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Flow Bloemisten

www.cafetariathoekjearnhem.nl

Cafetaria Bar ´t Hoekje

Openingstijden  Adres
Di. t/m vr. 12.00 - 21.00  Beethovenlaan 69
Za. en zo. 14.00 - 21.00  6815 BL Arnhem
  T 026-3616226

www.cafetariathoekjearnhem.nl

broodjes ● schotels ● ijs 
 döner ● snacks ● shoarma

Alle vleesproducten worden door ons 
vers bereid. Wij verzorgen ook uw 
catering! Zowel standaard snacks als 
Turkse hapjes. 
Vraag naar de mogelijkheden!Speciale momenten 

verdienen speciale bloemen

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

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

OLB Voetbalcenter

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

www.olbsports.nl
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Na de winterstop zijn we voortvarend aan de slag 
gegaan. Als we bestuur willen we graag vooruit. 
Maar dat is makkelijk gezegd. Hoe maak je dat 

concreet? En daarnaast, vooruit in wat precies? Om dat 
goed te kunnen beantwoorden, zijn we gaan kijken naar 
wat we hebben, maar ook naar wat we (nog) niet hebben.  
Zo hebben we gekeken naar de portefeuilleverdeling en 
deze opnieuw verdeeld. Met de intentie om de lijnen nog 
korter te maken, dan ze al zijn. Dat vinden we als bestuur 
belangrijk. We willen namelijk graag samen optrekken,  
in goed overleg en afstemming. Ook de onderlinge 
verbinding tussen de verschillende commissies vinden we 
belangrijk. Om die reden heeft er op 29 januari jl. sinds 
lange tijd weer een clustervergadering plaatsgevonden. 
Deze avond was er afvaardiging van alle commissies die 
die avond konden en werd er allerlei zaken met elkaar 
besproken en gedeeld. De avond werd positief en als nut
tig ervaren, dus deze wordt over een tijd weer vervolgd. 
Als je als vereniging wilt weten wat er allemaal speelt, 
welke ideeën, maar ook welke issues er zijn, dan moet je 
het wel van elkaar weten. Dit creëert begrip en betrokken
heid, iets wat we graag willen vasthouden en verder willen 
uitbouwen.

Zoals hierboven beschreven gaan we voortvarend aan de 
slag. Zo zijn we momenteel bezig om middels een risico
inventarisatie en risicoevaluatie (RI&E) alles in kaart te 
brengen. Gelukkig bleek er al veel goed geregeld te zijn, 
maar sommige zaken kunnen nog wel wat scherper. Dus 

Van de bestuurstafelbestuurstafel
VDZ

die pakken 
we op. Vanuit 
de ICT zijn we 
met een kleine 
afvaardiging 
aan het kijken hoe wij nog 
meer vooruit kunnen op dat gebied. 
We hebben prachtige communicatiemiddelen, zoals de 
Volharder, onze website en de Voetbal Assist app. Maar 
wat zetten we waar (voor) in? De eerste schetsen zijn 
gemaakt en we gaan nu ophalen bij de verschillende 
commissies wat zij graag terugzien, nodig hebben, etc. 
Daarnaast is onze kantine voorzien van een nieuw media
scherm, waar voortaan de prijzen van de horecaproducten 
terug te vinden zijn, maar ook ander nieuws.

Tijdens onze laatste bestuursvergadering hadden we 
Jamie Smal te gast aan tafel. Jamie is werkzaam als 
kinderarts in het Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht 
en vader van jeugdspelers bij VDZ. Hij heeft enige tijd 
geleden een open brief in de Volharder geplaatst over het 
rookvrij maken van VDZ. We hebben met hem uitvoerig 
besproken hoe we dit kunnen realiseren en wat daarbij 
komt kijken. Vanuit hier wordt nu de link gelegd met de 
jeugdcommissie. Een mooi initiatief, die wij omarmen en 
die gaat bijdragen aan de rookvrije generatie. Binnenkort 
vertellen we daar meer over.

