
Secretariaat: 
Postbus 864, 6800 AW Arnhem

Seizoen 2017-2018

slaapmutsen 
toernooi

2



Diabolo Total ICT Solutions



De Volharder
is het officiële clubblad van 
de voetbalvereniging VDZ uit 
Arnhem

Oplage 1269 stuks

Hoofdredactie
Rudi Borkus

Redactie
Janine Boekelder
Birgit Kalms
Ted de Kraker
Frank Ritmeester
Irene Smeltink

Medewerkers
Het bestuur van VDZ, de jeugd
commissie, het wedstrijdsecre
tariaat, VDZ Hogerop e.v.a.

Redactieadres
Thorbeckestraat 11
6828 TS Arnhem
0264422408

Productie
JP Offset Duiven

Verzending
Rob Brinkhoff (0263810575) 
i.s.m.  de redactie. Heeft u de 
Volharder niet ontvangen? Stuur 
dan een mailtje naar de redactie

Inlevering kopij
Kopij kunt u deponeren in de 
kopijbox in de kantine van het 
clubhuis of per email zenden 
aan: Volharder@vdzarnhem.nl 

De redactie houdt zich het recht voor om 
ingezonden artikelen aan te passen of te 
weigeren. Plaatsing van ingezonden artike
len houdt niet in dat de redactie verantwoor
delijk gesteld kan worden voor de inhoud. 
Artikelen waarvan de auteur bij de redactie 
niet bekend is, worden niet geplaatst. Over
name uit dit blad is alleen toegestaan met 
bronvermelding.

 www.vdz-arnhem.nl

Van de voorzitter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Oliebollencup, aankondiging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Van de redactie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Pupil van de Week Mette Wieggers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
VDZ 2 grijpt eerste periodetitel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Koelen, Fit op het veld!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Adverteerders in de Volharder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
conStabiel, nieuwe driejarige sponsor van de vrouwenafdeling. . 13
Verjaardagen, januari en februari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vader en dochter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
De laatste linie | MO131 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Het VDZetje, een zetje in de goede richting . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Komt allen tezamen!!, aankondiging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Kerstfeest en nieuwjaarswedstrijd en receptie, aankondiging. . . 23
De derde helft, vacature barcoördinator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Sinterklaasfeest VDZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Schaduwvlaggen bij JO136M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Wat zou jij graag verbeteren aan de website van VDZ? . . . . . . . 29
MO17 doet vrijwilligerswerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
VDZ in de Bosatlas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Slaapmutsentoernooi, verslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Vind jij het leuk om te organiseren? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
VDZ Hogerop Sponsorlijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Hiervoor ga je naar het stadion, column. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
KNVB eert Geert van Gessel met gouden speld . . . . . . . . . . . . . 39
Polman Auto’s wordt lid van VDZ Hogerop . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Kopje koffie voor de scheidsrechter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Madelief Löwik in de KNBV selectie MO13. . . . . . . . . . . . . . . . . 43
MO19 selectie schiet met scherp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Esther Bronkhorst, nieuwe bestuurssecretaris . . . . . . . . . . . . . . . 46
Het relaas van een beginnend voetbalouder . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Algemene Leden Vergadering, een impressie . . . . . . . . . . . . . . . 48
We doen het met zijn allen!, TC kaatst de bal . . . . . . . . . . . . . . . 52
Roel van der Leij Wintercup 2018, aankondiging . . . . . . . . . . . . . 53
Train(st)ers en leid(st)ers  van VDZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Van de bestuurstafel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Pupil van de Week Tristan van de Beek en Nouri Alomar . . . . . . 59
VDZ vrouwen 2 wint overtuigend eerste periode . . . . . . . . . . . . . 60
De organisatie van VDZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Deadlines kopij
seizoen 2017/2018

  nr. 3: 5 februari
  nr. 4: 9 april
  nr. 5: 11 juni

COLOFON

2
Jaargang 27

december 2017

In dit nummer

3



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

Doe je
 

ook mee?



Van de voorzitter

Sinds 16 november mag ik uw voorzitter zijn. Dat 
is voor mij een grote eer. Zoals Remco Bijlsma 
als de vorige voorzitter al eens schreef: VDZ is de 

mooiste vereniging van Arnhem! Ik wil Remco natuurlijk 
van harte bedanken voor zes mooie jaren voorzitterschap. 
De vereniging is in die tijd gegroeid, we zijn financieel 
gezond, we zijn stroomneutraal  en we hebben nieuwe 
kleedkamers. VDZ staat er goed voor. Ook Steef Brinkhoff 
heeft afscheid genomen als bestuurslid. Ons erelid blijft 
gelukkig beschikbaar als hoofd accommodatie. Dat is erg 
belangrijk voor de dagelijkse gang van zaken.

Veel leden weten wie ik ben. Voor wie mij niet kent: ik ben 
al lang met veel plezier actief bij VDZ. Eerst in de toer
nooicommissie, daarna voorzitter van de jeugdcommissie 
en de laatste zes jaar als secretaris van het bestuur. Ik 
ben bij VDZ gekomen omdat twee zoons alle jeugdelftal
len hebben doorlopen en in de loop der jaren is VDZ mijn 
cluppie geworden.

Naast een eer is het ook een grote uitdaging voorzitter te 
zijn. VDZ staat de komende jaren voor een aantal belang
rijke investeringsbeslissingen. We moeten in gesprek met 
gemeente en sportbedrijf Arnhem voor meer veldcapaciteit 

door kunstgras op 
veld 7. Het clubhuis 
vergt groot onder
houd en renovatie. 
Sommige leden zijn 
zelfs voor nieuwbouw. 
Keuzes in dit proces 
moeten met grote 
zorgvuldigheid worden genomen. Het gaat om grote in
vesteringen en de toekomst van onze club. Dit moet door 
en met leden gebeuren. Wij zijn en blijven een vereniging!
Maar het belangrijkste is natuurlijk het voetbal. Daarin 
moeten we ook blijven investeren. Zowel voor de heren 
als voor de dames, zowel voor de jeugd als voor de se
nioren en wat mij betreft zowel in prestatie als in plezier! 
Respect en veiligheid voor alle leden moeten  bij VDZ 
voorop staan. 

Ik heb niet meer verstand van voetbal dan de 17 miljoen 
andere bondscoaches in Nederland, maar ik zal mijn best 
doen dit bij VDZ samen met mijn medebestuursleden 
Esther Bronkhorst, Rob Godschalk en Matthieu Nas in 
goede banen te leiden.

Noud Hooyman
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Oliebollencup 
ook weer in 2018
Op zaterdag 13 januari wordt de jaarlijkse oliebollencup gehouden.  
Het toernooi is voor alle JO11 spelers.
 Aanvang:  9.00 - 11.30 
 Aanwezig:  8.45
 Uiteraard wordt iedereen tijdens de pauze opge-

warmd met een beker chocomel en een heerlijke 
oliebol!

Hopelijk tot dan!
Jeugdactiviteitencommissie VDZDoe je

 

ook mee?



Burgers’ Zoo

Pasar Malam in de Bush
23 en 27 t/m 30 dec. 2017 en 2 t/m 7 jan. 2018

vanaf 15 tot 20 uur toegang € 10,-
www.burgerszoo.nl/pasarmalam

VDZ PM 2017.indd   1 23-11-2017   16:21:13



Pupil van de Week Mette Wieggers

Van de redactie

Pasar Malam in de Bush
23 en 27 t/m 30 dec. 2017 en 2 t/m 7 jan. 2018

vanaf 15 tot 20 uur toegang € 10,-
www.burgerszoo.nl/pasarmalam

VDZ PM 2017.indd   1 23-11-2017   16:21:13

Er is weer een hoop gebeurd de afgelopen 
tijd en er staat nog veel meer te gebeuren. 
We hebben een nieuwe voorzitter, je hebt in 

het voorwoord al met hem kennis kunnen maken en 
in Volharder 3 (in februari) kun je een uitgebreid in
terview met hem verwachten. Tijdens de ALV werd 
hij gekozen en in die vergadering gebeurde nog wel 
meer interessants: wat dacht je van de huldiging 
van twee leden die inmiddels meer dan 70 jaar lid 
zijn! Met Jacques de Winther en Wim Leenders 
hebben we ook in het volgende nummer een uitge
breid vraaggesprek. Hoogstwaarschijnlijk worden 
er flink wat elftallen herfstkampioen maar dat is bij 
het ter perse gaan van dit nummer nog niet bekend, 
ook die zullen op editie 3 moeten wachten. Nu heb 
ik het alleen nog maar gehad over de dingen die 

er niet in staan, wat staat er dan wél in 
deze Volharder?
Nou, meer dan genoeg. Een nieuw bestuurslid, Es
ther Bronkhorst stelt zich voor. De TC jeugd heeft met 
vier artikelen een groot aandeel in deze Volharder. 
De ALV wordt uitgebreid verslagen door onze vaste 
verslaggever Henk Matser inclusief alle jubilarissen 
die daar weer door Steef op onnavolgbare wijze in 
het zonnetje gezet werden. Daarnaast is zowel bij 
de mannen als de vrouwen VDZ 2 periodekampioen 
geworden. Bij die twee gebeurtenissen wordt uiter
aard uitgebreid stilgestaan. De dames hebben een 
nieuwe sponsor, het slaapmutsentoernooi is geweest, 
en nog veel meer. Lees maar snel verder, namens de 
redactie veel leesplezier én fijne feestdagen gewenst,

Rudi Borkus

PUPIL VAN
 D

E W
EEK

Naam: Mette Wieggers
Ik ben 9 jaar oud en speel inJO11-13G als verdediger. Ik was 
pupil van de week bij de wedstrijd: VDZ1 – Keyenborgse 
Boys 1 op zondag 5 november 2017, de uitslag was 5 - 2.

Hoe lang speel je al bij VDZ? Dit is mijn tweede seizoen
Waarom koos je VDZ? Omdat mijn broer ook bij VDZ zit
Op welke positie speel je het liefst? Verdediging
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom? 
Din Penterman omdat hij mijn neef is
Wie vind je de beste voetballer en waarom? 
Lieke Martens omdat ik net zo goed wil worden als zij
Wat is je favoriete club? FC Barcelona
Heb je nog andere hobby’s? Buiten spelen met mijn vrien
dinnen
Wat wil je later worden? Juf
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij VDZ? 
Dat was toen ik tijdens de training de slappe lach kreeg 
samen met mijn teamgenoot Eefke
Wat was je beste wedstrijd of actie? Mijn beste actie was 
toen ik als verdediger de bal voor de goal heb weggekopt
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over jezelf? 
Ik heb een superleuk team en trainster.
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VDZ 2 grijpt eerste periodetitel

De eerste periodetitel van het seizoen binnenslepen 
na net te zijn gepromoveerd. De opmars van het 
tweede elftal van VDZ is duidelijk nog niet ten 

einde gekomen. Na een teleurstellend seizoen, waarin 
degradatie uit de reserve eerste klasse niet kon worden 
afgekeerd, werd er vorig seizoen een glansrijk kampioen-
schap gevierd en werd de doelstelling om direct terug te 
promoveren behaald. De wederom vernieuwde en goed 
aangevulde selectie is dit seizoen verder gegaan waar het 
mee bezig was en heeft inmiddels de eerste periodetitel 
op zijn naam geschreven. Een zeer knappe prestatie.

De positie van een tweede elftal binnen een voetbalclub 
is altijd lastig. Boven alles sta je namelijk in dienst van het 
vlaggenschip, waardoor er regelmatig onderling spelers 
worden uitgewisseld. Daarnaast krijg je altijd te maken 
met spelers die het selectievoetbal met een klein korreltje 
zout denken te kunnen nemen. Zo pakte onze nieuwe, 
niet nader te noemen, aanvoerder een zeer professionele 

rode kaart op een cruciaal moment in een wedstrijd. Een-
maal plaatsgenomen achter de omheining kwam echter 
al snel de aap uit de mouw. De bijbehorende schorsing 
werd namelijk meteen breed lachend ingezet om een 
bruiloft met aansluitende vakantie in Indonesië te kunnen 
bijwonen. Verder zijn onze spelers tijdens deze voetbal-
jaargang tijdens trainingen en wedstrijden al in landen 
als Finland, Noorwegen en Argentinië te vinden geweest 
en zal het hier niet bij blijven. Tel daarbij op dat er altijd 
te kampen valt met verschillende blessures, studiemo-
menten en andere opvallende redenen tot afwezigheid 
en je merkt al snel dat de wedstrijdselectie niet altijd even 
makkelijk samen te stellen valt. Dit seizoen hebben we 
dan ook al gebruik moeten maken van de nodige A- en 
B-junioren en is er zelfs al gebruik gemaakt van twee 
zeer gepassioneerde mannen bij wie de voetbal(hand)
schoenen al een hele tijd in de spreekwoordelijke wilgen 
hebben gehangen. Via deze plek een dankbetuiging aan 
al deze ‘geleende’ spelers.

