezier Volharden Doet Zegevieren uit 
voortgekomen, met een nieuwe organisatie en concrete 
doelen. Naast de Technische Commissie is de Cultuur 
Commissie opgezet, deze bestaat uit speelsters en moe
ders. Tussen de beide commissies staat de Dames Com
missie die de focus en samenhang bewaakt. De vrouwen 
hebben een aantal doelen gesteld.
 
Doelen
• Meer participatie van vrouwen en meiden
•  Alle teams een vrouwelijke teammanager
• Veiligheid en goede sfeer
• Verbinding in hele afdeling van mini’s tot senioren
• Vrouwvriendelijke omgeving (kantine, kleedkamers)
• Nieuwe leden krijgen mentor die ze op weg helpt
• Talentvolle meiden krijgen een mentor om door

stroom naar senioren te vergemakkelijken
• Speelsters voelen zich erkend en begrepen binnen VDZ
• Het organiseren het grootste vrouwen & meiden 

voetbaltoernooi van Nederland
• Blessure preventie en behandeling.

Meer participatie van vrouwen en meiden
Vanaf juni is er achter de schermen al veel gebeurd. Van 
vijf zijn we naar ruim 20 vrijwilligers gegaan, het kader 
hierbij niet meegerekend. Vijf van de acht meidenteams 
hebben inmiddels een vrouwelijke teammanager. Zoals 
meiden zelf zeggen: ‘Vaders hebben meer verstand van 
voetbal, moeders meer van meiden.’ De cultuur wordt 
voor een groot deel gevormd in de kleedkamer. Dat is niet 
het domein van vaders, maar wel van moeders. Zij heb
ben oog en oor voor wat er onderling speelt. Annette de 
Bie, moeder van Emma (MO171) is coördinator van de 
teammanagers. Moeders, jullie zijn van harte welkom in 
de Cultuur Commissie. Aanmelden kan bij Monique Turk.

Ieder speelt op het juiste niveau
De Technische Commissie draait ook op volle kracht. Elke 
leeftijdscategorie heeft een Technisch Coördinator. Vier 
keer per jaar komt de TC bijeen om de prestaties van de 

meiden te bespreken. We hebben zelfs een interne scout 
die regelmatig wedstrijden bekijkt. Zo speelt ieder op het 
juiste niveau en ontstaat een transparant selectiebeleid. 
Verschillende speelsters uit VR 1 trainen een aantal 
teams. Dat zorgt voor verbinding en kwaliteitsverbetering.

Het effect van positiviteit is al merkbaar
Na het EK hebben we een extra team kunnen vormen 
bij MO13. Bij de senioren is VR 4 toegevoegd. Dit team 
bestaat voor de helft uit jonge vrouwen die in hun jeugd 
hebben gevoetbald en tijdens hun studie zijn gestopt. Nu 
zijn ze in Arnhem zijn komen wonen en werken pakken ze 
het voetbal weer op. Naast het EK werkt hierbij het posi
tieve effect van de nieuwe organisatie ook mee. Pas nog  
hebben twee meiden zich aangemeld die hadden gehoord 
over de positieve sfeer bij VDZ. 

Vrouwen en meiden eigenaar maken van de cultuur
Waar het ons om te doen is? Op hoofdlijn hebben we 
twee doelstellingen: wanneer vrouwen plezier belangrijk 
vinden, mogen ze dit zelf binnen de verenging inhoud 
gaan geven. Dat zien we al volop gebeuren. Ten tweede 
willen we dat ouders en meiden voor VDZ kiezen, omdat 
we de leukste en beste voetbalvereniging zijn voor 
meiden en vrouwen in Arnhem e.o. Zonder plezier geen 
prestatie en andersom.

Jan Erik Fokke
voorzitter damescommissie

Nieuwe organisatie vrouwenafdeling bij VDZ

Plezier belangrijker dan prestatie

Foto Ted de Kraker
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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 

ZILVERSPONSOREN
100%VOETBAL (Sport Gifts) 
www.100voetbal.nl
COOP Manders  
www.coop.nl/supermarkten/arnhem/
coopalteveer
Diabolo ICT - total ICT solutions 
www.diabolo.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
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
Polman Auto’s 
www.polmanautos.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
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!!! 



JO13 en JO15 succesvol

Voetbal Talenten Toernooi
Met het wegvallen van het jaarlijkse Commandeur 
toernooi voorafgaande aan de competitie, 
moesten de VDZ-jeugd selectieteams 
uitwijken naar andere toernooien in 
de buurt om zich voor te bereiden 
op de competitie.
De leiding van JO13-1 en 
JO15-1 kozen voor het 
NK Jeugdvoetbal (Voet-
bal Talenten Toernooi), 
het open Nederlandse 
Kampioenschap voor 
pupillen en junioren. 
Bij SKV in Wageningen 
vond het Districtskam-
pioenschap voor Elite 
(hoofdklasse en derde 
divisie) Oost plaats. De 
nummers 1 en 2 van 
de districtskampioen-
schappen plaatsen zich 
voor het Nederlands 
Kampioenschap.

In de traditie van het Voet-
bal Talenten Toernooi werd 
het toernooi geopend door 
het spelen van het Wilhelmus. 
Op een warme, zonnige dag 
eind augustus werd gestart met 
de wedstrijden. Tijdens het toer-
nooi waren de kernwaarden; Gezonde 
Voeding, Sportiviteit en Teamgeest overal 
merkbaar. Het volledige park was rookvrij en 

er werden geen alcoholische en frisdranken ver-
kocht. Naast de barbecue kon je kiezen 

uit vers fruitsalades en broodjes 
gezond. Op sportief gebied 

waren de scheidsrechters 
geïnstrueerd streng op 

te treden tegen over-
tredingen. negatieve 

commentaren vanaf 
de bank, in het veld 
en richting de arbi-
trage. Ook werd er 
op het scorebord 
een sportiviteits-
kampioenschap 
bijgehouden. 

De jongens 
hebben goed 
gespeeld,  hard 
maar sportief 
gevochten. De  
JO15-1 behaal-
den uiteindelijk 

de schaal voor 
de vierde plaats 

na zeer spannende 
wedstrijden. De JO13-1 

ging terecht naar huis 
met de sportiviteitsprijs 

en een mooie overwinning 
op de thuisploeg.

Volgend jaar weer, of dan toch 
weer bij VDZ?
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COOP supermarkt Alteveer

Veldman Sport

Beethovenlaan 61
6815 BL    Arnhem
Tel. 026 - 44 26 720
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Zaterdag 23 september jl. is de eerste volledige 
competitieronde van start gegaan. Ik vertel graag 
hoe ik deze eerste ronde als vader/teammanager/

algemeen jeugdcoördinator heb beleefd.

07.45 - Dit jaar hebben we in de jeugdcommissie van 
VDZ besloten om de vrijwilligersregeling voor O17 en O19 
niet meer individueel, maar op teambasis in te vullen. 
Betere betrokkenheid, minder administratie en onnodige 
boetes hopen we. Om te kijken hoe dit in de praktijk gaat, 
heb ik voorgesteld om de JO17-6, het team van mijn zoon 
Rick, de eerste zaterdag te laten doen. Onze ervaringen 
kunnen we dan meenemen bij de inzet van de volgende 
teams. Alle jongens zijn er op dit vroege tijdstip en om 8 
uur lopen we al met zijn allen doelen te sjouwen, velden 
voor de nieuwe spelvorm O8 en O9 uit te zetten en hoek-
vlaggen te plaatsen. De jongens voeren alles zonder te 
mokken uit en 4 van hen pakken vervolgens een fl uit om 
wedstrijdjes bij de O9 te begeleiden en 2 jongens fl uiten 
een wedstrijd bij de O13 op een groot veld. 