Dit was het voor nu. Wij kijken uit naar een mooie tweede 
helft van het voetbalseizoen!! En wensen alle teams heel 
veel succes, maar vooral heel veel voetbalplezier.

Met sportieve groet,
namens het bestuur!!

Esther Bronkhorst

De rubriek ‘Van de voorzitter’ is in dit nummer vervangen 
door ‘Van de bestuurstafel’. De voorzitter wordt namelijk 
in dit nummer uitgebreid geinterviewd en Noud wilde het 
daar graag bij laten (red.).
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Pupil van de Week Mette Wieggers

Van de redactie

VDZ BL 2018.indd   1 15-1-2018   10:21:10

De tweede seizoenshelft is alweer aange
broken. De winterstop duurde best lang 
doordat de KNVB heeft besloten om de 

competitie langer door te laten gaan. Een voordeel 
daarvan is wel dat uitgestelde wedstrijden (vanwe
ge de sneeuw in december) alsnog plaats konden 
vinden in januari. Daardoor kon JO193 zich kampi
oen noemen door tegenstander VVO in een span
nende pot de verslaan. De eerste seizoenshelft 
leverde sowieso veel kampioenen op. MO19, JO19
3, JO157, JO159, JO132G en JO113 wisten hun 
competities winnend af te sluiten. De meeste van 
deze teams vind je terug in deze Volharder. Met het 
periodekampioenschap van VDZ 2 en VDZ VR2 
erbij gerekend was het dan ook een uitstekende 
eerste seizoenshelft wat ook blijkt uit de cijfers van 
Jeroen Polman die je op pagina 29 vindt.

Kopij genoeg dus om weer een mooie 
Volharder van te maken. En dat hebben 
we ook weer gepoogd. 

Dat dat niet altijd helemaal goed gaat bleek de 
vorige aflevering van de Volharder. Leuk shoppen 
leverde een prachtig plaatje op van een 
scheidsrechter met een rode kaart 
die gemaakt is van het logo van 
een bekend koffiemerk (ik zal de 
naam niet meer noemen). Het is 
echter Leodoro die  ervoor zorgt 
dat we onze noodzakelijke shot 
lekkere koffie binnenkrijgen. Een 
kleine ommissie van de redactie die we 
hiermee recht willen zetten. 
Namens de redactie veel leesplezier gewenst,

Rudi Borkus

PUPIL VAN
 D

E W
EEK

Naam: Marnix Panduric
Ik ben 9 jaar oud en speel in JO11-9 als spits en keeper. Ik 
was pupil van de week bij de wedstrijd: VDZ1 – Groessen 1 
op zondag 4 februari 2018, de uitslag was 5 - 0.

Hoe lang speel je al bij VDZ?  Dit is mijn tweede seizoen
Waarom koos je voor VDZ?  Het is een goede voetbalclub
Op welke positie speel je het liefst? Spits of keeper
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom? 
Gedeon Geertruida, maar eigenlijk zijn ze allemaal heel 
goed. En ook supersnel.
Wie vind je de beste voetballer en waarom? 
Neymar, omdat zijn techniek heel goed is
Wat is je favoriete club? Ajax en Real Madrid
Heb je nog andere hobby’s? Basketbal, skiën en gamen
Wat wil je later worden? Voetballer
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij VDZ? 
Pupil van de week zijn.
Wat was je beste wedstrijd of actie? 
Bij de wedstrijd tegen ESA, scoren vanaf het middenveld
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over jezelf? 
Het is gewoon een hele goede voetbalclub. En mijn team is 
heel leuk en goed.

7
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Bootcamp, JO11-1 

tm 4 in training

Terwijl de meesten nog moesten bijkomen van de 
drukke kerstdagen, stonden wij 28 december al 
om 11:00 uur klaar op het veld, om een pittige 

bootcamptraining te geven. 
De opkomst van de teams JO11-1 t/m JO11-4 was goed, 
met maar liefst 21 kinderen was het een geslaagde 
training!  