VDZ 2 
grijpt eerste periodetitel

Op het moment van schrijven zijn de gladiatoren van 
het (kunstgras)veld in alle wedstrijden (oefen-, beker- en 
competitiewedstrijden) nog ongeslagen. Dit terwijl de staf 
en de selectie aan de nodige mutaties onderhevig zijn 
geweest. Kampioenenmaker Vincent heeft plaatsgemaakt 
voor een nieuwe, maar bekende trainer. Francis is een 
emotionele, zeer betrokken trainer die, af en toe iets té, 
nadrukkelijk langs de lijn aanwezig is. Onder het mom om 
iedereen beter te maken is hij zeer regelmatig te horen 
en doet hij het naar behoren. We willen echter niet weten 
hoe dit zal zijn als er wel een keer verloren zal worden. Of 
we daar dit seizoen nog achter zullen komen is trouwens 
ook maar de vraag. Daarnaast is onze  materiaalman, 
verzorger, reservekeeper, motivator en schijnbaar ook 
leider weer teruggekeerd op het vertrouwde nest van VDZ 
2. Rinse is jullie daarnaast ook wel bekend als erkend 
bierdrinker en keeperstrainer van het eerste. Tel daarbij 
op dat het belangrijke duo Henk (leider) en Piet (vlag-
ger) nog steeds de grote puzzel bij elkaar houden en er 
staat een klasse staf dit jaar. Mannen, bedankt voor jullie 
geweldige inzet en enthousiasme!

Uiteindelijk moeten de jongens het op het veld toch echt 
zelf doen, dus ook voor de spelers is een groot compli-
ment op zijn plaats. Met een selectie die bestaat uit een 
paar jongens die nog maar net weten wat baardgroei is, 
spitsen met een niet altijd even hoog rendement, midden-
velders met hoogmoedwaanzin, een paar bijna veteranen 
en verdedigers bij wie de techniek hen nog wel eens in 
de steek laat, laten we toch elke week weer mooie dingen 
zien. Met vlagen wordt er zeer volwassen en mooi voetbal 
op de mat gelegd, gaat iedereen voor elkaar door het vuur 
en is de sfeer in het team uitermate goed. Op ons mag 
menig team best jaloers zijn en wij zijn dan ook graag 
een voorbeeld voor de rest. We zien jullie graag een keer 
langs de lijn!                                                   VDZ 2

foto’s Ted de Kraker
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Deze keer een veel voorkomende reactie op een even-
tuele blessure en hoe er mee om te gaan! 
Na een val, stoot of verzwikking wordt meestal direct het 
advies gegeven om te koelen. Je gaat op zoek naar een 
coldpack, ijsklontjes of een koudwaterkraan. Maar hoe 
koel je eigenlijk goed?

Hoe koel je?
Je kunt prima koelen met een speciale coldpack, maar 
ijsblokjes met een beetje water in een plastic zakje 
(stevig zakje!) werken ook prima. Ik gebruik altijd ziplock
(diepvries)zakjes. Pak het coldpack wel goed in met bij
voorbeeld een theedoek of Tshirt zodat de huid niet direct 
in aanraking komt met de kou. Dit voorkomt mogelijke 
bevriezing van de huid. Voordeel van een plastic zakje 
is dat het zeer makkelijk over het aangedane deel heen 
drapeert en dus een groter contactvlak maakt met het te 
koelen deel.

Koel ongeveer 15 tot (uiterlijk) 20 minuten. Als je langer 
koelt, probeert het lichaam de kou te compenseren door 
extra bloed naar de plek te sturen en dat wil je juist voor
komen. Bovendien is het slecht voor het weefsel. Te kort 

koelen is echter ook niet goed. Als je kort koelt, 
krijg je te snel een bloedvatverwijding. Wanneer 
je meerdere keren wilt koelen, zorg dan dat er 
ongeveer 45 tot 60 minuten tussen de koelbeur
ten ligt.
Koelen onder stromend water wordt soms 
ook aangeraden, maar dit is in de praktijk niet 
handig. Het is moeilijk vol te houden en daarbij 
bevordert stromend water juist de doorbloeding. 
Plaats, indien mogelijk, het getroffen lichaams
deel in een bak met water en voeg hier af en 
toe koud water of een paar ijsklontjes aan toe. 
Koelen mag nooit pijn doen!

Wanneer koel je?
Probeer na het ontstaan van de blessure te koe
len. Het zorgt namelijk ook voor ontspanning en 
afleiding van het (vaak) pijnlijke deel. Soms kun 
je na het ontstaan van een blessure niet direct 
koelen. Het is op een later moment ook zeker 
nog zinvol om te koelen! Daarbij kun je de eerste 24 tot 
48 uur na het letsel het koelen blijven herhalen. Dan 
liever stoppen, want dan start het herstel. Drie keer per 
dag 1520 minuten is voldoende om de pijn te dempen en 
de vochtafvoer te stimuleren. Daarbij zorgt het ook dat je 
de aangedane plek voldoende rust geeft.

Is het altijd goed?
Of koelen ook echt het herstel bevordert dat is nog niet 
wetenschappelijk bewezen. Het effect is lastig te meten. 
Er zijn zelfs experts die denken dat koelen het proces van 
de ontstekingsreactie, en daarmee het herstel, vertraagt. 
Ook zorgt koelen ervoor dat je minder pijn voelt, terwijl 
pijn er juist voor kan zorgen dat je niet gaat sporten en je 
lichaam de nodige rust gunt.
Bij een acute blessure met zwelling kan koelen over het 
algemeen geen schade toebrengen. Bij spierpijn of stijf
heid wordt over het algemeen warmte aangeraden. Het 
belangrijkste is dat het goed voelt. Pijn mag in ieder geval 
niet erger worden.

Voor tips over koelen (en andere) onderwerpen 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!

Koelen



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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conStabiel
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Met gepaste trots presenteren conStabiel en VDZ Ho-
gerop hun driejarige verbintenis voor de sponsoring 
van zowel de dames als de meiden teams van VDZ.

Maurice Geerdink van conStabiel heeft een duide
lijke visie waarom het bedrijf uit Velp juist de vrou
wen en meidenafdeling van VDZ wil sponsoren. 

De gedachte achter de sponsoring is om meer meiden te 
interesseren voor techniek en te kiezen voor een technische 
studie. Daarnaast hoopt conStabiel met de sponsoring op 
een andere manier dan reguliere werving, een bouwkundig 
adviseur (specialisme regelgeving en Bouwbesluit, brand, 
duurzaamheid e.d.) te vinden als uitbreiding van het team. 
Je weet immers nooit hoe de bal kan rollen.

conStabiel, even voorstellen:
De bedrijfsnaam conStabiel staat voor constructie en 
stabiel waarbij de hoofdletter S stabiel staat tussen 
de kleinere letters. conStabiel is een jonge en frisse 
bouwadviesonderneming uit Velp. Zij onderscheiden zich 
door bouwkundige totaaloplossingen te leveren aan haar 
opdrachtgevers. Met circa 20 gedreven specialisten heeft 
conStabiel alle expertise in huis voor het verzorgen van 
het bouwproces vanwaar de architect eindigt tot waar 
de aannemer start. Korte lijntjes, snel schakelen en één 
aanspreekpunt voor de opdrachtgever staan aan de basis 
van de kwaliteit en het succes van conStabiel.
Kort gezegd, conStabiel verzorgt alles wat te maken heeft 

Nieuwe vrouwen- 
en meidensponsor 
voor VDZ

met bouwen behoudens de architectuur en het bouwen 
zelf. Hierbij kunt u denken aan onder andere de onder
staande adviesdiensten:
• Volledige technische uitwerking van uw bouwplan
• Total engineering  

(voor bv Omgevingsvergunningsaanvragen)
• Constructief en bouwkundig advies
• Brandveiligheid
• Schade expertise en haalbaarheidsonderzoeken.
• Duurzaamheid.

En natuurlijk nog veel meer, maar daarvoor verwijzen we 
graag  naar www.constabiel.nl . Maurice timmert behoorlijk 
aan de weg met zijn bedrijf conStabiel en we zijn er als 
VDZ dan ook best trots op dat dit soort jonge en groeiende 
bedrijven zich verbinden aan VDZ. Welkom Maurice en 
welkom conStabiel!

De sponsoring:
De sponsoring en het bijbehorende kledingpakket voor 
de dames en meiden is tot stand gekomen in nauwe 
samenwerking en cosponsorschap met 100% Voetbal uit 
Arnhem. In plaats van trainningspakken is voor hoodies 
gekozen, een leuke hippe trui met capuchon. Nog voor de 
winterstop zullen we alle teams voorzien van de hoodies. 
Met de komst van een nieuwe sponsor verdwijnt er na
tuurlijk ook één. Na drie jaar hebben de dames afscheid 
genomen van hoofdsponsor JeroenTesten. Rest ons 
natuurlijk om ook Jeroen Westen enorm te bedanken voor 
zijn bijdrage en inzet de afgelopen jaren.

Voor vragen over deze of andere sponsordeals kunt u 
terecht bij de sponsorcommissie VDZ Hogerop, 
vdzhogerop@vdzarnhem.nl.

Patrick  Hofstede
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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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vader en
dochter

Het begon allemaal negen jaar geleden. Een half 
uur voor elke training stond er een vader samen 
met zijn dochter trapoefeningen te doen. Op dit 

moment profiteert ze daar nog steeds van; lange passes, 
korte passes, links en rechtsbenig. Ze is duidelijk niet op 
haar mondje gevallen, wil graag bemiddelen en bezig zijn 
om een hecht team te vormen. Een typische aanvoerster, 
die deze rol inmiddels al twee jaar goed weet te vervullen. 
De meiden uit haar team (MO171) zien haar ook graag 
in die rol en dat heeft ze zelf afgedwongen. Zowel op 
trainingen als in wedstrijden geef deze VDZspeelster altijd 
100% en daarnaast probeert zij haar medespeelsters te 
motiveren. Over een aantal jaar zou ze graag bij vrouwen 1 
willen spelen. 
 
De jongedame in kwestie is Merel Suithoff en was zes 
jaar toen ze voor de eerste keer tegen een bal aan trapte 
bij VDZ. Voordat ze lid werd, was ze altijd met de jongens 
op het schoolplein aan het ballen. Merel kon bij de F11 
aansluiten, maar daar hadden ze toen nog geen vaste 
trainer voor. Gelukkig was daar vader Suithoff, wellicht 
beter bekend als Danny. Danny had zelf jaren als snelle 

linksback bij de Eldenaren gespeeld, maar had nog nooit 
een team getraind/gecoacht. Bij het pupillenteam van 
zijn dochter werd nog geen competitie gespeeld en voor 
Suithoff senior was dit dan ook een uitgelezen kans om in 
de kindertrainingsschoenen te stappen. 
Jan Schmitz coachte op de woensdagmiddagen mee 
vanaf de zijlijn. ‘Wat wil je met deze oefening? Corrigeer 
je wel? Doe je dingen voor?’ Het was prettig dat iemand 
met verstand van zaken de training in de gaten hield. 
Uiteindelijk heeft Danny zich verder ontwikkeld door mid
del van de KNVBcursussen, die hij heeft mogen volgen 
via VDZ.
 
En met succes, want Danny traint zijn dochter Merel 
inmiddels al vanaf haar zesde en is tot op de dag van 
vandaag nog steeds niet ontslagen. Op de vraag waarom 
deze samenwerking al zo lang zo goed blijft gaan, heeft 
Merel een duidelijk antwoord: “Binnen de lijnen gaan we 
niet zo zeer als vader en dochter met elkaar om. Ik zie 
mijn vader gewoon als een goede trainer, waarmee ik 
goed over de wedstrijd kan praten”. Een mooi bewijs dat 
VDZ een echte familievereniging is. 

Irene Smeltink



JP Offset



De laatste linie | MO13-1
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Natuurlijk is iedere linie van het 
team het bespreken waard, maar 
van de redactie kregen we de op-
dracht om over de laatste linie te 
schrijven. De verdediging dus.