08.30 - Het plezier bij de O8 en O9 is duidelijk hoorbaar. 
De jongens zijn met veel inzet aan het voetballen en op 
de kleine veldjes komt bijna iedereen veel aan de bal. 
De jongens van de JO17-6 doen de begeleiding. Het ziet 
er goed uit. Ik praat even met Gio, één van de technisch 
coördinatoren van de O8 en O9. Hij is ook tevreden. We 
horen een leider van de tegenstander behoorlijk tekeer 
gaan tegen de jongens en zich voortdurend met het spel 
bemoeien. Hij heeft het duidelijk nog niet begrepen. Onze 
VDZ ouders moeten we ook nog wel even informeren dat 
we ze op alle veldjes graag achter de omheining willen 
hebben. Dat zorgt ervoor dat de kinderen vrijer kun-
nen voetballen. We zullen hier nog wat voor op moeten 
hangen, zodat iedereen er even op gewezen wordt. Op 
andere velden zie ik bij de O11 wedstrijden de jeugd-
scheidsrechters die vorig jaar zijn gestart met fl uiten weer 
op het veld staan. Ze doen het goed! Mijn dochter Floor 
is één van hen. Er gaat een bal over de achterlijn, corner 
voor VDZ. Maar ze kan het niet goed zien, denkt dat de 
bal niet helemaal over de lijn is en fl uit niet. “Corner hoor”, 
zegt de leider van de tegenstander. Sportief! Ik word er 
vrolijk van.

De eerste speelronde. 
WORDT IK ER VROLIJK VAN?

09.00 - Ook Rick is aan het fl uiten. Hij doet het nu twee 
jaar en fl uit al op groot veld bij de junioren. Hij fl uit samen 
met collega jeugdscheids Bart ieder een helft bij de O13-8. 
De scheidsrechterscoördinator Omar komt bij de jongens 
kijken of het goed gaat en geeft ze tips hoe het nog beter 
kan. Hopelijk kunnen we deze lijn met jeugdscheidsrech-
ters doortrekken. Het nieuwe beleidsplan scheidsrechters 
dat ik samen met Omar heb geschreven moet ons daar bij 
helpen. Binnen nu en 4 jaar alle thuiswedstrijden van VDZ 
iedere week met goede eigen scheidsrechters bemensen. 

09.30 - De leiders en trainers die op de kick off  zijn ge-
weest en trainingspakken en leidersjassen hebben besteld 
komen langs om hun spullen op te halen. Afgelopen 2 
seizoenen zijn er veel trainingspakken en jassen verstrekt, 
maar er komt veel niet terug aan het einde van het sei-
zoen. Vreemd, het is toch echt bruikleen. Daarom hebben 
we de administratie nu strakker ingericht. De club is te 
groot geworden om dit vrijblijvend te organiseren. Daarom 
wordt nu alles op naam verstrekt. Dan weten we tenminste 
wat we hebben en wie het gebruikt. De kleine maten gaan 
hard trouwens. Hier moeten we zeker nog spullen voor bij 
bestellen. Ook zie ik nog genoeg coaches zonder jas, daar 
moeten we ook nog even achteraan. 

he
t n

ieu
we

 b
all

en
ho

k

Zaterdag 23 september jl. is de eerste volledige 

De eerste speelronde. 

bal niet helemaal over de lijn is en fl uit niet. “Corner hoor”, 
zegt de leider van de tegenstander. Sportief! Ik word er 
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11.00 - De jongens van de JO17-6 hebben zich zeer 
nuttig gemaakt. Twee spelers hebben voor meer dan 
175 vrijwilligers de telefoonnummers opgezocht, zodat 
de Volharder direct gevuld kan worden met de gegevens 
van het kader. Ook hebben ze alle reserve materialen 
opgeruimd en geteld. Nadat we vorig seizoen dramatisch 
veel materiaal zijn kwijt geraakt, hebben we met de jeugd-
commissie in de eerste trainingsweken alle teams eigen 
ballen, hoedjes en hesjes gegeven. Ook hebben ze een 
eigen ballenvak in het ballenhok waar ze hun materiaal 
achter slot en grendel kunnen opslaan. We hopen dat we 
hiermee minder spullen kwijt raken. Ieder team is verant-
woordelijk voor zijn eigen spullen en ook de spelers moet 
hier op gewezen worden. Net als thuis gewoon even de 
bal ophalen als je hem over het hek schiet. Logisch toch? 
En na het tellen hebben we nu eindelijk een totaalbeeld. 
De begeleiding van de teams moet er nog wel even aan 
wennen. Drie teams vergeten de sleutel van hun bal-
lenvak en kunnen dus niet bij de ballen voor de wedstrijd. 
Gelukkig heb ik de bos met reservesleutels meegenomen. 
Ik lijk wel een halve conciërge, maar de teams kan ik er 
mee helpen.

12.00 - Ik kijk even bij de wedstrijd van Floor. Ze speelt 
met een O13 meidenteam in een competitie met alleen 
jongensteams. Vorig jaar hadden ze het erg moeilijk, 
maar het team is bij elkaar gebleven en we hopen dat ze 
beter opgewassen zijn tegen de jongens nu ze een jaartje 
ouder zijn. En ik moet zeggen: ze spelen goed! RKHVV 
heeft geen kans en de meiden winnen met 3-0. Plezier en 
fanatisme spat er van af. Mooi om te zien!

13.30 - Na de wedstrijd gauw terug naar het wedstrijd-
secretariaat. De niet opgehaalde kleding voor de teams 
wordt verspreid via de ballenvakken. De jongens uit de 

JO17-6 helpen weer mee om alles uit te zoeken. De 
resterende voorraad kleding stoppen we gesorteerd op 
maat in dozen in het archief. Ook vervangen we nog snel 
even de ballen die lek zijn voor de teams die dit hebben 
aangegeven. De jongens zijn voor vandaag klaar met hun 
vrijwilligersverplichting en kunnen zich gaan voorbereiden 
op hun eigen wedstrijd.

14.00 - De JO17-6 verzamelt zich voor hun eigen wed-
strijd die om 15.00 uur begint. Ik worstel me als team-
manager van dit team samen met scheidsrechter Peter 
en onze nieuwe wedstrijdsecretaris jeugd Gérard door 
het digitale wedstrijdformulier. De KNVB heeft hiervoor 
een speciale app laten maken, maar deze kan nog wel 
wat verbeterd worden. Alle teams vanaf O13 moeten de 
app gebruiken voor het vastleggen van hun spelers en de 
uitslag. Gérard heeft het super druk gehad met de uitleg 
van de app, het plannen van de nieuwe spelvormen en  
allerlei last minute wedstrijdwijzigingen, maar alles loopt 
gelukkig goed.

14.15 - Als we in de kleedkamer zijn is er buiten een 
hoop rumoer. Ik loop naar buiten en zie dat bij een O19 
team direct na de wedstrijd de vlam in de pan is geslagen. 
Een hoop duwen en trekken over en weer waarbij ook de 
“altijd zo nette” VDZ jongens zich niet onbetuigd laten. 
Ik loop het veld maar in om te helpen om de jongens uit 
elkaar te houden. Zowel de begeleiding van VDZ als de 
begeleiding van de tegenstander doet hierin goed werk. 
De omstanders bemoeien zich er gelukkig niet mee, dat 
scheelt ook. Het vuurtje  laait op andere plaatsen nog op, 
maar het blijft beperkt tot duwen en trekken. Toch word 
ik er niet vrolijk van. Strijd is prima, maar na het laatste 
fl uitsignaal is het klaar.

14.45 - We gaan naar het veld om in te spelen. De wed-
strijden zijn wat uit gelopen, dus er speelt nog een O15 
team. Ik kijk even naar de wedstrijd. Het gaat er pittig aan 
toe, maar VDZ loopt van een gelijke stand uit naar een dik-
ke overwinning. Toch zijn er voldoende supporters (ouders) 
die de scheidsrechter allerlei goedbedoelde (?) adviezen 
meegeven omdat ze de grensrechter van de tegenstander 
niet zo heel erg goed vinden begrijp ik. Ik zou zeggen laat 
het lekker gaan, moedig je team aan en houd de rest voor 
je. Je staat dik voor, maak je niet druk. De jongens gaan er 
echt niet beter van spelen en nemen het alleen maar over 
in het veld. Ook de scheidsrechter gaat er echt niet beter 
van fl uiten. Na de wedstrijd komt een van de coaches van 
de tegenstander nog even verhaal halen bij de jeugdige 
grensrechter van VDZ. Hij zou zijn zoon bedreigd hebben. 
Ook hier word ik er al met al niet heel vrolijk van.