De training was bedoeld om de voetballers te laten erva-
ren hoe het is om andere spieren te trainen. Wat ook erg 
goed gelukt is! 
Voetbal is namelijk meer dan alleen een balletje trappen. 
Fysieke kracht speelt hierin een hele belangrijke rol, maar 
ook conditie en balans. In het voetbal zie je vaak dat som-
mige spelers lichamelijk sterker zijn dan hun tegenstan-
der. Wat je ook ziet zijn voetballers die heel snel zijn of 
juist heel snel moe worden. Dit heeft allemaal te maken 
met de conditie en fysieke gesteldheid. 

Daarom heb ik, als trainer van JO11-2 bedacht om een 
bootcamptraining te geven. Deze training heb ik samen 
met 2 ervaren trainsters in elkaar gezet en uitgevoerd.  

Dit was een ideale training om de juiste spieren te 
gebruiken en de conditie te verbeteren. Maar we hebben 
de bootcamptraining extra leuk gemaakt om ook nog 
even 30 minuten een voetbalpartij te spelen. Dit hebben 
we speciaal gedaan voor de kinderen die vooral voor het 
voetballen komen. Maar gelukkig waren er veel kinderen 
heel enthousiast over de combinatie van bootcamp en 
voetballen. Het was inmiddels ook kerstvakantie/winter-
stop, dus dit was het perfecte moment om zo’n training te 
houden. 

Stipt 11:00 uur zijn we gezamenlijk begonnen met een 
uitgebreide warming up. Eerst lekker joggen, erna een 
sprintoefening en aansluitend daarop een uithoudingsver-
mogen test. Na de warming-up hebben we de grote groep 
van 21 kinderen in drieën gedeeld. Hierdoor konden we 
in kleine groepen verschillende oefeningen doen. Er werd 
goed getraind, ondanks dat sommige oefeningen zwaar 
en pittig waren. Iedereen heeft heel goed z’n best gedaan! 

De bootcamptraining bestond verder niet alleen maar uit 
trainen. Tussen de middag hebben we met z’n allen geno-
ten van een lekkere gezonde lunch. Iedereen heeft goed 
gegeten, wat ook logisch is na anderhalve uur intensief 
trainen! 

Nadat de maag weer gevuld was stond er een voetbalpar-
tij op het programma. Dit was natuurlijk voor de meesten 
het favoriete onderdeel. Het was leuk om te zien dat in 
sommige duels al gelijk wat van de bootcamptraining was 
opgepikt. Bij de duels hebben de kinderen hun lichaam 
goed  gebruikt/ingezet. 

Na afloop van de voetbalpartij, stond nog een allerlaatste 
intensieve oefening van 8 minuten op het programma. 
Deze bestond uit een circuit van 1 minuut allemaal tegelijk 
werken. Er werd gebokst en getrapt op een boks-kussen, 
terwijl anderen gingen springtouwen, buikspieren trainen, 
planken en squatten. Hiermee werd de training van iets 
meer dan 2 uur afgerond. Als afsluiting kreeg iedereen 
nog een lekker stuk fruit mee. 

Het was een zeer geslaagde training voor ons maar ook 
vooral voor de kinderen!

De trainers bedanken de kinderen voor de aanwezigheid 
en de inzet.                                                     Omar Khalifa
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Inloopspreekuur Fysiodynamiek
Locatie sportpark ‘t Cranevelt

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

Senioren (biwekelijks)
20-21 uur

• 27 februari
• 13 en 27 maart
• 10 en 24 april
• 8 en 22 mei
• 5 juni

Jeugd (maandelijks)
19-20 uur

• 7 maart 2018
• 4 april 2018
• 2 mei 2018
• 5 juni 2018
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Bijna iedereen (zeker voetballers) heeft er wel eens 
van gehoord: het ijsbeentje. Tijdens de wedstrijd 
(het sporten) krijg je een knie van je tegenstander 

tegen je bovenbeen. In voetbal is dit dan wel meestal de 
knie van een tegenstander, maar vallen met de fiets kan 
een soortgelijk ongemak veroorzaken. Het ijsbeentje is 
een vorm van spierkneuzing, specifiek in het bovenbeen 
(de voorzijde, quadriceps). 