Maar; zoals vaak gezegd wordt: de verdediging begint 
bij de aanval. Dus onze eerste laatste linie bestaat uit 
Zoë, Hannah, Romee, Maja en Ivy. Zij zetten de verde-
digers van de tegenstander onder druk en maken ge-
lijk duidelijk dat er niks te halen valt. Mocht er onver-
hoopt toch een bal doorkomen, dan staan daar Noor, 
Kayleigh en Stien: onze middelste laatste linie. Door 
een combinatie van vechtlust, techniek en loopvermo-
gen strandt hier menig poging van tegenstanders om 
bij ons doel te raken. En als de tegenstander dan toch 
ons middenveld oversteekt, treff en ze onze Laatste Li-
nie. Bestaande uit de jonge pitbulls Loeka, Brechtje, 
Sascha en Lena aan de zijkanten en de ervaring van 
Vere en San in het centrum. Fantastisch om te zien 
hoe onze backs zich vastbijten in de duels, hoe Vere 
overal tussen zit en hoe San alle gaatjes dichtloopt 
met haar snelheid. En die heel enkele keer dat er dan 
toch een gaatje gevonden wordt? Dan staat daar Anne, 
onze keeper, onze sluitpost. Door het goede werk dat 
voor haar gedaan wordt, is zij vaak meer energie kwijt 
met het coachen van haar medespelers dan met het 
keepen. Maar als ze dan iets te doen krijgt, dan doet 
ze het!

Dus, het mag duidelijk zijn: wij zijn erg blij met al onze 
laatste linies!

Marc en Mark

DE LAATSTE LINIE |  MO13-1

foto’s Ted de Kraker



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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Een VDZetje, een zetje in de 

richting naar meer samen-

spel en plezier
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Een VDZetje. 
Het zetje in richting naar 
meer samenspel en plezier.
Op deze pagina zie je een paar VDZetjes afgebeeld. 
Het zijn voorbeelden van uitingen zoals je die bin-
nenkort wat vaker zult zien bij VDZ. Een VDZetje 
verwoordt wat VDZ als vereniging belangrijk vindt in 
het gedrag en in de omgang met elkaar op en langs de 
sportvelden. Het zijn zetjes naar onze trainers, ouders, 
leden en naar onze gasten. Heb jij ook een voorstel 
voor een VDZetje? 
Mail die dan naar vdzetje@vdz-arnhem.nl
Want zo laat je ons weten wat jij belangrijk vindt 
bij VDZ.  

Het VDZetje is een initatief van de jeugdcommissie

VoEtbalplEZiEr
sinDs 1926

ww

Voetbal met meer plezier

maak 
onze 
shiRts 
niet 
zwaRt
VDZ kleurt al ruim 90 jaar 
de velden met rode shirts.

Het mooiste 
team van 
Gelderland

VoEtbalplEZiEr
sinDs 1926

Voetbal met meer plezier

ga 
lekkeR
zelf 
fluiten 
Volg gratis een cursus scheidsrechter bij VDZ
 Meld je aan via vrijwillig@vdz-arnhem.nl

Het mooiste 
team van 
Gelderland

VoEtbalplEZiEr
sinDs 1926

Voetbal met meer plezier

Rook 
wat je 
wilt 
maaR 
lieveR 
niet 
hieR

Het mooiste 
team van 
Gelderland

Het mooiste 
team van 
Gelderland

VoEtbalplEZiEr
sinDs 1926

Voetbal met meer plezier

hou je 
gRote 
bek 
langs 
het hek
(Sorry voor het 
taalgebruik)



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



Aankondiging 
kerstfeest en 
nieuwjaars-
wedstrijd- en 
receptie

23 december 
in ons clubhuis met:

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

Nieuwjaarswedstrijd
VDZ 1 - Oud VDZ 1
14.00 uur

Nieuwjaarsreceptie VDZ
16.00 uur

Komt allen tezamen!!

Op het VDZ Kerstfeest
van 20.00 tot 01.00  uur

1 jan

Feestcommissie
Henk Koudijs

Albert van Daalen
Natasja ter Haar

Hans Egging
Horecacommissie

Mis het niet!!!!
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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
Barcoördinatoren gezocht

Boost je CV 
VDZ Arnhem is een voetbalvereniging met ongeveer 1.500 leden. Op wedstrijddagen verwelkomen we 
veel bezoekers op sportpark 't Cranevelt. VDZ is niet alleen groot, maar vooral ook leuk. Met de inzet 
van vrijwilligers en leden weten we plezier en prestatie te verenigen. Daarin heeft de kantine natuurlijk 
een belangrijke rol, de Barcoördinator zorgt dat alles op rolletjes loopt en alle gasten een mooi voetbal 
weekend hebben. Dat gaat natuurlijk niet vanzelf: zowel de kantine als de keuken draait volledig op de 
inzet van vrijwilligers/leden, geen weekend is hetzelfde en er is altijd wel iets dat inventiviteit en orga
nisatiekracht vraagt. Vind jij dat je deze talenten bezit of zou je deze verder willen ontwikkelen dan is 
dit je kans, want onze huidige vaste medewerkers studeren af of gaan op wereldreis.

Wij zoeken flexibele, proactieve Barcoördinatoren (m/v) voor zowel de zaterdag 
als zondag met affiniteit voor horeca in de leeftijd 1820 jaar met ingang van januari 2018.

Dit is niet een reguliere bijbaan in de horeca tijdens je studie, je runt feitelijk de kantine en ondersteunt 
en adviseert de horecacommissie in het verder optimaliseren. Belangrijke taken zijn onder andere:
• eerste aanspreekpunt voor de bar en keukenactiviteiten en bewaken van een soepele operatie;
• openen en sluiten van de kantine/keuken op de zaterdag;
• opmaken dagstaten kassa;
• zorgen voor de overdracht en instructies naar de vrijwilligers/leden;
• voorraad beheer gedurende de dag;
• deelnemen aan het maandelijks overleg van de horecacommissie.

De werktijden zijn in overleg vast te stellen in blokken van 6,5 uur, vanaf 7.30 uur of 14.00 uur gedu
rende 44 weken per jaar (rekeninghoudend met zomer en winterstop). Idealiter vormen we een team 
waarbinnen we onderling blokken flexibel kunnen plannen.

Wat krijg je ervoor terug? 
Veel lol, echte ervaring, goede referentie voor je CV en natuurlijk een passende vergoeding.

Interesse of vragen? Stuur een mail naar bestuur@vdzarnhem.nl
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Willemsen Makelaars
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Ook dit jaar bezocht Sinterklaas weer de jeugd 
van VDZ. Hij werd toegezongen door de mini’s, 
jongens en meisjes van de CL en Jo8- 1/2. Na de 
pieten hoki poki gingen de kinderen het veld op en 
deed Sint een dutje in de bestuurskamer. Uiteraard 
kregen alle kinderen na afl oop een kadootje en 
chocoladestoomboot!

Om 15.00 kwamen de Jo9 jongens en meisjes. Ge-
lukkig stonden de Pieten al klaar voor een warming-
up. Hierna was het tijd voor het Pietencircuit op 
het hoofdveld. Na afl oop werden alle VDZ pietjes 
beloond met een medaille en wat lekkers!

Iedereen bedankt voor de gezellige middag!

De Jeugdactiviteitencommissie

Sinterklaas 2017



teunissen BV schOOnmaakBeDRiJf

nePtunus BV facilitaiRe GROOthanDel
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Wat zou jij graag verbeteren aan de website 
van VDZ? In februari organiseren we bij VDZ een brainstorm met spelers, ouders en trainers 

van de jeugd. We zijn namelijk benieuwd naar hun ideeën en suggesties over hoe 
we de website van VDZ kunnen verbteren. 
Wil je met ons meedenken hoe we de website nuttiger of leuker kunnen maken voor 
de jeugd? Missen we nog iets volgens jou? Deel het met ons en brain mee. Meld 
je dan aan via jeugd@vdz-arnhem.nl. Je ontvangt dan een definitieve datum en 
uitnodiging van de jeugdcommissie.

Afgelopen weken is het u wellicht opgevallen dat er gescha
duwvlagd bij de wedstrijden van de JO136M. Dit bijzonder 
positieve fenomeen willen we graag onder de aandacht 
brengen.De JO136M is een team met veel betrokken ouders. 
Over support hebben wij 
niet te klagen en alle 
randvoorwaarden wor
den prima ingevuld. Zo 
beschikken wij over een 
vaste scheidsrechter, een 
pool met limonademeisjes 
voor de drank in de rust en een vijfde colonne vaders die 
gevraagd en ongevraagd zowel positieve als negatieve kritiek 
leveren op de wedstrijd en de coaches. Zoals het een goede 
vijfde colonne betaamt.
De dames wilden eigenlijk ook wel vlaggen maar wisten niet 
goed hoe dat zou moeten. Onze vaste scheidsrechter Frans 
is op die vraag ingesprongen en heeft een minicursus vlag
gen georganiseerd. Een aantal geïnteresseerde moeders 
heeft van Frans uitleg gekregen over de spelregels en hoe er 
gevlagd moet worden. Na deze cursus gevolgd te hebben, 
werd de opgedane kennis direct in de praktijk geoefend. Door 

Schaduwvlaggen bij JO13-6M

“samen” te vlaggen hebben de 
moeders kunnen oefenen en 
elkaar gecoacht. Dit leverde 
mooie beelden op van 2 rennen
de assistentscheidsrechters. 
Eén met vlag en één zonder 
vlag, de zogeheten schaduw
vlagger. Resultaat hiervan is dat 
wij nu een grote keuze hebben 
aan assistentscheidsrechters, 
dat de moeders meer kennis 
hebben van de voetbalregels en 
nu nog meer betrokken zijn bij 
de wedstrijden. Wij, de coaches 
van JO136M, zijn hier natuurlijk 
heel erg blij mee!

Wellicht een idee voor andere 
teams?

Mark en Erwin

Denk 
ook 
mee!
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VoEtbalplEZiEr
sinDs 1926Voetbal met meer plezier

van 
vrijwil-
ligers
krijgen 
wij geen 
genoeg
VDZ kan niet zonder extra 
inzet van vrijwilligers.
Meld je aan via 
vrijwillig@vdz-arnhem.nl

Het mooiste 
team van 
Gelderland
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VoEtbalplEZiEr
sinDs 1926Voetbal met meer plezier

van 
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MO17 doet vrijwilligerswerk

Afgelopen zaterdag was het meisjesteam onder 17 
in het kader van de vrijwilligersregeling ingedeeld 
voor ‘verplicht vrijwilligerswerk’. In voorafgaande 

mail was iedereen geïnformeerd over de werkzaamheden 
en na de training op de vrijdagavond werden de taken 
alvast verdeeld. Met name het fluiten van wedstrijden was 
voor een aantal spelers een lastige hobbel maar het lukte 
toch om de 14 openstaande wedstrijden onder even zo 
veel spelers te verdelen.  Zaterdagmorgen waren we in 
alle vroegte (7.45 uur) aanwezig in de kantine, opvallend 
was dat een aantal van de vaste vrijwilligers toen al aan 
het werk waren! 
Na het uitzetten van de Fveldjes (JO8 en JO9), doelen 
tillen, het neerzetten van de hoekvlaggen, navragen of 

er geholpen moest worden bij het limonade schenken 
en even kijken bij het wedstrijdsecretariaat, startten de 
wedstrijden. Van spelleider bij de onder 9 tot scheidsrech
ter bij de onder 13, ondanks een aantal lastige momenten 
ging het de spelers redelijk goed af. 

Na de wedstrijden gezamenlijk de Fvelden weer opge
ruimd en doelen weggezet zodat de verdere wedstrijden 
soepel konden beginnen. Als team vervolgens geluncht 
in de bestuurskamer en ons voorbereid op onze eigen 
wedstrijd. Het werd een 20 zege op het hoofdveld! Dat 
was een mooie afronding van een geslaagde en nuttige 
dag voor VDZ en voor de MO17.

Jos Kuper

VDZ in de 
Bosatlas
De Bosatatlas van het Nederlandse voetbal is 
uit. Sinds Google Earth is er  niet veel meer te 
verdienen in de atlaswereld waardoor Wolters 
Noordhoff de niches opzoekt.
Een atlas van Ondergronds Nederland, van het 
klimaat, van Nederland Waterland,van de ener
gie, van voedsel, van cultureel erfgoed,etc. 
En dus nu ook van het voetbal. In Trouw wordt 
deze atlas uitgebreid besproken en wat schetst 
onze verbazing: daarin wordt VDZ uitgebreid 
besproken!
“Bij de Arnhemse amateurvoetbalclub VDZ is het 
op een gemiddelde zaterdag de hele dag druk. 
Van 08.30 uur tot 17.30 uur wordt er non-stop 
gevoetbald. Zo’n dertig wedstrijden, elk weekend.
Hoe de vereniging dat regelt, staat met acht gra-
fieken precies beschreven in de Bosatlas van het 
Nederlandse voetbal, een speciale uitgave van 
de Bosatlas die donderdag op de KNVB Campus 
in Zeist werd gepresenteerd. Als voorbeeld voor 
de bedrijvigheid van een vereniging.”
Dan doen we het als VDZ toch niet verkeerd! Uit
verkoren om te figureren in de Bosatlas. Trots!
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Salapmutsentoernooi

35e slaapmutsentoernooi 
ook in 2017 nog steeds een geweldige belevenis!