15.00 - De JO17-6 gaat voetballen. We hebben een 
scheidsrechter, een vader van een jongen uit de JO17-7. 
Zijn zoon doet mee met ons om ons team compleet te 
maken, want we hebben maar 11 spelers en de wedstrijd 
van de JO17-7 gaat niet door. Hij wilde daarom best onze 
wedstrijd fl uiten. Mijn vrouw Lenny doet de planning van 
scheidsrechters op de jeugdwedstrijden. Ik weet dus van 
nabij dat het ontzettend moeilijk is om scheidsrechters 

voor de oudste jeugd te vinden. We zijn hartstikke blij met 
onze scheids. De wedstrijd is spannend, leuk en gaat 
gelijk op, 0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2 en uiteindelijk 3-3. De 
scheidsrechter laat lang door spelen en de jongens zijn 
kapot. Ook niet zo vreemd, omdat de meesten dus al de 
hele dag bij VDZ rondlopen. Om 17 uur fl uit de scheids-
rechter af. Mooie afsluiting van de dag en een terechte 
uitslag. Ik word er vrolijk van. We eten nog een ijsje van-
wege de verjaardag van een van de spelers en gaan dan 
richting kleedkamer.

17.30 - Een biertje op het terras. De eerste competitie-
ronde zit er op. “Another day at the offi  ce”, een doorsnee 
dag bij VDZ en zo gaan er nog velen volgen. Super om de 
O17 en O19 jongens en meiden zo een inkijkje te geven in 
wat er allemaal te doen is om een voetbalclub draaiende 
te houden. Super vanwege de inzet van de vele vrijwillige 
(jeugd)scheidsrechters. Super vanwege de leuke wedstrij-
den die ik heb gezien met het vele spelplezier. Wat minder 
super vanwege het gedrag van ouders rondom het veld 
(het is echt niet de champions league die op elk veld ge-
speeld wordt, laat de jongens en meiden lekker spelen en 
beperk je tot aanmoedigen) en minder super vanwege het 
gedoe na de wedstrijd bij de O19 jongens. Maar al met al 
overheerst het positieve gevoel. De bal rolt weer. Lekker! 

Wil je ook helpen om alles bij VDZ draaiende te houden? We zoeken nog vrijwilligers voor allerlei functies en rollen. 
Soms een paar uur, soms meer werk. Voetbalverstand is voor heel veel rollen niet nodig, maar enthousiasme wel. Neem 
contact op met mij op ajc@vdz-arnhem.nl  en vraag naar de mogelijkheden. De jeugd van VDZ is je er dankbaar voor.

                                  
 Hup VDZ!

Jerome Jansen | Algemeen Jeugdcoördinator

Soms een paar uur, soms meer werk. Voetbalverstand is voor heel veel rollen niet nodig, maar enthousiasme wel. Neem 
contact op met mij op ajc@vdz-arnhem.nl  en vraag naar de mogelijkheden. De jeugd van VDZ is je er dankbaar voor.

                                  

opgeruimde materialen nieuwe ballen, hesjes en hoedjes

ik er niet vrolijk van. Strijd is prima, maar na het laatste 
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11.00 - De jongens van de JO17-6 hebben zich zeer 
nuttig gemaakt. Twee spelers hebben voor meer dan 
175 vrijwilligers de telefoonnummers opgezocht, zodat 
de Volharder direct gevuld kan worden met de gegevens 
van het kader. Ook hebben ze alle reserve materialen 
opgeruimd en geteld. Nadat we vorig seizoen dramatisch 
veel materiaal zijn kwijt geraakt, hebben we met de jeugd-
commissie in de eerste trainingsweken alle teams eigen 
ballen, hoedjes en hesjes gegeven. Ook hebben ze een 
eigen ballenvak in het ballenhok waar ze hun materiaal 
achter slot en grendel kunnen opslaan. We hopen dat we 
hiermee minder spullen kwijt raken. Ieder team is verant-
woordelijk voor zijn eigen spullen en ook de spelers moet 
hier op gewezen worden. Net als thuis gewoon even de 
bal ophalen als je hem over het hek schiet. Logisch toch? 
En na het tellen hebben we nu eindelijk een totaalbeeld. 
De begeleiding van de teams moet er nog wel even aan 
wennen. Drie teams vergeten de sleutel van hun bal-
lenvak en kunnen dus niet bij de ballen voor de wedstrijd. 
Gelukkig heb ik de bos met reservesleutels meegenomen. 
Ik lijk wel een halve conciërge, maar de teams kan ik er 
mee helpen.

12.00 - Ik kijk even bij de wedstrijd van Floor. Ze speelt 
met een O13 meidenteam in een competitie met alleen 
jongensteams. Vorig jaar hadden ze het erg moeilijk, 
maar het team is bij elkaar gebleven en we hopen dat ze 
beter opgewassen zijn tegen de jongens nu ze een jaartje 
ouder zijn. En ik moet zeggen: ze spelen goed! RKHVV 
heeft geen kans en de meiden winnen met 3-0. Plezier en 
fanatisme spat er van af. Mooi om te zien!

13.30 - Na de wedstrijd gauw terug naar het wedstrijd-
secretariaat. De niet opgehaalde kleding voor de teams 
wordt verspreid via de ballenvakken. De jongens uit de 

JO17-6 helpen weer mee om alles uit te zoeken. De 
resterende voorraad kleding stoppen we gesorteerd op 
maat in dozen in het archief. Ook vervangen we nog snel 
even de ballen die lek zijn voor de teams die dit hebben 
aangegeven. De jongens zijn voor vandaag klaar met hun 
vrijwilligersverplichting en kunnen zich gaan voorbereiden 
op hun eigen wedstrijd.

14.00 - De JO17-6 verzamelt zich voor hun eigen wed-
strijd die om 15.00 uur begint. Ik worstel me als team-
manager van dit team samen met scheidsrechter Peter 
en onze nieuwe wedstrijdsecretaris jeugd Gérard door 
het digitale wedstrijdformulier. De KNVB heeft hiervoor 
een speciale app laten maken, maar deze kan nog wel 
wat verbeterd worden. Alle teams vanaf O13 moeten de 
app gebruiken voor het vastleggen van hun spelers en de 
uitslag. Gérard heeft het super druk gehad met de uitleg 
van de app, het plannen van de nieuwe spelvormen en  
allerlei last minute wedstrijdwijzigingen, maar alles loopt 
gelukkig goed.

14.15 - Als we in de kleedkamer zijn is er buiten een 
hoop rumoer. Ik loop naar buiten en zie dat bij een O19 
team direct na de wedstrijd de vlam in de pan is geslagen. 
Een hoop duwen en trekken over en weer waarbij ook de 
“altijd zo nette” VDZ jongens zich niet onbetuigd laten. 
Ik loop het veld maar in om te helpen om de jongens uit 
elkaar te houden. Zowel de begeleiding van VDZ als de 
begeleiding van de tegenstander doet hierin goed werk. 
De omstanders bemoeien zich er gelukkig niet mee, dat 
scheelt ook. Het vuurtje  laait op andere plaatsen nog op, 
maar het blijft beperkt tot duwen en trekken. Toch word 
ik er niet vrolijk van. Strijd is prima, maar na het laatste 
fl uitsignaal is het klaar.

14.45 - We gaan naar het veld om in te spelen. De wed-
strijden zijn wat uit gelopen, dus er speelt nog een O15 
team. Ik kijk even naar de wedstrijd. Het gaat er pittig aan 
toe, maar VDZ loopt van een gelijke stand uit naar een dik-
ke overwinning. Toch zijn er voldoende supporters (ouders) 
die de scheidsrechter allerlei goedbedoelde (?) adviezen 
meegeven omdat ze de grensrechter van de tegenstander 
niet zo heel erg goed vinden begrijp ik. Ik zou zeggen laat 
het lekker gaan, moedig je team aan en houd de rest voor 
je. Je staat dik voor, maak je niet druk. De jongens gaan er 
echt niet beter van spelen en nemen het alleen maar over 
in het veld. Ook de scheidsrechter gaat er echt niet beter 
van fl uiten. Na de wedstrijd komt een van de coaches van 
de tegenstander nog even verhaal halen bij de jeugdige 
grensrechter van VDZ. Hij zou zijn zoon bedreigd hebben. 
Ook hier word ik er al met al niet heel vrolijk van.