Na de botsing ontstaat er meestal roodheid, een blauwe 
plek en soms zelfs een zwelling. Allemaal het gevolg van 
het ingezette ontstekingsproces om de afvalstoffen op 
te ruimen. Het effect werkt zelfs door en je merkt al snel 
dat het gebied rondom de aangedane plek hard en beurs 
aanvoelt. 

Hoewel de pijn direct is, kun je er vaak nog wel mee 
verder spelen (de rest van de wedstrijd). De pijn trekt 
door de beweging langzaamaan weg. Na een periode 
van volledige rust weer bewegen zorgt voor ongemak en 
terugkeer van de pijn.

Wat te doen?
• Direct koelen!
• Compressie om de bloeding te remmen
• Blijf in beweging om stijfheid te voorkomen

Behandeling
Wees dus voorzichtig en kom langzaam in 
beweging, om zo de spier(en) van het boven
been rustig los te krijgen. In de eerste fase na 
het ontstaan is rust geboden. Maar voorzichtige 
rekoefeningen (binnen de pijngrens) kunnen al 
vrij snel uitkomst bieden richting herstel.
Wanneer de beweeglijkheid verbetert is het 
raadzaam te gaan fietsen voor een gelijkmatige 
opwarming en dus doorbloeding. In principe 
duurt het ongemakkelijke deel van de blessure 
ongeveer drie dagen. Verder herstel zal de twee 
weken daarna in beslag nemen, maar langer 
(vier weken) is niet ondenkbaar.

Wat nog meer dus?
• Rekoefeningen voor het bovenbeen, pijnvrij en niet 

op de dag van ontstaan (hak naar de bil)
• Massage kan, maar niet de eerste twee/drie dagen 

(duur van het ontstekingsproces)
• Paracetamol kan (de eerste dagen) wat verlichting 

bieden maar gebruik het niet onnodig lang.

Normaal gesproken ben je dus redelijk snel weer de oude 
en kun je intussen je trainingen hervatten. Maar wanneer 
het spierweefsel zich niet in voldoende tempo herstelt, 
wordt er door het lichaam kalk gevormd op de plaats van 
impact. Het spierweefsel daar gaat dan verkalken wat er 
voor zorgt dat de klachten aanhouden. In dit geval is er 
sprake van myosotis ossificans. 
Wanneer de klachten (het ijsbeentje) dus langer dreigen 
te duren (geen duidelijke verbetering na de eerste 710 
dagen), is het verstandig om er (door een fysiotherapeut) 
naar te laten kijken. Het vaststellen van een eventuele 
verkalking gaat middels een röntgenfoto.

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

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!

Het ijsbeentje



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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Ga jij fluitend 
het veld op? 
VDZetje

Voetbal met meer plezier

Ga jij 
fluitend 
het veld 
op?
VDZ is dringend op zoek naar 
wedstrijdleiders. Wil je graag leren fluiten? 
Dan ben je van harte welkom. 
Meld je aan voor de gratis 
clubscheidsrechterscursus van VDZ 
via scheidsrechter@vdz-arnhem.nl
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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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Algemene Jeugdcoördinatie
De tweede seizoenshelft

Aan het lange wachten komt een einde, de 
winterstop zit er bijna op. Zoals vorig jaar 

aangekondigd heeft de KNVB de speelkalender 
aangepast waardoor we later in februari beginnen. 
Voor de kou is dat fijn, maar door de sneeuw in de 
laatste speelronde van december is het nu wel extra 
lang wachten voor iedereen weer lekker kan gaan 
ballen. De belangrijkste punten vanuit de algemene 
coördinatie op een rij. 

VDZ: onze vereniging!
Afgelopen weken hebben we samen met het kader ge
sproken over de vereniging VDZ. Waar staat VDZ voor, 
waar moeten we mee stoppen en wat moeten we ab
soluut gaan doen. En daarnaast: hoe betrekken 
we de leden en, voor de jeugd, hun ouders 
nog meer bij VDZ? Twee zeer mooie 
avonden die elders in de Volharder 
worden besproken (blz 27, red.). Met 
de uitkomsten gaan we de komende 
maanden zeker aan de slag.