Foto’s Ted de Kraker
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Slagerij Putman

Compleet buffet vanaf €14,50

buffet 

wintersStamppot

Niks is lekkerder dan opwarmen

met een heerlijke hollandse stamppot na een

koude winterdag. Hutspot, zuurkool, boerenkool, 

andijviestampot met knapperige spekjes en ambach-

telijke rookworst of gehaktballen. 

Ga nu naar de site voor de verschilllende 

mogelijkheden:  www.slagerijputman.nl

of bel: 026-4425368

worstmakerij 
traiteur

   |   Steenstraat 90, Arnhem   |   www.slagerijputman.nl   |   026-4425368   |



Vind jij het leuk om te organiseren?

35

Als F speler (nu JO8 en JO9) keek je er al naar uit: Het Slaapmutsentoernooi. Je oudere broer had 
het al meegemaakt en zijn verhalen hadden je gegrepen: slapen in de kleedkamers, in het donker 
bosspellen doen en de boswandeling om 7 uur zoals de profs dat ook doen voor een belangrijke 
wedstrijd. Alleen, moest jij dan nog even wachten tot je in de E zat (nu JO11).

slaapmutsentoernooi 2017

Nog steeds komen de spelers uit de JO11 vol 
adrenaline en spanning naar VDZ, zoals in 
1982 voor het eerst gebeurde. Toen hadden 

we nog maar 6 kleedkamers, nu 22, waarvan we 
er 8 als slaapplaats inrichtten. Maar daar houdt het 
verschil wel zo’n beetje op. Want net als toen was 
ook nu het enthousiasme bij de spelers en leiders 
weer verschrikkelijk groot. 

“Als je niet minimaal 1 keer het 
slaapmutsentoernooi hebt beleefd, 
dan heb je wel wat gemist in je 
jeugdtijd bij VDZ!”

Net als in 1982 begonnen we met het ‘kwartier ma-
ken’ in de kleedkamers. Direct daarna ging de eer-
ste groep eten, terwijl de tweede groep begon met 
de voetbalkermis; zoals latjetrap, prullenbakscoren 
enzovoort. Na een uur wisselden de groepen. 

Om acht uur gingen we het bos in voor het Douane-
spel. Doel: breng zoveel mogelijk geld naar je eigen 
pot en belastingpapieren naar die van de andere 

teams. Aan het einde werd de opbrengst geteld 
en de belasting eraf getrokken. Bij terugkomst in 
de kantine stond de DJ al warm te draaien en kon 
de groep volledig ‘los’.  De ranja om af te koelen 
was bijna niet aan te slepen.  En, toen de laatste 
discoklanken wegstierven, kon iedereen naar zijn 
bedje. Natuurlijk niet om te slapen, want eerst 
was er nog een kussengevecht. Het was nog lang 
onrustig…

Om 7 uur ging de reveille fluit en vertrok iedereen 
voor een fikse boswandeling. Bij terugkomst stond 
het ontbijt gereed en kon iedereen de nodige ener-
gie aaneten voordat we begonnen aan het  4X4 
voetbaltoernooi. Aan het einde konden we consta-
teren dat er alleen maar winnaars waren en daarom 
kreeg ook iedereen een herdenkingsmedaille. 

Het was weer een geweldig slaapmutsentoernooi 
geweest, hoorden we toen om half twaalf iedereen 
weer huiswaarts keerde. Uiteraard niet voordat we 
samen alles weer schoon gemaakt en opgeruimd 
hadden. En zo hoort dat bij een vereniging: samen!

oproep – VinD JiJ Het leuK om te orGaniseren?

Wellicht was het 35e ook wel het laatste slaap-
mutsentoernooi. 
Dergelijke activiteiten kunnen we namelijk alleen or-
ganiseren met voldoende vrijwilligers. Want, naast 
ouders, jeugdvrijwilligers en leiders die meehielpen 
op de dag zelf, was de voorbereiding in handen 
van een klein clubje mensen; de Jeugd Activiteiten 
Commissie.  Helaas stopt de huidige commissie 
ermee na het sinterklaasfeest voor de JO8 en 9, 
mini’s en champions league. 

Ben je creatief en vind jij het leuk om samen met 
anderen (nieuwe) activiteiten voor de jeugd te orga-
niseren? Meld je dan aan voor de Jeugd Activiteiten 
Commissie. Dit doe je in het kader van de vrijwil-
ligersregeling.

►►► Voor vragen of aanmelden kun je contact  
            opnemen met de Jeugdcommissie via
            jeugd@vdz-arnhem.nl 
            (contactpersoon Peter de Bruijn)  ◄◄◄



Primera

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

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

en muzikale evenementen

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

.... even naar
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HOOFDSPONSOR VDZ
Berkhout & van Rijn 
Accountants en belastingadviseurs BV 
www.bvradvies.nl

HOOFDSPONSOR VDZ JEUGD
Burgers’ Zoo 
www.burgerszoo.nl 

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!!! 
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Het is weer december, de maand van de jaaroverzichten. De verloren Europa League finale van 
Ajax tegen United, de mooiste acties en de belangrijkste goals passeren op tv de revue. Ook 
dit jaar gaan er weer meer mensen dan ooit naar de voetbalstadions. De Oostenrijkse voetbal
trainer Max Merkel antwoordde in 1969 op een vraag van een journalist waarom hij niet naar 
het theater gaat en wel naar het voetbalstadion: “Heel simpel, omdat je bij een voetbal
wedstrijd nooit weet hoe het afloopt.” Dit geldt waarschijnlijk voor veel mensen. Een 
ogenschijnlijke saaie wedstrijd kan zo maar ineens een dramatisch slot krijgen. Iedere 
wedstrijd draagt deze belofte in zich en dat maakt het voetbal zo aantrekkelijk. 

Vorige week, tijdens een wedstrijd op de tv zit ik op de bank en praat met mijn zoon 
over het mooiste doelpunt van 2017. Verscheidene goals kwamen ter sprake, eentje 
van Dolberg en die van Cavani tegen Barça, maar wij worden het niet eens. Ineens 
zegt mijn zoon: “Wie weet pa, zien wij in deze wedstrijd het mooiste doelpunt van 
het jaar?”. Het is woensdagavond 29 november, wij kijken naar de wedstrijd 
Everton – West Ham United op Goodison Park. Even later scoort Rooney een 
schitterende goal die de héle wereld over gaat. Rooney pikt de bal op na het 
wegwerken van keeper Joe Hart en schiet ineens vanaf de middenlijn direct in 
de goal. Twitter loopt die avond in Engeland storm. “Dit is een van mijn mooiste goals 
ooit. Misschien wel mijn allermooiste. Ik denk dat ik nog nooit een bal zó goed heb 
geraakt!” zegt vlak Rooney na de wedstrijd. Mijn zoon en ik kijken elkaar ademloos aan. 
Het is eventjes stil en dan zegt hij wat ik ook denk: “Dit is hem pa! Dit is de mooiste 
goal van dit jaar!”. Natuurlijk zijn we het eens. Ik denk terug aan die uitspraak van Max 
Merkel, hij had gelijk!

De Pingelaar

Hiervoor ga je naar het stadion

KNVB eert Geert van Gessel met gouden speld
Uit de Gelderlander van 28 september

ARNHEM  Geert van Gessel (70) is door de 
voetbalbond KNVB onderscheiden met de gouden 
speld van waardering. Hij kreeg de onderscheiding 
opgespeld door KNVBambassadeur Hans Kuster. 
Van Gessel  werd onderscheiden voor de werk
zaamheden die hij de afgelopen jaren verrichtte 
voor de tuchtcommissie van de voetbalbond. Hij 
was zes jaar lang algemeen voorzitter tuchtzaken 
district Oost. 

Kuster roemde de wijze waarop Van Gessel invul
ling gaf aan zijn functie. Coachend en sturend, 
waarbij Van Gessel ook niet schroomde zich in 
Zeist tijdens landelijk overleg te laten gelden. 
Eerder was hij voorzitter van de Arnhemse 
voetbalclub VDZ. Hij is bij de tuchtcommissie 
opgevolgd door Jaap de Vroome.



COOP supermarkt Alteveer

Veldman Sport

Beethovenlaan 61
6815 BL    Arnhem
Tel. 026 - 44 26 720
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Vanaf 1 december zijn de consumptieprijzen van koffie etc. aangepast, het kopje koffie 
kost bijvoorbeeld hiermee € 1,20. De verhoging heeft te maken met de vervanging en 
uitbreiding van de koffiemachines (een langgekoesterde wens van de leden), maar ook 

met de stijgende inkoopprijzen in relatie tot onze reeds jaren constante consumptieprijzen van 
koffie. Echter, willen we de opbrengsten die hier uit voortvloeien ook ten goede laten komen 
aan het voetbalplezier van onze spelers. Daarom zetten we deze verhoging in voor de finan
ciering van het beleidsplan ‘Fluitend op het veld’! Deze is opgesteld door 
de scheidsrechterscommissie voor het opleiden van verenigingsscheids
rechters, met als uiteindelijk doel dat iedere wedstrijd een gekwalificeerde 
scheidsrechter heeft.

Dat is een ambitieuze doelstelling die wij van harte ondersteunen, omdat het tekort nijpend 
is en een goed geleide wedstrijd het spelplezier verder verhoogd. Kortom, daar investeren wij 
graag in vanuit het Opleidingsfonds, maar ook stellen we dit seizoen 50% van de hiervoor ge
noemde prijsverhoging beschikbaar, voor een kickstart. Wij rekenen erop dat het plan daarna 
in belangrijke mate door sponsoren gedragen kan worden. 
NB. Voor kaderleden is aan het begin van het seizoen het tegoed op de pas reeds verhoogd. 

Rob Godschalk

Kopje koffie voor de scheidsrechter

VDZ
HOGEROPMet veel genoegen kunnen wij melden dat Polman Auto’s een van de nieu

we sponsoren van VDZ is geworden. Zij zullen vanaf nu niet alleen op 
de borden langs het veld zichtbaar zijn, maar ook op de tassen van 
het eerste vrouwenelftal. 

Met een vestiging op de Schelmseweg en een op de Johan de 
Witlaan, bieden zij ruime keus in aankoop en inruil van uw nieuwe 
auto. Maar ook voor verzekering en financiering kunt u bij hen 
terecht. Met meer dan veertig jaar ervaring, zijn zij inmiddels uitge
groeid tot modern en klantvriendelijk familiebedrijf.

Kijk voor meer informatie en veel positieve ervaringen op  
www.polmanautos.nl

Polman Auto’s wordt lid 
van VDZ Hogerop
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 Is jouw kind wél te zien in het donker? 

In de herfst en winter kan het na de 
training ‘ineens’ donker zijn. Ieder-
een weet natuurlijk hoe belangrijk 
fi etsverlichting is en toch is het 
niet altijd in orde. ‘Ik kon nog 
net uitwijken op de Bosweg. Ik 
zag ze écht niet fi etsen’, aldus 
een geschrokken ouder die 
onderweg was naar VDZ en 
een groepje spelers tegemoet 
reed.

Je wilt natuurlijk allemaal dat 
je kind op de fi ets veilig op 
de training en weer thuis 
komt. Zeker als het wat 
donkerder wordt, is het 
zicht wat minder voor 
automobilisten. Dan 
moet je zorgen dat 
je goed opvalt (en 
natuurlijk ook veilig 
fi etst!). Gelukkig 
hebben veel kids 
het voor elkaar. 
Maar, het ge-
beurt ook nog 
weleens dat 
verlichting 
vergeten of 
kapot is. 