15.00 - De JO17-6 gaat voetballen. We hebben een 
scheidsrechter, een vader van een jongen uit de JO17-7. 
Zijn zoon doet mee met ons om ons team compleet te 
maken, want we hebben maar 11 spelers en de wedstrijd 
van de JO17-7 gaat niet door. Hij wilde daarom best onze 
wedstrijd fl uiten. Mijn vrouw Lenny doet de planning van 
scheidsrechters op de jeugdwedstrijden. Ik weet dus van 
nabij dat het ontzettend moeilijk is om scheidsrechters 

voor de oudste jeugd te vinden. We zijn hartstikke blij met 
onze scheids. De wedstrijd is spannend, leuk en gaat 
gelijk op, 0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2 en uiteindelijk 3-3. De 
scheidsrechter laat lang door spelen en de jongens zijn 
kapot. Ook niet zo vreemd, omdat de meesten dus al de 
hele dag bij VDZ rondlopen. Om 17 uur fl uit de scheids-
rechter af. Mooie afsluiting van de dag en een terechte 
uitslag. Ik word er vrolijk van. We eten nog een ijsje van-
wege de verjaardag van een van de spelers en gaan dan 
richting kleedkamer.

17.30 - Een biertje op het terras. De eerste competitie-
ronde zit er op. “Another day at the offi  ce”, een doorsnee 
dag bij VDZ en zo gaan er nog velen volgen. Super om de 
O17 en O19 jongens en meiden zo een inkijkje te geven in 
wat er allemaal te doen is om een voetbalclub draaiende 
te houden. Super vanwege de inzet van de vele vrijwillige 
(jeugd)scheidsrechters. Super vanwege de leuke wedstrij-
den die ik heb gezien met het vele spelplezier. Wat minder 
super vanwege het gedrag van ouders rondom het veld 
(het is echt niet de champions league die op elk veld ge-
speeld wordt, laat de jongens en meiden lekker spelen en 
beperk je tot aanmoedigen) en minder super vanwege het 
gedoe na de wedstrijd bij de O19 jongens. Maar al met al 
overheerst het positieve gevoel. De bal rolt weer. Lekker! 

Wil je ook helpen om alles bij VDZ draaiende te houden? We zoeken nog vrijwilligers voor allerlei functies en rollen. 
Soms een paar uur, soms meer werk. Voetbalverstand is voor heel veel rollen niet nodig, maar enthousiasme wel. Neem 
contact op met mij op ajc@vdz-arnhem.nl  en vraag naar de mogelijkheden. De jeugd van VDZ is je er dankbaar voor.

                                  
 Hup VDZ!

Jerome Jansen | Algemeen Jeugdcoördinator

Soms een paar uur, soms meer werk. Voetbalverstand is voor heel veel rollen niet nodig, maar enthousiasme wel. Neem 
contact op met mij op ajc@vdz-arnhem.nl  en vraag naar de mogelijkheden. De jeugd van VDZ is je er dankbaar voor.

                                  

opgeruimde materialen nieuwe ballen, hesjes en hoedjes

ik er niet vrolijk van. Strijd is prima, maar na het laatste 
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Cupfighters
J015 en J017 in het bekertoernooi
Foto’s Ted de Kraker
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TC-team seizoen 2017-2018 stelt zichzelf voor

Dit team opereert onder de hoed van de jeugd-
commissie en bestaat - naast mij als technisch 
jeugdcoördinator – uit een 9-tal technische 

leeftijdscoördinatoren.  Per leeftijdsgroep hebben we alle 
openstaande vacatures kunnen invullen en de vertrek-
kende TC leden kunnen vervangen. Een prachtig team die 
veel werk achter de schermen verricht en die aankomend 
seizoen veelvuldig langs de velden te zien zal zijn en 
wil gaan verbinden, structuur aanbrengen en verder wil 
investeren in goede contacten met kaderleden en spelers. 
Zoals in de laatste Volharder belooft stellen zij zichzelf 
graag aan u voor. 

Armand Rood

Erwin Brakenhoff  | 
technisch leeftijdscoördinator keepers

Nadat ik ongeveer 18 jaar in de selectie elftallen van VDZ 
heb gekeept, ben ik sinds zes jaar keeperstrainer en 
coördinator keepers bij VDZ. Mijn doelstelling is om alle 
jeugdkeepers van VDZ een goede keeperstraining te 
bieden. Hiervoor is enige coördinatie en organisatie nodig. 
Ik informeer en adviseer de TC over de keepers binnen 
VDZ. Daarnaast heb ik een keepersbeleidsplan voor VDZ 
opgesteld dat nog verder uitgewerkt wordt, zodat we een 
mooie keepersopleiding binnen VDZ krijgen. Dit is een be-
langrijk punt voor het komend seizoen: zorgen dat er ook 
in de keeperstrainingen een doorlopende leerlijn ontstaat. 
Naast de coördinatie van de keepers houd ik me bij VDZ 
ook bezig met de ICT voorzieningen en ben ik betrokken 
bij de sponsoring van VDZ Hogerop. Soms speel ik zelf 
ook nog een potje mee met zaterdag 2 of gewoon lekker 
trainen met de jongens. Voetbal blijft nou eenmaal een 
leuk spelletje en bij VDZ blijft dat leuk.  

Arjan de Wilde | Algemeen jeugdcoördinator Meiden

Mijn naam is Arjan de Wilde en ik ben sinds afgelopen 
zomer Algemeen Jeugdcoördinator Meiden binnen VDZ.  
Ik hoop dit jaar mijn steentje bij te kunnen dragen aan een 
nog beter functionerende “meidenvoetbaltak” binnen de 
leukste voetbalvereniging van Arnhem. Mijn vrouw, 
Miranda en ik hebben twee dochters waarvan de oudste, 
Rozanne in de MO15-6M voetbalt en onze jongste, 
Mylene bij Upward in de C2 hockeyt.

Sinds wij in 2008 in Arnhem kwamen wonen heb ik als 
coach en trainer van het team van Rozanne de laatste 
jaren het meiden voetbal op de voet gevolgd.  En daarom 
vind ik het ook een enorme uitdaging vanaf heden wat 
meer op bestuurlijk vlak voor het meidenvoetbal te kunnen 
betekenen. Een van de vele doelen aankomend seizoen is 
om vrouwen (moeders) een taak als teammanager te laten 
vervullen waardoor het mannenbolwerk  wat voetbal nog 
steeds is langzaam zal gaan veranderen. 

Philip Bouman | technisch leeftijdscoördinator JO19

Vanaf 2008 ben ik lid van VDZ. Nadat ik 20 jaar geleden 
gestopt was met voetbal (ik voetbalde bij Oosterbeek 
en later bij Wodanseck) omdat ik naar de Verenigde 
Staten verhuisde, ben ik toen in het negende, het huidige 
veteranenelftal, gaan voetballen. Ongeveer 5 jaar geleden 
ben ik door Steef Brinkhoff  gevraagd om lid te worden 
van de TC Senioren, samen met Jan Schmitz. Dat doe 
ik met veel plezier en ga, als ik niet voor mijn werk in het 
buitenland ben, iedere wedstrijd van 1 en zoveel mogelijk 
bij 2 kijken. Soms ook nog van 3 of 4, maar dat komt er 
eigenlijk veel te weinig van. 

Vanaf het begin van dit seizoen ben ik in de TC Senioren 
het aanspreekpunt voor de A-junioren (JO-19). De trainer 
van de JO19-1 is ook weer een oude bekende vanuit de 
tijd dat ik bij Vitesse in de jeugd heb gespeeld. Ik probeer 
i.v.m. mijn rol als aanspreekpunt voor de A-junioren ook
zoveel mogelijk wedstrijden van deze jeugdspelers te
zien. Het is een mooie combinatie om ook coördinator van
de JO19 te zijn om daarmee de overgang van de spelers
van de junioren naar de senioren te verbeteren.

Met de jeugd die de komende jaren overkomt naar de se-
nioren zou het mogelijk moeten zijn om naar de 2e klasse 
te promoveren en daarin te blijven. Daarover wil ik dan 
tot slot nog wel opmerken dat het primaire doel is om met 
plezier te voetballen en dat het zo hoog mogelijk spelen 
een bijzaak of mogelijk een voorwaarde voor het plezier in 
het voetballen te hebben is. 

Martin Gengler | technisch leeftijdscoördinator JO17

Zestien jaar geleden voetbalde ik zelf nog fanatiek bij VDZ. 
Inmiddels heb ik een dochter, Remke van... inderdaad 
16, een zoon Lucas van 15 en nog een dochter van 13, 
Rianne. Mijn vrouw Martine hoopte nog dat een van de 
kinderen ambities zou hebben in de richting van de paar-
densport, maar gelukkig zijn ze alle drie enthousiast lid van 
VDZ.

Toen Lucas acht jaar geleden op voetbal wilde had VDZ 
een ledenstop. Maar ook een gebrek aan trainers. En je 
hebt wat over voor je kind... Inmiddels geef ik alweer 8 
jaar training, dit jaar zelfs aan drie verschillende teams. 
Daarnaast ben ik sinds drie jaar actief in de technische 
jeugdcommissie. Het komende seizoen zal ik dat blijven 
doen voor de JO17. Voor mij staat voorop dat de jongens 
in een team terecht komen waar ze plezier kunnen hebben 
in het voetbal. Natuurlijk zijn de selectieteams wat meer op 
prestatie gericht maar plezier in het voetballen moet wat 
mij betreft op de eerst plaats komen!

Patrick Huggers|  technisch leeftijdscoördinator JO15

Mijn naam is Patrick Huggers, 44 jaar, vader van 3 kinde-
ren, Elias, Jonas en Sabah. Mijn oudste zoon speelt nu bij 
VDZ, JO11-8. Ik ben al vele jaren lid, heb gevoetbald in de 
selectie en train sinds enkele jaren de E pupillen.  

Actief voetballen ‘lukt’ ook nog, dat doe ik momenteel in 
het bijzondere zaterdag 2 team. In het dagelijks leven 
werk ik fulltime in het speciaal onderwijs, daarnaast  geef 
ik individuele huiswerkbegeleiding en bijles.  Aankomend 
seizoen zal ik toetreden tot de Technische Commissie, 
namelijk als leeftijd coördinator van de JO-15.  
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TC-team seizoen 2017-2018 stelt zichzelf voor

Dit team opereert onder de hoed van de jeugd-
commissie en bestaat - naast mij als technisch 
jeugdcoördinator – uit een 9-tal technische 

leeftijdscoördinatoren.  Per leeftijdsgroep hebben we alle 
openstaande vacatures kunnen invullen en de vertrek-
kende TC leden kunnen vervangen. Een prachtig team die 
veel werk achter de schermen verricht en die aankomend 
seizoen veelvuldig langs de velden te zien zal zijn en 
wil gaan verbinden, structuur aanbrengen en verder wil 
investeren in goede contacten met kaderleden en spelers. 
Zoals in de laatste Volharder belooft stellen zij zichzelf 
graag aan u voor. 

Armand Rood

Erwin Brakenhoff  | 
technisch leeftijdscoördinator keepers

Nadat ik ongeveer 18 jaar in de selectie elftallen van VDZ 
heb gekeept, ben ik sinds zes jaar keeperstrainer en 
coördinator keepers bij VDZ. Mijn doelstelling is om alle 
jeugdkeepers van VDZ een goede keeperstraining te 
bieden. Hiervoor is enige coördinatie en organisatie nodig. 
Ik informeer en adviseer de TC over de keepers binnen 
VDZ. Daarnaast heb ik een keepersbeleidsplan voor VDZ 
opgesteld dat nog verder uitgewerkt wordt, zodat we een 
mooie keepersopleiding binnen VDZ krijgen. Dit is een be-
langrijk punt voor het komend seizoen: zorgen dat er ook 
in de keeperstrainingen een doorlopende leerlijn ontstaat. 
Naast de coördinatie van de keepers houd ik me bij VDZ 
ook bezig met de ICT voorzieningen en ben ik betrokken 
bij de sponsoring van VDZ Hogerop. Soms speel ik zelf 
ook nog een potje mee met zaterdag 2 of gewoon lekker 
trainen met de jongens. Voetbal blijft nou eenmaal een 
leuk spelletje en bij VDZ blijft dat leuk.  

Arjan de Wilde | Algemeen jeugdcoördinator Meiden

Mijn naam is Arjan de Wilde en ik ben sinds afgelopen 
zomer Algemeen Jeugdcoördinator Meiden binnen VDZ.  
Ik hoop dit jaar mijn steentje bij te kunnen dragen aan een 
nog beter functionerende “meidenvoetbaltak” binnen de 
leukste voetbalvereniging van Arnhem. Mijn vrouw, 
Miranda en ik hebben twee dochters waarvan de oudste, 
Rozanne in de MO15-6M voetbalt en onze jongste, 
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Philip Bouman | technisch leeftijdscoördinator JO19
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Martin Gengler | technisch leeftijdscoördinator JO17

Zestien jaar geleden voetbalde ik zelf nog fanatiek bij VDZ. 
Inmiddels heb ik een dochter, Remke van... inderdaad 
16, een zoon Lucas van 15 en nog een dochter van 13, 
Rianne. Mijn vrouw Martine hoopte nog dat een van de 
kinderen ambities zou hebben in de richting van de paar-
densport, maar gelukkig zijn ze alle drie enthousiast lid van 
VDZ.

Toen Lucas acht jaar geleden op voetbal wilde had VDZ 
een ledenstop. Maar ook een gebrek aan trainers. En je 
hebt wat over voor je kind... Inmiddels geef ik alweer 8 
jaar training, dit jaar zelfs aan drie verschillende teams. 
Daarnaast ben ik sinds drie jaar actief in de technische 
jeugdcommissie. Het komende seizoen zal ik dat blijven 
doen voor de JO17. Voor mij staat voorop dat de jongens 
in een team terecht komen waar ze plezier kunnen hebben 
in het voetbal. Natuurlijk zijn de selectieteams wat meer op 
prestatie gericht maar plezier in het voetballen moet wat 
mij betreft op de eerst plaats komen!

Patrick Huggers|  technisch leeftijdscoördinator JO15

Mijn naam is Patrick Huggers, 44 jaar, vader van 3 kinde-
ren, Elias, Jonas en Sabah. Mijn oudste zoon speelt nu bij 
VDZ, JO11-8. Ik ben al vele jaren lid, heb gevoetbald in de 
selectie en train sinds enkele jaren de E pupillen.  

Actief voetballen ‘lukt’ ook nog, dat doe ik momenteel in 
het bijzondere zaterdag 2 team. In het dagelijks leven 
werk ik fulltime in het speciaal onderwijs, daarnaast  geef 
ik individuele huiswerkbegeleiding en bijles.  Aankomend 
seizoen zal ik toetreden tot de Technische Commissie, 
namelijk als leeftijd coördinator van de JO-15.  



48

Wouter Jansen | leeftijdscoördinator JO11

Mijn naam is Wouter Jansen en ik ben nu zo’n 3 jaar 
betrokken bij VDZ. Inmiddels voetballen er 2 kinderen bij 
VDZ, Mart in de JO11-1 en Siebe bij de mini’s. De laatste 
2 seizoenen ben ik de trainer geweest van de F1. Ik ben 
36 jaar en heb naast Mart en Siebe nog een dochter Linn 
(7 jaar) en een zoon Borre (9 maanden).

In een ver verleden heb ik nog enkele wedstrijden in het 
eerste team van De Graafschap gespeeld en vanaf mijn 
vijfde ben ik dol op dit spelletje. Op dit moment voetbal 
ik nog in het zaterdagteam van DVV (4e klasse). Plezier 
staat hier nog steeds voorop en dat is ook hetgeen wat 
ik belangrijk. Ieder lid van VDZ moet op zijn/haar niveau 
plezier beleven aan dit mooie spelletje.

Karin Minnema | leeftijdscoördinator CL (JO7) & mini’s

Na al drie seizoenen werkzaam te zijn als TC- F (tegen-
woordig JO-9 geheten) is het wel eens tijd om me offi  cieel 
voor te stellen. Al is het wel zo dat ik me vanaf nu enkel 
met de CL (JO7) en de mini’s (JO6) bezig zal houden. 

Dat ik het naar mijn zin heb in deze leeftijdsgroep is 
waarschijnlijk inmiddels wel duidelijk. Jonge kinderen zijn 
puur en echt, ze hebben nog geen (goed) werkend grote-
mensen-fi lter, dus zijn goudeerlijk. Dat bevalt mij wel. 
Bovendien kan ik de kinderen wat voetballen betreft nog 
wel aan. Het voetballen zelf heb ik overigens op straat 
geleerd. Toen ik klein was (ergens in de vorige eeuw) 
mochten meisjes niet op voetballen. Gelukkig had ik een 
oudere broer van wie ik altijd mee mocht doen als hij met 
zijn vrienden buiten op straat  tegen een bal ging trappen. 
Op de basisschool (de huidige Wijzer) mocht ik ook altijd 
meedoen met de jongens. Stoepranden vond ik overigens 
ook een leuk balspel.