In de herfst en winter kan het na de 
training ‘ineens’ donker zijn. Ieder-
een weet natuurlijk hoe belangrijk 
fi etsverlichting is en toch is het 
niet altijd in orde. ‘Ik kon nog 
net uitwijken op de Bosweg. Ik 
zag ze écht niet fi etsen’, aldus 
een geschrokken ouder die 
onderweg was naar VDZ en 
een groepje spelers tegemoet 

Je wilt natuurlijk allemaal dat 
je kind op de fi ets veilig op 
de training en weer thuis 
komt. Zeker als het wat 
donkerder wordt, is het 
zicht wat minder voor 
automobilisten. Dan 
moet je zorgen dat 
je goed opvalt (en 
natuurlijk ook veilig 
fi etst!). Gelukkig 
hebben veel kids 
het voor elkaar. 

beurt ook nog 

Om ons op onveilige 
situaties in het verkeer te 
wijzen, houdt ROV Oost-Nederland 
dit najaar een fi etsverlichting campagne. VDZ 
omarmt deze campagne, omdat wij vinden dat onze jeugd-
spelers (en ouderen) na een avondje trainen weer veilig thuis moeten 
komen. In november ondersteunden we de actie met een gratis fi etslampje. 
Helaas gold ‘op is op’, maar we gaan ervan uit dat alle fi etsverlichting nu in orde is. Toch? 
Controleer het in ieder geval even als je kind naar VDZ gaat.

Geselec-

teerd!
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In de herfst en winter kan het na de 
training ‘ineens’ donker zijn. Ieder-
een weet natuurlijk hoe belangrijk 
fi etsverlichting is en toch is het 
niet altijd in orde. ‘Ik kon nog 
net uitwijken op de Bosweg. Ik 
zag ze écht niet fi etsen’, aldus 
een geschrokken ouder die 
onderweg was naar VDZ en 
een groepje spelers tegemoet 
reed.

Je wilt natuurlijk allemaal dat 
je kind op de fi ets veilig op 
de training en weer thuis 
komt. Zeker als het wat 
donkerder wordt, is het 
zicht wat minder voor 
automobilisten. Dan 
moet je zorgen dat 
je goed opvalt (en 
natuurlijk ook veilig 
fi etst!). Gelukkig 
hebben veel kids 
het voor elkaar. 
Maar, het ge-
beurt ook nog 
weleens dat 
verlichting 
vergeten of 
kapot is. 

In de herfst en winter kan het na de 
training ‘ineens’ donker zijn. Ieder-
een weet natuurlijk hoe belangrijk 
fi etsverlichting is en toch is het 
niet altijd in orde. ‘Ik kon nog 
net uitwijken op de Bosweg. Ik 
zag ze écht niet fi etsen’, aldus 
een geschrokken ouder die 
onderweg was naar VDZ en 
een groepje spelers tegemoet 

Je wilt natuurlijk allemaal dat 
je kind op de fi ets veilig op 
de training en weer thuis 
komt. Zeker als het wat 
donkerder wordt, is het 
zicht wat minder voor 
automobilisten. Dan 
moet je zorgen dat 
je goed opvalt (en 
natuurlijk ook veilig 
fi etst!). Gelukkig 
hebben veel kids 
het voor elkaar. 

beurt ook nog 

Om ons op onveilige 
situaties in het verkeer te 
wijzen, houdt ROV Oost-Nederland 
dit najaar een fi etsverlichting campagne. VDZ 
omarmt deze campagne, omdat wij vinden dat onze jeugd-
spelers (en ouderen) na een avondje trainen weer veilig thuis moeten 
komen. In november ondersteunden we de actie met een gratis fi etslampje. 
Helaas gold ‘op is op’, maar we gaan ervan uit dat alle fi etsverlichting nu in orde is. Toch? 
Controleer het in ieder geval even als je kind naar VDZ gaat.

Madelief Löwik: een kleine springinhetveld van 
12 jaar, met een prachtig rode paardenstaart. 
Ze loopt al kletsend mee naar de kantine van 

VDZ om te praten over haar KNVBselectie bij M013. Ze 
heeft net te horen gekregen dat ze wederom, na een paar 
selectieactiviteiten, door de selectie heen is. Dat betekent 
naast de twee keer per week trainen bij de J0132 ook 
nog verschillende keren per maand een training of een 
wedstrijd met de M013 van regio NoordOost. 

Al drie jaar geleden viel ze op en werd ze door de scouts 
van de KNVB opgemerkt en gevraagd om mee te trainen 
met andere getalenteerde meisjes in de regio. Een hele 
mooie uitdaging voor iemand die uiteindelijk als grootste 
ambitie heeft om in het Nederlands elftal te spelen en 
bij een grote buitenlandse club. Net zo goed worden als 
Lieke Martens; hoe mooi zou dat zijn?

Maar voorlopig voetbalt ze met heel veel plezier met de 
jongens en hoopt ze dat ook nog een tijd te kunnen doen. 
Vanuit de KNVB wordt het ook aangeraden en Madelief 
zelf is het vanaf dat ze 6 jaar is, niet anders gewend. Ze 
voetbalt in de J013 het meest als aanvaller en is vooral 
‘berucht’ om haar strakke voorzetten. En heel af en toe 
draait er dan ook nog eentje in de kruising. Een mooie 
goal was dat! Naast de goede voorzetten, zijn haar inzicht 
in het spel en haar felheid haar sterke punten. Maar kri
tisch als ze is, weet ze ook dat ze nog wat meer de duels 
mag aangaan en dat haar schot harder mag. 

Ze hoopt bij VDZ nog een paar goede stappen te zetten 
en steeds beter te worden. En dan zo lang mogelijk in de 
selectieteams van de KNVB te mogen spelen, want zo 
geeft ze zelf aan: “het niveau bij de KNVB is hoog en in de 
kleedkamer is het ook nog eens gezellig”. 

Janine Boekelder

Madelief Löwik in de 
KNBV selectie MO-13

Geselec-

teerd!
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Ook perfect voor 
uw verjaardag, een receptie of  clubavond

Korenmarkt
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100% Voetbal

Om de spanning in hoofdklasse wat te 
ontladen, zijn de meiden O19 samen met 
hun begeleiders op 12 november naar 

Nijmegen afgereisd om met elkaar het gevecht aan 
te gaan op het paintballterrein. Deze activiteit werd 
door de meiden zelf georganiseerd op initiatief van 
Meike Freutel.

Twee groepen gingen met elkaar het gevecht aan 
waar-in duidelijk te zien was wat de rollen in het 
team zijn. Tactische spelers, echte killers, samen-
werkers , sluipschutters, spelers die zich 
opofferden. Ook de begeleiding moest het 
regelmatig ontgelden.

Een mooie ontspannende dag die zeker een 
bijdrage heeft geleverd aan de teambuilding in het 
team en aan de nodige blauwe plekken.

MO 19 selectie schiet met scherp
▬► ▬► ▬► ▬► ▬► ▬► ▬► ▬► ▬► ▬► ▬► 

Met nog twee wedstrijden te gaan in de hoofdklas-
se staat VDZ bovenaan de ranglijst met De Treffers 
als grootste concurrent en Bennekom wachtend op 
een foutje van bovenstaande teams.

De laatste wedstrijd van dit seizoen, uit tegen De 
Treffers MO 19 zal allesbeslissend zijn. Wanneer 
deze wedstrijd in Groesbeek gespeeld gaat worden 
is nog niet bekend omdat De Treffers op de officiële 
wedstrijddag in november een baaldag had opge-
nomen. Zodra deze datum bekend is zullen we dit 
zeker op de VDZ site laten zetten.

Chiel Volman, Johan van den Brink
 Esther Kroes, Ton Kroon
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Om de spanning in hoofdklasse wat te 
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waar-in duidelijk te zien was wat de rollen in het 
team zijn. Tactische spelers, echte killers, samen-
werkers , sluipschutters, spelers die zich 
opofferden. Ook de begeleiding moest het 
regelmatig ontgelden.
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Nieuwe bestuurssecretaris

Esther Bronkhorst

Graag stel ik mijzelf nader aan jullie voor: ik ben 
Esther Bronkhorst 40 jaar en getrouwd met Mau
rice. Wij hebben samen 3 kinderen en dankzij 

hun liefde voor de voetbalsport, loop ik sinds 2011 rond bij 
VDZ. Onze zoon Martijn speelt bij JO132G. Mijn dochter 

Lausanne heeft één seizoen gevoetbald, maar ging toch 
liever paardrijden. En onze jongste Tristan speelt momen
teel bij JO97G. In het dagelijks leven geef ik leiding aan 
meerdere teams binnen de ABN AMRO Bank en houd ik 
mij bezig met de constante veranderingen, de communi
catie, en de resultaten binnen mijn teams. 

Vanaf de start bij VDZ zijn zowel Maurice als ik als 
vrijwilliger bij de club betrokken, zo was ik vorig jaar 
trainer op de woensdag van een CLteam en is Maurice 
al jarenlang vaste scheidsrechter op de zaterdag. Voor 
de zomer hoorde ik dat er nieuwe bestuursleden voor de 
club werden gezocht en heb ik de zomerstop gebruikt om 
erover na te denken. Vervolgens ben ik met het bestuur in 
gesprek gegaan en ben ik eerst een aantal vergaderingen 
gaan bijwonen. Ik zag tijdens deze bijeenkomsten welke 
uitdagingen er zijn, maar ook dat men met veel enthousi
asme, de verschillende onderwerpen en nodige verbete
ringen aan wil gaan. 

Het bestuur van een vrijwilligers vereniging staat wat mij 
betreft in dienst van de club en daar zitten veel operatio
nele zaken in. Dit wordt grotendeels gerund door vrijwil
ligers en hun enthousiasme, zoals dit ook in de afgelopen 
jaren ook prima is gegaan. Heel veel zaken lopen daarbij 
goed, maar is het nu ook tijd om de stap te maken naar 
de toekomst. Hier liggen voor de komende jaren mooie 
projecten en uitdagingen en daar sluit mijn ambitie om 
VDZ verder te brengen volledig bij aan. 

Esther

De redactie wenst u 
fijne kerstdagen en 
een sportief 2018

Foto Ted de Kraker

Foto Jeroen Westen
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Dat Auke op voetbal wilde was geen vraag. Nog 
net niet geboren met voetbalschoenen aan is 
trappen tegen een bal zijn lust en zijn leven. 

Al vroeg met de pluche bal en wat later met een echt 
‘leertje’. Op zijn vierde verjaardag kreeg hij zijn eerste 
voetbalschoenen en van die opvouwbare goaltjes. Elk 
vrij moment werd er wel iemand opgetrommeld om de 
goaltjes op te zetten en de straat op te gaan om een bal
letje te trappen. Af en toe opzij voor een passerende auto 
en hup, weer door. Op zijn vijfde verjaardag kreeg hij een 
VDZ trainingsjack van de overburen. In de kleuren rood, 
zwart en wit. En toen… ging het los. Bijna dagelijks vroeg 
hij wanneer hij eindelijk ‘5 en een halfje’ was zodat hij op 
echt voetbal kon.

Op woensdag 6 september was het dan eindelijk zover. 
De eerste training op dat hele grote veld van VDZ. Onder 
de indruk van al die voetballers om hem heen. veel 
bekenden uit de wijk. Een nonchalant ‘hey Mees of hi 
Romijn’ gaf hem het gevoel dat hij hier al jaren rondloopt. 
De training begon en al snel had hij de smaak te pakken. 
Dribbelen, schieten en af en toe een pass naar een me
destander. Met een vuurrood hoofd een slok water in de 

Nieuwe aanwinst ofwel het relaas 
van een beginnend voetbalouder

eerste pauze en weer door. Geen tijd voor kletspraat! In 
bed nog strak van de adrenaline en de volgende morgen 
vroeg hij wanneer hij weer mocht gaan trainen.
Karin is begonnen met een kleine groep van drie jongens 
en intussen is de groep gegroeid tot een klein elftal. Wie 
weet wie er over 15 jaar in de echte Championsleague 
speelt. Tot die tijd genieten maar van die kleine mannen 
en hun voetbal.

Peter Bakker

 ‘Mijn hart staat in de brand!’ 
  reactie op zijn rode hoofd na de eerste 15 min. voetbal
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Algemene Leden Verga-

dering, een impressie

Nadat de notulen van de ALV van 20 april 
2017 waren goedgekeurd, gaven de secre-
taris Noud Hooyman (jaarverslag bestuur), 

John Wijbenga (jeugd) en Evert van Amerongen 
(Hogerop) een korte toelichting op de eerder ver-
strekte verslagen. Vragen werden duidelijk beant-
woord.

Het financieel verslag van penningmeester Rob 
Godschalk nam – zoals gebruikelijk – wat meer 
tijd in beslag waarbij de belangrijkste toelichtingen 
gingen over de onderwerpen: personeelskosten, 
kantine inkomsten, eigen gebruik door vrijwilligers, 
en het positief resultaat van 28K. 