Ik ben opgegroeid op Alteveer, dus het terrein van VDZ 
ken ik nog van vroeger. Ik vind het mooi om weer regel-
matig in mijn oude buurt te mogen vertoeven. 

Mijn achtergrond  als Sociaal Cultureel Werker (werken 
met groepen), en Video-Maker (een vak waar je goed leert 
kijken) kan ik goed gebruiken in het TC-schap bij VDZ. 

Wat ik, naast het leren voetballen op eigen niveau, heel 
belangrijk vind, is dat kinderen zich veilig voelen op onze 
vereniging, en zich met veel plezier kunnen ontwikkelen. 
Ook in sociaal opzicht Risico’s nemen, fouten mogen 
maken, leren omgaan met elkaar en de tegenstander, en 
(soms letterlijk) met vallen en opstaan leren voetballen is 
toch het mooiste wat er is. 

Tijdens de afgelopen periode is er al veel overleg geweest 
over de nieuwe teamindeling voor komend seizoen. Ik heb 
daardoor kennis mogen maken met een club zeer gedre-
ven en gemotiveerde mensen die het beste met VDZ voor 
hebben. Mede hierdoor kan ik niet wachten tot het nieuwe 
seizoen begint. U zult me op de velden zeker tegenkomen.  

Roy Crijns| leeftijdscoördinator JO13

Inmiddels is het alweer vier jaar geleden dat ik voor het 
eerst de route vanuit de wijk Molenbeke richting Crane-
velt reed. Dat was het moment dat mijn jongste zoon, 
Simon,  zijn voetbalkicksen  aantrok en ging spelen in de 
Champions League bij de mooiste club van Arnhem.  Een 
jaar later volgde zijn oudere broer Lucas. Mijn vaderlijke 
wens ging in vervulling . Beide jongens op voetbal. Mijn 
toekomstperspectief was hiermee ook gegarandeerd. Bin-
nen afzienbare tijd zou ik mijn baan opzeggen en samen 
met mijn vrouw Anouk  een enkeltje Barcelona boeken! 
De realiteit is echter anders en helemaal niet erg. Beide 
jongens spelen met heel veel plezier en enthousiasme in 
een team waar ze tot hun recht komen. En dat is natuurlijk 
waar het om draait. Zelf heb ik in mijn jeugdjaren bij “de 
rooie” in Huissen gespeeld (Jonge Kracht). Tussendoor 
nog even een uitstapje naar “de blauwe”(RKHVV), wat mij 
tijdens de plaatselijke kermissen en carnavalsdagen niet 
door iedereen in dank werd afgenomen!  Een leerzame 
periode zullen we maar zeggen. 

Als TC lid was dit mijn eerste seizoen.  Op de vrijwilligers-
avond van vorig jaar heb ik me door Jerome Jansen laten 
verleiden deze TC rol te gaan invullen. Hier heb ik tot op 
de dag van vandaag geen spijt van. Als laatste wil ik nog 
iedereen bedanken over de terugkoppeling  en compli-
menten die wij als voltallige TC over de indeling hebben 
mogen ontvangen. Dit zal ons als TC stimuleren om het 
volgend seizoen nog beter te doen. Op naar een mooi en 
sportief seizoen!

Giovanni Sohilait | leeftijdscoordinator JO9-1 t/m -4
leeftijdscoördinator (ad interim) J08 en J09-5 tot 12

Ik ben Giovanni Sohilait, oftewel gewoon Gio voor de 
meesten. Een echte voetballiefhebber en heb vanaf mijn 
5e tot 36e in competitieverband gevoetbald bij diverse 
clubs. Tegenwoordig speel ik op donderdagavond bij VDZ 
met andere 40 plussers onderlinge potjes. Via mijn zoon 
ben ik bij VDZ gekomen. Hij is hier na de zomer van 2014 
bij de mini’s begonnen. Ergens tijdens dat seizoen werd ik 
door Karin Minnema benaderd met de vraag of ik niet wat 
leuks voor de mini’s wilde organiseren en zodoende ben 
ik erin gerold. 

Het seizoen erop heb ik als CL-coördinator een wat 
drukkere activiteit op me genomen en heb in die hoeda-
nigheid ook mee gedacht bij het indelen van de kinderen 
op niveau en vervolgens een bijdrage kunnen leveren 
aan de F-indeling het seizoen erna. Tijdens dat seizoen 
ben ik begonnen met het geven van techniek training en 
werd vervolgens gevraagd om de JO9-2 te gaan trainen/
coachen. In deze rol ben ik de TC blijven ondersteunen 
met het geven van adviezen etc. Gezien de drukte is 
door de huidige TC het idee geopperd om de taken iets te 
verdelen en mij als eerste aanspreekpunt van de hoogste 
vier JO9 teams te laten fungeren. Hierdoor kunnen we 
meer tijd steken in het blijven verbeteren van het niveau 
van de JO9.

Ik vind het belangrijk ervoor te zorgen dat het basisniveau 
van de spelers en speelsters goed is. Door aan de basis 
een bijdrage te leveren aan het voetbaltechnische ge-
deelte, wil ik mijn steentje bijdragen om de jeugd van VDZ 
op een leuk niveau met veel plezier te laten voetballen. 
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Het Nederlandse voetbal is sinds het WK van 2014 (derde plaats) bezig met 

een duizelingwekkende duikvlucht. Ongeveer 6 jaar geleden op de eerste 

plaats van de FIFA ranglijst en nu, volgens de laatste tussenstand, ergens 

rond de 40ste plaats. Ajax voor het eerst sinds 55 jaar geen internationaal 

voetbal. Geen enkele directie Champions League plaats in onze Eredivisie. 

De finale in de Europa League vlak voor de zomer tussen Ajax en Manchester 

United was een laatste stuiptrekking. Een stuiptrekking die zand in de ogen 

strooit. Bijna was het Ajax gelukt, met een van budget € 70 miljoen, winnen 

van Man United, met een budget € 700 miljoen. Is dat erg? 

In een voetbalwereld waarin de promovendus in de Engelse Premier League 

€ 170 miljoen krijgt? In een voetbalwereld waarin Barcelona en Real Madrid 

samen alleen al bijna 1 miljard euro aan schuld hebben? In een voetbalwe-

reld waar het volgende WK in een snikhete zandbak in met airco gekoelde 

stadions wordt gespeeld, alleen omdat dat land zo veel geld heeft om het te 

betalen? In een voetbalwereld waarin de bonden alleen aan het geld denken en 

niet aan het voetbal? In een voetbalwereld waarin elke grote club op tournee 

door China gaat voor extra inkomsten? In een voetbalwereld waarin het zelfs 

mogelijk is dat over niet al te lange tijd de hele Champions League in China zal 

worden gespeeld? 

Nee! Dat is niet erg! Wij hebben de leukste competitie van de wereld! Een com-

petitie die spannend is tot de laatste speeldag. Een competitie, die niet is zoals 

in Duitsland, de kampioen 20 punten voorsprong heeft op nummer twee. Een 

competitie waar de bekerwinnaar Vitesse uitgeschakeld kan worden door een 

amateurclub. Een competitie waar de landskampioen Feyenoord thuis verliest 

van een promovendus NAC. Een competitie waar de Europaleague finalist 

Ajax, thuis verliest van Vitesse. Kortom een competitie die elke weekend 

weer laat zien dat in voetbal alles mogelijk is! Eigenlijk loopt Nederland weer 

voorop, maar niemand heeft het nog door. Wen er maar aan! Gevoetbald 

wordt er toch. 

De Pingelaar

Wen er maar aan, 
gevoetbald wordt er toch!
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Na de zomer hebben we draad weer opgepakt. Dat 
begon al vroeg. In de eerste week van augustus 
– net twee weken in de zomervakantie – zijn we 

begonnen met het optimaliseren van ons concept trai
ningsrooster naar een definitieve. In de derde week van 
augustus startte alweer een aantal jeugdselectieteams 
en hebben we – in goede harmonie en afstemming met 
de TCsenioren en hoofdtrainer een aantal jeugdspelers 
de kans geboden stage te lopen bij Heren 1. Talentvolle 
jeugdspelers spelers krijgen hiermee al vroeg gelegenheid 
om te ruiken en proeven aan het seniorenvoetbal.

Voor de selectiegroepen staat naast plezier, ook het leve
ren van prestatie. Accenten zullen dan net even anders 
zijn als die bij de recreatieve teams. Tenslotte is een van 
de speerpunten het opleiden van jeugdspelers voor de se
lectiegroepen bij de senioren. Al jarenlang is de jeugdaf
deling hofleverancier van onze senioren.  Een mooie 
uitdaging is een verbeterslag hierin proberen te maken 
om uiteindelijk het niveau van de teams op een nog hoger 
level te krijgen en daarmee de vaak lastige laatste stap 
naar de senioren verder te verkleinen.

Om onze jeugd in de bovenbouw nog meer uitdagingen 
te gaan bieden is er dit jaar tevens besloten aan de O23 
competitie mee te doen. 6x per jaar zal in deze competitie 
gespeeld worden. Spelers uit de selectieseniorenteams 
én uit onze JO191 en JO171 gaan daar onderdeel van 
uitmaken. We komen van heel ver op dit onderdeel, gaat 
op dit moment ook nog met vallen en opstaan, maar de 
eerste goede stappen hebben we met elkaar gemaakt! 
Kan niet anders dat dat veel goeds gaat opleveren in de 
toekomst.

In augustus werden de eerste bekerwedstrijden voor onze 
hoogst spelende jeugd gespeeld. Met wisselende resulta
ten. Onze JO134 won de sportiviteitsprijs in een toernooi 
bij VIOD en onze JO132 behaalde een mooie tweede 
plaats op datzelfde toernooi.

 En onze JO151 & JO152, als één selectiegroep, geza
menlijk aan een lunch tijdens de eerste trainingdag van 
het nieuwe seizoen. Een leeftijdsgroep die overigens bol 
staat van het talent!
Verder heb ik – samen met de leeftijdcoördinatoren – 
regelmatig trainingen en wedstrijden bezocht om zo een 
eerste goede indruk te krijgen. Streven is steeds zicht
baarder te worden voor trainers. Elkaar feedback gevend 
levert dat nu al mooi resultaten op. 

Gevolg van feedback geven is vaak dat dit ook vraagt om 
actie. In onze kickoff op vrijdag 1 september, het moment 
waarop alle teams hun start gaan maken, leverde naast 
een goede opkomst ook veel goede vragen op. Begin
nende of nieuwe en zittende trainers verzochten om hand
vaten rondom en tijdens het geven van trainingen, hoe 
regelen we scheidsrechters, hoe gaan we spelen met de 

22

Het seioen is gestart!

Zo, mijn eerste maanden als TJC-jeugd VDZ zitten er 
voor mij op en de kop is er af wat betreft het spelen 
van de eerste competitiewedstrijd. Ik wil u graag mee-
nemen op een aantal onderdelen waar wij – de tech-
nische commissie - de afgelopen maanden mee bezig 
zijn geweest en wat ik zelf zoal heb waargenomen.

JO15-1 en JO15-2 trainingsdag
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nieuwe KNVBregels O9, een duidelijke wens om een ver
beterslag te maken t.a.v. de materialen, en de inrichting 
van de teamindelingen mocht wat minder diffuus. Zomaar 
een paar zaken die de revue passeerde.
Doorgevoerde acties heeft u wellicht ervaren. We hebben 
mooie reply gehad op het proces t.a.v. de teamindelingen. 

Zondag 24 september zijn we gestart met een interne 
cursus voor kaderleden. Handvaten geven aan trainers 
om zo met plezier spelers te laten ontwikkelen. Een grote 
opkomst, enthousiaste kinderen en een goed ontvangen 
eerste sessie van de cursisten. De aankomende twee 
zondagen volgen de tweede en derde sessie. 

De wens van een verbeterslag ten aanzien van faciliteren 
materialen heeft zijn uitwerking wel gekregen denk ik. De 
jeugdcie heeft alle zeilen moeten bijzetten, maar zijn er 

wonderwel in geslaagd dit te optimaliseren. Een prachtig 
nieuw ballenhok, voor eenieder een eigen ruimte met 
eigen ballen, hesjes en bidonnen. Grote pluim aan een 
kleine groep jeugdcieleden die dat maar even voor elkaar 
hebben gekregen.

Hoe nu verder ? 
Inzetten op de koers die we samen hebben ingezet. Goe
de ideeën , gevraagd of ongevraagd, blijven altijd welkom. 
Knelpunten met elkaar blijven delen. Een probleem bij de 
vereniging neerleggen is makkelijk gedaan, meedenken 
en met goede suggesties komen is beter. U weet ons te 
vinden !

Samen zijn we sterk!
Forza VDZ!

Armand Rood (TJC)

De JO13-4 won de sportiviteitsprijs 
in een toernooi bij VIOD (rechts) en 
onze JO13-2 behaalde daar een mooie 
tweede plaats (boven)

Inloopspreekuur Fysiodynamiek
Locatie sportpark ‘t Cranevelt

Jeugd   Senioren
19-20 uur   20-21 uur
1 november 2017  24 oktober 2017
6 december 2017  7 en 21 november 2017
   5 en 19 december

Er zijn geen kosten aan dit spreekuur verbonden
Telefonisch aanmelden bij E. van Amerongen  M: 06-21818152,  E:  info@fysio-dynamiek.nl



 

 

 



 

 

 



RunD thais RestauRant

Mondygiënistenpraktijk Arnhem

Rung Thais Restaurant



Nieuw seizoen, nieuwe regels, nieuwe tijden, 

nieuwe afspraken 

nieuw seizoen - nieuwe regels - nieuwe tijden 
nieuwe afspraken !!

Het nieuwe seizoen is gestart, met nieuwe 
spelvormen en nieuwe spelregels, nog 
meer nieuwe teams en teamleiders en 

een nieuw Mobiel Digitaal Wedstrijd Formulier 
(MDWF). Hierdoor moeten we de “VDZ regels” op 
de zaterdag een beetje aanscherpen en met elkaar 
nieuwe afspraken maken over tijden, kleedkamers 
en velden. Vanuit het wedstrijdsecretariaat Jeugd 
(zaterdagwedstrijden) vragen we daarom iedereen 
aandacht voor het volgende.

Omdat we te maken hebben met meer dan 30 
thuiswedstrijden (60 teams!) op een zaterdag en we 
“maar” 5 velden en 20 kleedkamers hebben, moe-
ten er goede afspraken en regels gelden. Afspraken 
uit het verleden over vaste tijden, kleedkamers en 
velden zullen we waar mogelijk proberen te respec-
teren, maar het zal lang niet altijd mogelijk zijn. De 
volgende zaken zijn voor nu belangrijk:

• ‘s morgens zullen de O8-O9-O11 teams soms met 
3 teams in één kleedkamer moeten omkleden en 
douchen, omdat er anders niet voldoende kleed-
kamers op tijd beschikbaar zijn voor de volgende 
wedstrijden. Die kleedkamers blijven open tijdens 
de wedstrijden. Laat dus geen waardevolle spul-
len achter. Voor de kleedkamers vanaf O13 zijn er 
sleutels beschikbaar.

• kleedkamers zijn ca. 30 minuten vóór begin van 
de inspeel-/warmlooptijd beschikbaar

Om ieder team een prettige thuiswedstrijd te 
gunnen, bij voorkeur bij daglicht, moeten we de 
volgende tijden afspreken. En zelfs dan ontkomen 
we er niet aan dat er straks in de winter enkele 
wedstrijden bij kunstlicht gespeeld moeten worden. 
Om het e.e.a. zo goed mogelijk te plannen, zijn de 
volgende afspraken belangrijk:

“Inspeel-/warmlooptijden” vóór de wedstrijd

O8-O9 en O11 teams: 15 minuten  
O13 teams: 20 minuten
MO13-2 (7-tal): 15 minuten
O15 en O17 teams: 25 minuten
O19 en senioren teams: 30 minuten

Wedstrijdduur (inclusief pauze)

O8-O9 teams: 50 minuten  
O11 teams: 60 minuten
O13 teams: 70 minuten
O15 teams: 80 minuten 
O17 teams: 95 minuten
O19 en senioren teams: 105 minuten

►Let er op dat wedstrijden op tijd beginnen 
en op tijd klaar zijn!

Na de wedstrijd moeten de kleedkamers ongeveer 
45minuten weer schoon, leeg en beschikbaar voor 
het volgende team zijn. De deur mag je open laten 
en de sleutel inleveren op het wedstrijdsecretariaat.
 
Wanneer iedereen zich aan bovenstaande kan 
houden, dan moet het wedstrijdprogramma op de 

zaterdag net passen en komt het straks in de winter 
met korter daglicht ook goed.
 