Geert van Gessel las het verslag van de kascon-
trolecommissie (KCC) voor waarbij hij ook inging 
op een aantal belangrijke aandachtspunten en 
aanbevelingen over de beheersing van voorraden, 
continuïteit en functiescheiding, controle crediteu-
ren betalingen en (acceptabele) kasverschillen. Zijn 
voorstel om het bestuur decharge te verlenen voor 
het gevoerde financiële beleid werd met applaus 
van de aanwezigen aangenomen. De KCC werd 
bedankt voor hun gedegen werk en de aanbevelin-
gen. Aansluitend werd Hennie Holtus benoemd als 
nieuw lid van de KCC.

Punt 7 van de agenda – Investeringen VDZ – werd 
behandeld aan de hand van een notitie van het 
bestuur: Investeringsnotitie toekomst VDZ. Daarin 
licht het bestuur zijn visie en uitgangspunten voor 
de inevesteringen toe. Helaas was de investerings-
commissie, die eerder scenario’s uitgewerkt had  
zelf niet aanwezig om een toelichting te geven. 
Het bestuur gaf daarom een korte weergave van 
de belangrijkste punten. Een langdurige discussie 
was het gevolg m.n. over renovatie of nieuwbouw. 

Algemene Leden Vergadering  

Het bestuur acht  renovatie het meeste realistische 
scenario, maar wil de optie van nieuwbouw niet uit-
sluiten. Een ervolg van de discussie in de ALV van 
20 april 2017 ontstond. Algemene conclusie was 
dat er meer tempo moet worden gemaakt op dit on-
derwerp. Het voorgestelde tijdpad werd vervolgens 
akkoord bevonden:

1. Tot  uiterlijk 1 januari 2018 kunnen leden zich 
melden, die de nieuwbouw willen onderzoeken.   
2. Uiterlijk 1 mei 2018 neemt bestuur besluit over 
nieuwbouw of niet en zal dit aan de ALV voorleggen.
3. Indien geen nieuwbouw scenario benoemt het 
bestuur een bouwcommissie. Dat is dus of begin ja-
nuari of nadat nieuwbouw alternatief is onderzocht 
per 1 mei.

Bestuursverkiezing - Voorzitter Remco Bijlsma en 
bestuurslid accommodatie Steef Brinkhoff namen 
afscheid als bestuurslid. Remco sprak in zijn dank-
woord zijn waardering uit voor de samenwerking 
met collegae en leden, maar gaf ook een kritische 
noot mee vooral over de wijze waarop leden soms 
wantrouwend staan richting het bestuur.

In aanwezigheid van ruim 50 leden, opende de voorzitter om 20.15 uur de vergadering. 
De voorzitter startte met een paar mededelingen:

•  VDZ is opgenomen in de Bosatlas van het Nederlandse Voetbal. 
•  De gemeente wil alle sportvelden rookvrij maken. VDZ hanteert een ontmoedigingsbeleid.
•  Het bestuur is altijd de woordvoerder van VDZ.

De aanwezigen namen met een welgemeend ap-
plaus afscheid van beide heren.
Op voorstel van het bestuur werd Noud Hooyman 
herkozen en benoemd als voorzitter en Esther 
Bronkhorst als secretaris.

Aan het eind van de ALV van 16 november, kwam 
het moment waarop iedereen elk jaar weer wacht: 
Steef Brinkhoff nam het woord en sprak de jubila-
rissen toe. Maar niet nadat hij wat spraakwater tot 
zich had genomen.

• Sander van der Drift  (25 jaar lid) – volgens Steef 
voor het eerst op een ALV !!! - werd uitvoerig ge-
eerd als leuke, intelligente vent en ideale schoon-
zoon. In zijn stoutste dromen heeft hij Sander met 
zijn (niet bestaande) dochter zien trouwen. Helaas 
werd hij (on)tijdig wakker. Als voetballer werd San-
der getypeerd als snel, kopsterk, positief en goede 
aanvoerder van VDZ2. Slim ook omdat hij zijn 
schorsing van twee wedstrijden combineerde met 
een reis naar Indonesië. Bedenk het maar!

• Jubilaris Marcel Kamstra - 25 jaar lid - was als 
voetballer voor spreker een onbeschreven blad. 
Meer geschikt voor de 3e helft dan voor op het veld. 
Langdurig speler van 5e en ook penningmeester 
van de jeugdafdeling. Zijn bardiensten draait hij 
altijd met zijn maatje Rogier die het vuile werk 
opknapt; kwestie van delegeren.

• Jean Paul van der Oosterkamp is al 40 jaar een 
prominent lid die uitstekend kan voetballen. JP is ei-
genlijk de enige “echte” voetballer in zijn zaterdag-
team, aldus spreker. Soms moet hij uit bed worden 
gebeld, maar hij komt dan wel! Kan ook niet anders 
met een echtgenote uit de VDZ- familie. 

• Ook al 40 jaar lid is Robert Berkhout. Een rustige, 
sportieve voetballer uit een echte VDZ- familie 
die als jojo van het eerste via derde in het tweede 
kwam en soms weer als reserve bij eerste speelde. 
Zijn studie ging voor en dat heeft zijn vruchten af-
geworpen: Robert is thans hoofdsponsor van VDZ 
1. Een compliment aan zijn vader Arno, ook diens 

Rob Godschalk |  Remco Bijlsma | Noud Hooyman

16 november ‘17: een impressie

Foto’s Ted de Kraker
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afscheid als bestuurslid. Remco sprak in zijn dank-
woord zijn waardering uit voor de samenwerking 
met collegae en leden, maar gaf ook een kritische 
noot mee vooral over de wijze waarop leden soms 
wantrouwend staan richting het bestuur.

In aanwezigheid van ruim 50 leden, opende de voorzitter om 20.15 uur de vergadering. 
De voorzitter startte met een paar mededelingen:

•  VDZ is opgenomen in de Bosatlas van het Nederlandse Voetbal. 
•  De gemeente wil alle sportvelden rookvrij maken. VDZ hanteert een ontmoedigingsbeleid.
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Steef Brinkhoff nam het woord en sprak de jubila-
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zich had genomen.
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• Jubilaris Marcel Kamstra - 25 jaar lid - was als 
voetballer voor spreker een onbeschreven blad. 
Meer geschikt voor de 3e helft dan voor op het veld. 
Langdurig speler van 5e en ook penningmeester 
van de jeugdafdeling. Zijn bardiensten draait hij 
altijd met zijn maatje Rogier die het vuile werk 
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genlijk de enige “echte” voetballer in zijn zaterdag-
team, aldus spreker. Soms moet hij uit bed worden 
gebeld, maar hij komt dan wel! Kan ook niet anders 
met een echtgenote uit de VDZ- familie. 
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sportieve voetballer uit een echte VDZ- familie 
die als jojo van het eerste via derde in het tweede 
kwam en soms weer als reserve bij eerste speelde. 
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hele leven VDZ-er en vroeger een goede keeper 
en voorzitter van de jeugd; hij heeft zich nooit met 
de voetbalcarrière van zijn zoons bemoeid. De 
boodschap: dat is een voorbeeld voor veel andere 
ouders van voetballer(tje)s. 

• Carlo Witjes – 40 jaar - was bij Steef volledig
onbekend wat bijzonder mag worden genoemd. Hij
is dan ook een bescheiden (jonge)man die zijn spo-
ren verdiend heeft in de lagere elftallen. Schrijver
dezes kan dat beamen omdat hij Carlo vele jaren
heeft meegemaakt als uiterst vriendelijk, sportief en
technisch begaafd.

• Sjaak de Winther werd als 70-jarige jubilaris 
gekenschetst als een gifkikker. Een goede linksbui-
ten die tenminste 7 jaar in VDZ 1 heeft gespeeld en 
regelmatig zijn goaltje meepikte. Hij heeft zich in het 
verleden ook als vrijwilliger laten gelden bij kan-tine 
en onderhoud en heeft nog steeds een sterke band 
met VDZ, niet in het minst omdat zijn zoon en 
kleinkinderen uiteraard ook lid zijn geworden. Sjaak 
is nog elke zaterdag en zondag aanwezig om jeugd 
en het eerste te volgen, voetbaltechnisch commen-
taar te leveren en met zijn voetbalvrienden een 
borreltje te drinken. Dat moet nog lang zo blijven! 

• Tenslotte werd Wim Leenders gehuldigd voor zijn
70-jarig lidmaatschap. Wim komt ook uit de fami-
liehistorie van VDZ. Zijn vader was voorzitter, zijn 
broer een goede voetballer, zijn zus Greet langdurig 
lid en vrijwilliger. Wim was de meest technische 
voetballer van VDZ, speelde 15 jaar (!!) in VDZ 1, 
later bij de veteranen. Een supermiddenvelder met 
groot uithoudingsvermogen. Mentaal was er wel wat 
over hem op te merken. Hij kon behoorlijk mopperen 
op zijn medespelers; uiteraard niet tegen Steef want 
dat was zijn zwager!!  Na zijn voetbal-leven bleef 
Wim actief bij tennis, tafeltennis en biljarten zolang 
het nog ging. Zijn zoon voetbalde ook maar ging – 
god vergeve hem -  naar VVO. Na een keer een 
wedstrijd gezien te hebben dacht Steef: laat hem 
maar daar blijven.

Alle jubilarissen werden geëerd met een open 
doekje, kregen hun speldjes overhandigd door 
Noud Hooyman waarna de vergadering werd beslo-
ten met enige versnaperingen, aangeboden door 
de penningmeester.

Het was weer een enerverende avond met een 
overwegend positief gevoel.

Uw verslaggever Henk Matser
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Ik schrok recent van een afscheidsbrief op een 
website van een voetbalvereniging in deze regio. 
Een afscheidsbrief van een jeugdvoorzitter, die ruim 

25 jaar aan de club verbonden was. In deze brief laat 
deze jeugdvoorzitter weten per 1 januari 2018 zijn functie 
neer te leggen. De voorzitter komt met de uitleg dat hij 
nooit veel moeite heeft gehad om zichzelf aan te passen, 
omdat een spelersgroep, de organisatie of zelfs veran
deringen in de maatschappij daarom vroegen. Er worden 
echter geen veranderingen meer gevraagd. Nee, er 
worden zaken afgedwongen.

• Mijn kind moet hoger spelen of in ieder geval een 
kans krijgen

• Als ik niet in dat team mag spelen, stop ik ermee
• Vrijwilligerswerk, daar heb ik geen tijd voor, laat een 

ander dat lekker doen
• Ik wil wel een trainer die drie keer per week voor mij 

klaar staat, maar ik bepaal zelf wel of ik kom
• Ik ben het niet eens met het gevoerde beleid en ga 

lekker tegenwerken
• De vereniging moet zorgen dat er voldoende gekwa-

lificeerd kader voor mijn kind is
• Wij eisen meer trainingsruimte 

Deze voorzitter stelt dat ouders bovenstaande eisen van 
de club zonder te kijken of dit reëel is, of dat gekeken 
wordt naar de haalbaarheid daarvan. Nou moet ik zeg
gen dat we het bij onze verenging (nog) niet zo extreem 
ervaren als hierboven is verwoord, maar dat we met zijn 
allen de vinger aan de pols moeten houden lijkt mij wel 
duidelijk.

Het effect is wel dat ook wij binnen VDZ goede vrijwil
ligers dreigen te verliezen. Personen die zich jarenlang, 
met grote betrokkenheid, voor de jeugd hebben ingezet. 
Trainers die, zonder enige onkostenvergoeding, puur uit 
betrokkenheid voor de club, al jarenlang een of meerdere 
teams trainen. Niet voor hunzelf, maar voor de knapen en 
meisjes op het veld. Ik neem diep mijn pet af voor deze 
mensen die proberen zoveel mogelijk kinderen op een 
zo’n optimale manier hun hobby te laten uitoefenen. Ik zal 
u daarom het volgende willen vragen. Geef hen die waar
dering. Een klein complimentje geven of het aanbieden 
van een bak koffie is zo gedaan. Dat zal erg worden ge
waardeerd.  Pak zelf uw verantwoordelijkheid en werk met 
elkaar samen! Voetbal is een teamsport en de vereniging 
zijn wij allemaal: spelers, ouders, kaderleden, bestuursle
den en supporters.

Zo, dat moest ik even kwijt. Gelukkig zie ik bij VDZ veel 
positieve zaken die nog steeds de boventoon voeren. 
Met het schrijven van dit stuk weet ik dat we de eerste 
kampioen binnen hebben. Onze JO157 heeft al zijn wed
strijden gewonnen en kan, met nog twee wedstrijden te 
gaan, niet meer worden ingehaald. Kader, spelers, ouders 
en supporters … van harte!