Met sportieve groeten

Gérard van Lunenburg
VDZ  Wedstrijdsecretaris Jeugd

I: www.vdz-arnhem.nl
E: wsj@vdz-arnhem.nl◄
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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

*



Pupil van de Week Pepijn Langen en Stien

Naam: Pepijn Langen
Ik ben 7 jaar oud en speel in JO9-5 op alle posities. Ik was 
pupil van de week bij de wedstrijd: VDZ1 – VVO 1, op zondag 
1 oktober 2017, de uitslag was 1 - 2.

Hoe lang speel je al bij VDZ? 2 jaar, vanaf de mini’s
Waarom koos je voor VDZ? Omdat het zo’n leuke club is
Op welke positie speel je het liefst? Aanvaller, spits
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom? 
Jochem Zoetbrood, omdat hij zo goed kan keepen, hij is aardig 
en leuk
Wie vind je de beste voetballer en waarom? 
Johan Cruijf, omdat hij zo goed kon voetballen
Wat is je favoriete club? Allemaal
Heb je nog andere hobby’s? 
Alles wat met dieren te maken heeft
Wat wil je later worden? Bioloog
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij VDZ? 
Partijtje spelen
Wat was je beste wedstrijd of actie? 
Dat ik de bal uit de lucht aannam met buitenkant voet en de bal 
direct in de goal kaatste
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over jezelf? 
Ik vind kikkers vangen in de vijver in onze wijk heel leuk.

PUPIL VAN DE WEEK
Naam: Stien
Ik ben 12 jaar oud en speel in MO13-1 als linkshalf. Ik was 
pupil van de week bij de wedstrijd: VDZ1 – Buitenveldert 1, 
op zondag 24 september 2017, de uitslag was 1 - 3.

Hoe lang speel je al bij VDZ? Dit word mijn 5e jaar
Waarom koos je voor VDZ? Ik hoorde er goeie verhalen 
over en een vriendin zat er ook op
Op welke positie speel je het liefst? Linkshalf
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom? 
Maud omdat ze superhard kan rennen.
Wie vind je de beste voetballer en waarom? 
Lieke Martens omdat ze heel goed is en voetbalster van het 
jaar is geworden. 
Wat is je favoriete club? Vitesse en FC Barcelona 
Heb je nog andere hobby’s? Tekenen 
Wat wil je later worden? Weet ik nog niet
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij VDZ? 
Slaapmutsentoernooi
Wat was je beste wedstrijd of actie? 
De 2e wedstrijd van het seizoen omdat ik toen scoorde. 
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over jezelf? 
Ik vind VDZ een hele leuke club :)
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Coach, we willen 

graag naar een inter-

nationaal toernooi 

(JO19 in Wraclaw)

Deze woorden waren het begin van een 
prachtige voetbalbeleving in Wroclaw, Polen 
van het huidige JO19-3. 

De wens uitspreken is nog gemakkelijk maar om 
daadwerkelijk uitvoering te geven was nog een hele 
opgave. Met name door de verschillende school-
roosters, vakanties, examens en proefwerken en 
ons budget van € 250 per persoon bleek uiteindelijk 
dat alleen een zesdaagse reis naar Wroclaw een 
optie te zijn.

De heenreis was door allerlei verplichtingen een 
enorme puzzel maar uiteindelijk kon iedereen per 
vliegtuig, auto of bus al dan niet via Berlijn of War-
schau in Wroclaw zijn.  

Het toernooi vond plaats op een prachtig voetbal-
complex dat ter ere van het Europees Kampioen-
schap in 2012 is aangelegd. We hadden enorm 
geluk met het zonnige weer en konden dagelijks 
genieten van heerlijke zomerse temperaturen. Ons 
“hotel” bestond uit studentenkamers, die in ieder 
geval op de foto’s nog redelijk lijken. Eten kon in de 
“gaarkeuken” en zeker voor onze Westers verwen-
de voetballertjes was dit al een enorme ervaring.  
Wel één waar ze behoorlijk aan moesten wennen. 

Het voetbaltoernooi was met recht internationaal 
te noemen want de deelnemers kwamen uit 20 
landen. Voornamelijk Midden- en Oost-Europese 
landen. Erg leuk was het dat de wedstrijden via 
YouTube uitgezonden werden zodat het thuisfront 
volop mee kon genieten van onze prestaties. En 
alhoewel wij de laatste Nederlandse deelnemer 
waren aan een groot internationaal toernooi in het 
voetbalseizoen 2016-2017 volgden wij helaas het 
slechte voorbeeld van het Nederlandse elftal.

Dat wil niet zeggen dat wij er niet voor geknokt heb-
ben maar onze tegenstanders waren duidelijk fysiek 
sterker en in de poulewedstrijden resulteerde dit 
slechts in één gelijkspel. In de kwartfinale werden 
we helemaal overrompeld door een Engelse club. 

Achteraf bleek dit team, dat ook het toernooi heeft 
gewonnen, een wel heel gedegen voorbereiding 
te hebben gehad. Ze hadden onze voorgaande 
wedstrijden opgenomen van YouTube en met een 
computerprogramma geanalyseerd. Dit team wist 
alles van onze spelers en speelwijze. Van elke spe-
ler was bekend of hij rechts-of linksbenig was en op 
welke positie hij speelde en wat zijn kwaliteit was. 
Het Engelse team had hiervoor ook speciaal een 
klaslokaal ingericht om de spelers te onderwijzen 
in het spel van jawel(!) ons team. Ja, dit is wel het 
moderne voetbal! Misschien moet VDZ ook maar 
in deze moderne ontwikkeling gaan investeren. 
Van het Engelse team zijn tijdens het toernooi een 
aantal spelers gescout en deze spelen nu in het 
betaalde voetbal van Engeland en Polen. 

Duidelijk is nu wel dat ons team door deze wedstrij-
den enorm gegroeid is en met name nu ook wat fy-
sieker en beduidend beter is gaan spelen. En door 
dit prachtige beleving is de band binnen dit vrien-
denteam nog hechter geworden. Wat dat betreft 
betaalt zo’n toernooi zich dubbel en dwars uit!

Naast de voetbalwedstrijden bood Wroclaw veel 
meer en hebben we met z’n allen erg genoten van 
de prachtige historische binnenstad met zijn vele 
uitgaansgelegenheden en met veel muziek, dans 
en theater. Na de laatste wedstrijd op zondag zijn 
we heerlijk gaan ontspannen in een enorm groot 
watercomplex in de stad.  

De dag erna zijn we met het team naar Auschwitz 
gegaan. Ondanks dat iedereen de verschrikkelijke 
verhalen kent, komt dit toch nog veel meer binnen 
als je daadwerkelijk op deze lugubere plek bent. 
Iedereen was hier ook echt stil en onder de indruk 
van. 

De laatste nacht hebben we doorgebracht in een 
hotel in Katowice en hebben we met het team deze 
fantastische reis besloten met een heerlijk diner in 
een goed restaurant. De volgende dag vlogen de 
jongens terug en de begeleiding reed met de auto 
weer naar huis.

Rest mij nog Maarten Vermeulen, Ties Küpers 
en Gijs Marée te bedanken voor hun hulp met de 
organisatie.

Coach JO19-3 Joost Marée

“Coach, we willen graag met ons team
 naar een internationaal toernooi” 
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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 2017/2018)
Seniorenleden € 260, 
(spelend)
Junioren  € 226, 
(13 t/m 18 jaar)
Pupillen  
(5 t/m 13 jaar) € 208,
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
 
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 Erikjan Fokke 0653244334
Scheidsrechter coördinator scheidsrechter@vdzarnhem.nl
     (Maarten Holtus, Omar Khalifa, Jeroen Westen en Lenny Jansen) 
Stagebegeleiding CIOS Cantor Barten 0652406331

Secretariaten en vrijwilligersregeling (bestuurslid Noud Hooyman)
Ledenadministratie   Jacqueline Meijer 0610661682
Vrijwilligersadministratie Jacqueline Meijer 0610661682
Wedstrijdsecretaris Heren/Dames Jacqueline Meijer 0610661682

Financiën 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
Crediteurenadministratie Hans Egging facturen@vdzarnhem.nl

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
Algemeen Jeugdcoördinator Jérôme Jansen 0651828707
Technisch Jeugdcoördinator Armand Rood 0263643263
Toernooicommissie toernooicommissie@vdzarnhem.nl
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
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