En er komen er nog meer. De JO193, JO158, JO159, 
JO132, JO137, JO113, en MO191 strijden met nog 2 
of 3 wedstrijden te gaan, om het kampioenschap. Bijna 
alle andere jeugdteams doen goed mee in hun eigen com
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petitie. Fijn voor de spelers, het kader en zijn supporters. 
Geeft ons als technische commissie veel voldoening. Dit 
blijkt ook wel uit de gehouden bijeenkomsten met ons ka
der. Natuurlijk zijn er altijd zaken die beter kunnen, maar 
de algemene conclusie is dat we het nog niet zo heel 
verkeerd doen bij de jeugd. 

Kijkend naar de afgelopen maanden mag de doorstro
ming van onze eigen jeugd naar de senioren – een van 
onze speerpunten – als succesvol worden genoemd. 
Spelers van onze JO19, en zelfs JO17, trainen mee met 
herenselectie. Sterker nog, zij dwingen op zondag al een 
basisplaats af. Daar zijn wij hartstikke trots op.  
De eerste helft van het seizoen is bijna ten einde. Als 
technische commissie kijken we al weer vooruit naar de 
tweede helft van het seizoen. We nemen het kader mee 
in onze keuze om in de tweede helft van het seizoen een 
team een klasse hoger (of lager) te laten spelen. En we 
vragen – in het kader van ontwikkelen van het individu – 
aan het kader om aan te geven wat de grootste talenten 
zijn in hun team. Met deze input willen we gaan bezien of 
wij de ontwikkeling van enkele spelers wellicht een nieuwe 
impuls kunnen geven door bijvoorbeeld deze talenten 
mee te laten trainen met een team die op een hoger level 
speelt en traint. 

Verder zijn we aan het bekijken hoe we, aan de hand 
van het vigerende beleidsplan, hieraan verder concreet 
invulling kunnen geven. Denk daarbij bijvoorbeeld aan 
(vervolg)opleidingen, wanneer en onder welke voorwaar
den willen we doorselecteren, wisselbeleid, uitlenen van 
spelers aan elkaar en doorstroming vanuit de jeugd naar 

de senioren. Telkens met de vraag naar nut en noodzaak, 
welke middelen hiervoor nodig zijn en of dit überhaupt 
realiseerbaar is.

Het Sinterklaasfeest voor onze jongste jeugd is alweer 
voorbij als deze Volharder uitkomt en onze aloude kerst
feestavond in ons clubhuis zal weer gevierd worden. Ik 
ga mij maar eens opmaken voor dat laatste. Even in een 
andere setting genieten van deze mooie club. Hoop een 
groot aantal van jullie op deze avond te mogen begroeten.
Ik ga eindigen waar ik ergens in het begin mee ben 
begonnen. Voetbal is een teamsport en de vereniging zijn 
wij allemaal: spelers, ouders, kaderleden, bestuursleden 
en supporters! Laten we ervoor zorgen dat dat in ieder 
geval behouden blijft.
Forza VDZ !

Armand Rood
Technisch Jeugd Coördinator

13 januari, zet het vast in je agenda !!

Tiende editie

Roel van der Leij 
Wintercup 2018
Op zaterdag 13 januari 2018 wordt  voor de tiende keer het lagereelftallentoenooi 
gespeeld.  Editie 2017 strandde in de sneeuw, we hopen dit jaar op een beter begin van 
het nieuwe jaar. Het toernooi begint om 13.00 uur.  

Na afloop van het sportieve gedeelte wordt in het clubhuis een stamppotmaaltijd genuttigd en 
vindt de prijsuitreiking plaats. De kantine zal die avond tot tenminste 22.00 uur open zijn. Hopelijk 
is het animo voor dit toernooi net zo groot is als voorgaande jaren. 

Rogier Walter
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Geachte leden,
De eerste helft van de competities zit er (bijna) op. De 
feestdagen staan voor de deur, dus dit is de laatste “van 
de bestuurstafel “ van het jaar en ook die van mijn hand, 
want vanaf de volgende keer neemt onze nieuwe secreta
ris Esther Bronkhorst het stokje over.

Algemene ledenvergadering van 16 november
Elders in deze Volharder staat een uitgebreide impressie 
van de algemene ledenvergadering en daarin kunt u lezen 
wat er aan de orde is geweest. Het bestuur bestaat nu uit 
vier personen. In januari stelt het bestuur de portefeuil
leverdeling vast. We blijven ook op zoek naar een vijfde 
bestuurslid. Kent u kandidaten of bent zelf geïnteresseerd 
meldt u dan bij het bestuur. 
Belangrijkste  aandachtspunt is het onderhoud/renovatie 
of nieuwbouw. In de komende algemene ledenvergade
ring moet hierover een besluit genomen worden.

Uit de bestuursvergaderingen
Een delegatie van onze sponsorcommissie Hogerop 
is op bezoek geweest bij bestuur. De opbrengsten uit 
sponsoring groeien. De activiteiten rond sponsoren lopen 
goed. Er zijn echter  ook nog een aantal aandachtspun
ten die in een vervolggesprek aan de orde zullen komen, 
zoals het beleid en afspraken rond sponsoring. Deze zijn 

Van de bestuurstafelbestuurstafel
VDZ

bijvoorbeeld niet bij allen bekend. Ook is het belangrijk, 
dat verenigingsactiviteiten en inkopen zoveel mogelijk bij 
sponsoren plaatsvinden. 

Het dak van de nieuwe kleedkamers heeft onvoldoende 
afschot. Dit levert geen acute problemen op, maar voor de 
lange duur moet dit wel opgelost worden. Het bestuur laat 
momenteel onderzoek doen naar oorzaak en mogelijke 
oplossingen.

Helaas komt het soms voor, dat er vernielingen aan de 
kleedkamers worden aangebracht. Wij doen ons uiterste 
best de daders te achterhalen en de schade te verhalen. 
Recentelijk was er ook een vernieling bij een andere club 
waar een VDZteam verantwoordelijk werd gesteld. Hier
voor is geen bewijs gevonden, maar we hebben wel met 
bestuur van die vereniging contact gezocht om de goede 
relatie te behouden. Oproep aan alle leiders: houdt een 
oogje in het zeil en check of wij de kleedkamers goed ach
terlaten. De naam van VDZ moet hooggehouden worden.

Een kleine greep uit de aandachtspunten voor het bestuur 
de komende tijd:  in kader van Arbowet gaan we aan de 
slag met een risicoinventarisatie en evaluatie. We gaan 
ook kijken hoe we onze digitalisering kunnen versterken 
inclusief aspecten als privacy en beveiliging.

Ik wens u hele fijne feestdagen toe en nu al een gezond 
en gelukkig 2018. Ik hoop u te zien bij het kerstfeest bij 
VDZ op 23 december en de nieuwjaarsreceptie op 1 
januari.

Namens het bestuur, 
Noud Hooyman

Een aandachtig publiek tijdens de  ALV. Er was veel te bespre-
ken: bestuurswisselingen, bouwplannen, jubilarissen etc. Alles 
daarover kunt u lezen vanaf pagina 48. 
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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 Tristan van de Beek 
en Nouri Alomar

Naam: Tristan van de Braak
Ik ben 7 jaar oud en speel in JO9-7G als keeper. Ik was pupil 
van de week bij de wedstrijd: VDZ1 – DCS 1, op zondag 
22 oktober 2017, de uitslag was 1 - 2.

Hoe lang speel je al bij VDZ? Twee jaar
Waarom koos je voor VDZ? Omdat mijn broer er al speelde
Op welke positie speel je het liefst? Keeper
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom? 
Davy Pröpper (ook al is hij al weg)
Wie vind je de beste voetballer en waarom? 
Manuel Neuer (keeper van Bayern München), omdat hij de 
beste keeper van de wereld is
Wat is je favoriete club? PSV
Heb je nog andere hobby’s? Mijn hond Nova en skiën
Wat wil je later worden? Profkeeper
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij VDZ? 
Pupil van de week zijn
Wat was je beste wedstrijd of actie? 
Ik dook hoog in de hoek en haalde de bal uit de kruizing
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over jezelf? 
Ooit wil ik keeper worden van het eerste van VDZ.

PUPIL VAN DE WEEK
Naam: Nouri Alomar
Ik ben 7 jaar oud en speel in E12 en speel overal. Ik was 
pupil van de week bij de wedstrijd: VDZ1 – FC Trias 1 op 
zondag 15 oktober 2017, de uitslag was 2 - 1.

Hoe lang speel je al bij VDZ? Drie maanden
Waarom koos je voor VDZ? Omdat er veel vriendjes en 
klasgenootjes bij VDZ voetballen
Op welke positie speel je het liefst? Verdediger
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom? 
Thom van Middelaar, omdat hij goed overspeelt
Wie vind je de beste voetballer en waarom? 
Ronaldo (Real Madrid), omdat hij veel scoort
Wat is je favoriete club? VDZ
Heb je nog andere hobby’s? Zwemmen
Wat wil je later worden? Profvoetballer
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij VDZ? 
Om pupil van de week te mogen zijn 
Wat was je beste wedstrijd of actie? 
Tegen ESA JO96M, we speelden gelijk met 55
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over jezelf? 
Dat ik VDZ een hele leuke club vind.
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VDZ vrouwen 2 wint overtuigend eerste periode

Vrouwen 2 kent een spectaculaire start van het 
seizoen. De selectie van coach Paul Meulenbroek 
won zeven van haar acht competitiewedstrijden 

en speelde slechts één keer gelijk. Een korte beschrijving 
van de reis naar het winnen van de eerste periode…

VDZ – Sc Westervoort was een wedstrijd met twee 
gezichten en in retrospect direct een cruciaal duel. De 
gedegradeerde blauw-witten uit Westervoort waren in 
de eerste helft minstens gelijkwaardig aan VDZ en de 
uiteindelijke 6-1 einduitslag gaf de juiste verhoudingen 
dan ook absoluut niet weer. Dat de bezoeksters na rust zo 
in elkaar zakten, had meer te maken met hun conditio-
nele achterstand dan met hun voetbalvermogen. Na acht 
wedstrijden in de eerste periode blijkt deze verliespartij 
de enige voor Sc Westervoort en lijkt het de belangrijkste 
uitdager van VDZ te worden.

VROUWEN 2 WINT OVERTUIGEND 
EERSTE PERIODE

De 0-2 winst bij Juliana ’31 uit Malden was een lelijke, 
maar ook dat soort driepunters horen bij een geslaagde 
periode. Het kan niet elke week top zijn! Tegen OSC ’21 
moest dat wel; vooraf beschouwd was de Oosterhoutse 
ploeg één van de titelkandidaten. Voor rust ging het duel 
in Arnhem gelijk op, maar na rust was ook nu VDZ veel 
fitter dan hun bezoekers. De vele kansen op de meer dan 
verdiende winst werden niet verzilverd en dus was het 
eerste ( en naar nu blijkt) enige puntverlies een feit. Ook 
dit soort wedstrijden zitten er overigens tussen; wedstrij-
den waarin de scherpte en dat kleine beetje geluk er niet 
is. Wat volgde was een trio wedstrijden die min of meer 
gelijk verliepen. Zowel bij De Treffers (0-4), thuis tegen 
RKHVV  (3-1) als op bezoek bij DVC ’26 2 hoefde er niet 
groots te worden gevoetbald om de volle winst te behalen. 
In nagenoeg alle wedstrijden leek de tegenstandster zich 
al bij dat feit te hebben neergelegd en was het telkenmale 

wachten op het moment dat VDZ het verschil in kwaliteit 
en het grote veldoverwicht in de score tot uitdrukking 
zou brengen. Wedstrijd nummer zeven in periode 1 leek 
doorslaggevend te worden in de eerste periode. Brum-
men/Oeken stond na vier wedstrijden fier bij de koplopers, 
maar verliesbeurten tegen zowel OSC 21 als tegen Sc 
Westervoort bracht hun positie iets meer in perspectief. 
Voor hen was het duel tegen VDZ dan ook min of meer 
een erop-of-eronder, maar daar was niets van te merken. 
In misschien wel de beste eerste helft sinds de voorberei-
ding liet VDZ duidelijk zien hoe de krachtsverhoudingen 
waren. De uiteindelijke eclatante 1-5 overwinning was niet 
eens geflatteerd en na drie verliespartijen was Brummen/
Oeken, in ieder geval tijdelijk, afgehaakt in de strijd aan 
kop. Spero was de laatste opponent in periode 1, waarin 
VDZ voldoende had aan een gelijkspel. Dat de vrouwen 
van VDZ niets minder dan opnieuw de volle winst wilden, 
was vooral in de eerste helft  duidelijk. Twee vlotte goals 
zorgden voor rust en hoewel Spero tot nu toe als enige 
ploeg meer dan één keer kon scoren tegen de hechte 
VDZ-defensie, was het nooit de vraag óf VDZ de eerste 
periode wel in de wacht zou slepen.

Waar zit hem dan de kracht van dit vrouwenteam? Een 
korte, geheel subjectieve analyse..

De hechte verdediging bulkt van de ervaring. Met twee 
veertigers (!) en twee dertigers in de laatste linie worden 
veel penibele situaties met rust en ervaring opgelost. 
‘Golden-oldies’ Inger Lise en Cynthia ‘hebben het allemaal 
al eens gezien’, Annelies is even degelijk als betrouwbaar 
en het soms aanstekelijke enthousiasme en positivisme 
van Loes maakt de verdediging nagenoeg onpasseerbaar. 
En als er dan eens iemand tussendoor glipt, is keepster 
Jill een echte aanwinst gebleken door haar attente uit-
lopen en sterke reflexen in de duels. Op het middenveld 
ook veel ervaring van speelsters die (veel) hoger hebben 
gespeeld en de rust en het inzicht hebben zich onder 
weerstand ergens uit te voetballen; Xandra en Esmée. 
Beide speelsters acteerden vorig jaar nog in het eerste en 
hun kwaliteiten zijn een aanwinst voor vrouwen 2. Voorin 
is Britt Jansen, niet te verwarren met de verdedigster van 
vrouwen 1 met exact dezelfde naam, een ware aanwinst. 
De vlugge en technisch vaardige aanvalster kwam over 
van Veluwezoom en is meermaals degene die voor groot 
gevaar zorgt. De geslepen Ellen floreert bij de aandacht 
die Britt van haar wegneemt en pikt zoals altijd haar 
goaltjes mee. Monique begint meer en meer fit te raken 
en kan zowel op het middenveld als in de aanval met haar 
ervaring een verrijking zijn. Tel daarbij een handvol jeug-
dige speelsters die in een team met zo veel ervaring en 
kwaliteit prima kunnen ontwikkelen; Anouk, fragiel maar 
tactisch sterk, Rémy, pas 15 (!) jaar maar al sterk aan de 
bal en met een tomeloze inzet. Britt Loman, die samen 
met tweelingzus Jill van DVC ’26 overkwam en in de 
beperkte speelminuten die ze krijgt, toch altijd van waarde 
is en haar assists of treffers meepikt. Mieke, die op meer-
dere plaatsen haar taken prima kan invullen en Jenneke, 
die in de achterste lijn goed meedraait in de geoliede 
verdediging. Tel daar bij op een aantal speelsters die zo 
af en toe meespelen; Laurie, Olivia, Jill, Anne, waardoor 
ook de breedte van de groep één van de sleutels van het 
succes is. 

Na de winterstop zal blijken of de sterke start een mooi 
vervolg krijgt in de vorm van een kampioenschap, maar 
het is nog veel te vroeg om het daar al over te hebben. 
Een nacompetitieplek is binnen en dan maar eens kijken 
hoe lang de vrouwen van VDZ aan kop kunnen blijven 
staan…

Fedor Dibbets

Bovenste rij v.l.n.r. : Paul Meulenbroek- Cynthia Wijbenga - Esmée Krasenberg - Loes Wierstra - Britt Loman 
                             Jenneke Bouwmeester  - Xandra Borgijink - Jill Loman - Will Bruijnesteijn
Onderste rij v.l.n.r. ; Inger Lise vd Graaf - Annelies van Gelder - Anne Loth - Anouk Kamphuis - Mieke Meijer 
                            Rémy vd Windt - Ellen Vermeulen - Britt Jansen
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seizoen. De selectie van coach Paul Meulenbroek 
won zeven van haar acht competitiewedstrijden 

en speelde slechts één keer gelijk. Een korte beschrijving 
van de reis naar het winnen van de eerste periode…

VDZ – Sc Westervoort was een wedstrijd met twee 
gezichten en in retrospect direct een cruciaal duel. De 
gedegradeerde blauw-witten uit Westervoort waren in 
de eerste helft minstens gelijkwaardig aan VDZ en de 
uiteindelijke 6-1 einduitslag gaf de juiste verhoudingen 
dan ook absoluut niet weer. Dat de bezoeksters na rust zo 
in elkaar zakten, had meer te maken met hun conditio-
nele achterstand dan met hun voetbalvermogen. Na acht 
wedstrijden in de eerste periode blijkt deze verliespartij 
de enige voor Sc Westervoort en lijkt het de belangrijkste 
uitdager van VDZ te worden.
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De 0-2 winst bij Juliana ’31 uit Malden was een lelijke, 
maar ook dat soort driepunters horen bij een geslaagde 
periode. Het kan niet elke week top zijn! Tegen OSC ’21 
moest dat wel; vooraf beschouwd was de Oosterhoutse 
ploeg één van de titelkandidaten. Voor rust ging het duel 
in Arnhem gelijk op, maar na rust was ook nu VDZ veel 
fitter dan hun bezoekers. De vele kansen op de meer dan 
verdiende winst werden niet verzilverd en dus was het 
eerste ( en naar nu blijkt) enige puntverlies een feit. Ook 
dit soort wedstrijden zitten er overigens tussen; wedstrij-
den waarin de scherpte en dat kleine beetje geluk er niet 
is. Wat volgde was een trio wedstrijden die min of meer 
gelijk verliepen. Zowel bij De Treffers (0-4), thuis tegen 
RKHVV  (3-1) als op bezoek bij DVC ’26 2 hoefde er niet 
groots te worden gevoetbald om de volle winst te behalen. 
In nagenoeg alle wedstrijden leek de tegenstandster zich 
al bij dat feit te hebben neergelegd en was het telkenmale 

wachten op het moment dat VDZ het verschil in kwaliteit 
en het grote veldoverwicht in de score tot uitdrukking 
zou brengen. Wedstrijd nummer zeven in periode 1 leek 
doorslaggevend te worden in de eerste periode. Brum-
men/Oeken stond na vier wedstrijden fier bij de koplopers, 
maar verliesbeurten tegen zowel OSC 21 als tegen Sc 
Westervoort bracht hun positie iets meer in perspectief. 
Voor hen was het duel tegen VDZ dan ook min of meer 
een erop-of-eronder, maar daar was niets van te merken. 
In misschien wel de beste eerste helft sinds de voorberei-
ding liet VDZ duidelijk zien hoe de krachtsverhoudingen 
waren. De uiteindelijke eclatante 1-5 overwinning was niet 
eens geflatteerd en na drie verliespartijen was Brummen/
Oeken, in ieder geval tijdelijk, afgehaakt in de strijd aan 
kop. Spero was de laatste opponent in periode 1, waarin 
VDZ voldoende had aan een gelijkspel. Dat de vrouwen 
van VDZ niets minder dan opnieuw de volle winst wilden, 
was vooral in de eerste helft  duidelijk. Twee vlotte goals 
zorgden voor rust en hoewel Spero tot nu toe als enige 
ploeg meer dan één keer kon scoren tegen de hechte 
VDZ-defensie, was het nooit de vraag óf VDZ de eerste 
periode wel in de wacht zou slepen.

Waar zit hem dan de kracht van dit vrouwenteam? Een 
korte, geheel subjectieve analyse..

De hechte verdediging bulkt van de ervaring. Met twee 
veertigers (!) en twee dertigers in de laatste linie worden 
veel penibele situaties met rust en ervaring opgelost. 
‘Golden-oldies’ Inger Lise en Cynthia ‘hebben het allemaal 
al eens gezien’, Annelies is even degelijk als betrouwbaar 
en het soms aanstekelijke enthousiasme en positivisme 
van Loes maakt de verdediging nagenoeg onpasseerbaar. 
En als er dan eens iemand tussendoor glipt, is keepster 
Jill een echte aanwinst gebleken door haar attente uit-
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ook veel ervaring van speelsters die (veel) hoger hebben 
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is Britt Jansen, niet te verwarren met de verdedigster van 
vrouwen 1 met exact dezelfde naam, een ware aanwinst. 
De vlugge en technisch vaardige aanvalster kwam over 
van Veluwezoom en is meermaals degene die voor groot 
gevaar zorgt. De geslepen Ellen floreert bij de aandacht 
die Britt van haar wegneemt en pikt zoals altijd haar 
goaltjes mee. Monique begint meer en meer fit te raken 
en kan zowel op het middenveld als in de aanval met haar 
ervaring een verrijking zijn. Tel daarbij een handvol jeug-
dige speelsters die in een team met zo veel ervaring en 
kwaliteit prima kunnen ontwikkelen; Anouk, fragiel maar 
tactisch sterk, Rémy, pas 15 (!) jaar maar al sterk aan de 
bal en met een tomeloze inzet. Britt Loman, die samen 
met tweelingzus Jill van DVC ’26 overkwam en in de 
beperkte speelminuten die ze krijgt, toch altijd van waarde 
is en haar assists of treffers meepikt. Mieke, die op meer-
dere plaatsen haar taken prima kan invullen en Jenneke, 
die in de achterste lijn goed meedraait in de geoliede 
verdediging. Tel daar bij op een aantal speelsters die zo 
af en toe meespelen; Laurie, Olivia, Jill, Anne, waardoor 
ook de breedte van de groep één van de sleutels van het 
succes is. 

Na de winterstop zal blijken of de sterke start een mooi 
vervolg krijgt in de vorm van een kampioenschap, maar 
het is nog veel te vroeg om het daar al over te hebben. 
Een nacompetitieplek is binnen en dan maar eens kijken 
hoe lang de vrouwen van VDZ aan kop kunnen blijven 
staan…

Fedor Dibbets

Bovenste rij v.l.n.r. : Paul Meulenbroek- Cynthia Wijbenga - Esmée Krasenberg - Loes Wierstra - Britt Loman 
                             Jenneke Bouwmeester  - Xandra Borgijink - Jill Loman - Will Bruijnesteijn
Onderste rij v.l.n.r. ; Inger Lise vd Graaf - Annelies van Gelder - Anne Loth - Anouk Kamphuis - Mieke Meijer 
                            Rémy vd Windt - Ellen Vermeulen - Britt Jansen



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 Noud Hooyman 026 3706618
Secretaris Esther Bronkhorst 06 44376905
Penningmeester Rob Godschalk 026 3621170
Bestuurslid Jeugd Matthieu Nas 06 28469709

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 Esther Bronkhorst)
VDZ Clubblad Rudi Borkus 026 4422408
VDZ Website Jeroen Westen 06 18067183
Externe woordvoering, pers/media Noud Hooyman 026 3706618
Reüniecommissie

Voetbaltechnische zaken (bestuurslid Noud Hooyman)
Voorzitter commissie voetbalzaken Noud Hooyman 026 3706618
Herenselectie tech. coördinator Philip Bouman 06 14566972
Lagere elftallen coördinator Rogier Walter 06 29276710
Damescommissie coördinator Jan Erik Fokke 06 53244334
Scheidsrechter coördinator scheidsrechter@vdz arnhem.nl
(Maarten Holtus, Omar Khalifa, Jeroen Westen en Lenny Jansen) 
Stagebegeleiding CIOS Cantor Barten 06 52406331

Secretariaten en vrijwilligersregeling (bestuurslid Esther Bronkhorst)
Ledenadministratie Jacqueline Meijer 06 10661682 
Vrijwilligersadministratie Jacqueline Meijer 06 10661682 
Wedstrijdsecretaris Heren/Dames Vacature 

Financiën en Kantine (bestuurslid Rob Godschalk)
Coördinator Horecacommissie Rogier Walter 06 29276710
Barcommissie Bardienstenplanning Hanny Jansen 06 27838393
Barcommissie Inkoop Henk Koudijs 026 4435976
Contributie inning en incasso Martin Brouwer 06 38702397
VDZ Hogerop en sponsoring Evert van Amerongen 026 4435831
Fondsenwerving Ronald Brakenhoff 06 21580873
Crediteurenadministratie Hans Egging  facturen@vdz arnhem.nl

Hoofd accommodatie Steef Brinkhoff
Onderhoud en schoonmaak Steef Brinkhoff 026 4455096

Jeugdcommissie (bestuurslid Matthieu Nas)
Jeugdcommissie voorzitter John Wijbenga 06 51193081
Wedstrijdsecretaris Jeugd Gérard van Lunenburg 06 55778863
Algemeen Jeugdcoördinator Jérôme Jansen 06 51828707
Technisch Jeugdcoördinator Armand Rood 026 3643263
Toernooicommissie  toernooicommissie@vdz arnhem.nl
Activiteitencommissie  jeugdactiviteiten@vdz arnhem.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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