Voorbereiding seizoen 2018-2019
Ook volgend seizoen gaat er weer wed
strijdvormen veranderen. De winterstop is 
traditiegetrouw het moment om de voorbereidingen 
voor seizoen 20182019 te starten en net als vorig jaar 
zal dit ook dit jaar extra inspanningen vragen. De tweede 
fase van het KNVB plan voor de jeugd zal dit seizoen 
ingevoerd worden. Deze fase ziet er als volgt uit:
• De teams van onder 10 (1e jaars E) gaan spelen 6 

tegen 6 op kwart veld
• De teams van onder 11 (2e jaars E) én onder 12  

(1e jaars D) gaan spelen 8 tegen 8 op half veld. 
Het wordt weer een grote klus om deze nieuwe wed
strijdvormen en alles wat mee te maken heeft t.a.v. de 
(logistieke) organisatie van VDZ te implementeren. Want 
naast de indeling in teams gaat het ook om velden, doel
tjes, leiders, trainers, etc, etc. Hierover volgt later meer 
informatie. 

Internationaal toernooi 26 en 27 mei
Dit jaar is er een nieuwe toernooicommissie gestart met 
de voorbereidingen van de toernooien eind mei en begin 
juni. Een aantal leden van de oude toernooicie helpt ze 

daarbij en met name voor het internationaal toernooi voor 
prestatieteams O9, 11, 13 en 15 lopen de aanmeldingen 
al storm. We hebben zelfs al Engelse verenigingen teleur 
moeten stellen, omdat bepaalde leeftijden vol zitten. Zo 
zullen we op onder andere bijna 200 voetballers en sup
porters van Nottingham Forrest mogen verwelkomen en 
is ook de prestigieuze Rhondos Academy voetbalschool 
weer van de partij. Ook zal er dit jaar weer een team uit 
Duitsland deelnemen. Doordat het toernooi altijd moet 
samenvallen met de Engelse Bank Holiday wordt het toer
nooi gelijk met de laatste speelronde van de competitie 
afgewerkt. Dit vraagt dus ook wat van alle VDZers, want 
dat houdt in dat er dat weekend vrijwel geen thuiswed

strijden gespeeld kunnen worden. Zowel voor de 
senioren als de jeugd wordt samen met de 

coaches, tegenstanders en de KNVB een 
passende oplossing voor deze laatste 

wedstrijden gezocht. Het toernooi 
beloofd in ieder geval geweldig te 
worden!   

Scheidsrechters 
Het beleidsplan scheidsrechters ligt 

klaar en een deel van de financiering is 
rond. Maar het belangrijkste zijn natuurlijk 

de scheidsrechters op het veld. Doordat de KNVB 
tot drie keer toe een toegezegde cursusleider terug trok 
heeft er nog geen nieuwe groep jeugdscheidsrechters de 
pupillencursus kunnen volgen. We hopen dit alsnog de 
komende tijd te kunnen organiseren. Met de bestaande 
jeugdscheidsrechters gaat het goed. We zien al wat 
talenten boven komen drijven en hopen dan ook dat 
deze jongens en meisjes voor langere tijd willen fluiten 
en kunnen doorgroeien. Ook zijn we blij dat Gérard, Nick 
en Robert inmiddels de cursus verenigingsscheidsrechter 
zijn gaan volgen. De eerstvolgende stappen naar elke 
thuiswedstrijd een scheidsrechter van VDZ!

Tot zover voor nu. Heb je ideeën (over welk onderwerp 
dan ook) of wil je helpen bij VDZ (met wat dan ook), stuur 
mij een mail op adres ajc@vdz-arnhem.nl. Allemaal een 
sportief en plezierig vervolg van het seizoen en tot op of 
langs de velden! Hup VDZ!

Jérôme Jansen
Algemeen Jeugdcoördinator VDZ
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JO15-7 
kampioen 
van VDZ!
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Voor de jongens van JO15-7 was dit een per-
fect seizoen. Met 10 gewonnen wedstrijden, 
een bizar doelsaldo van 91 (!) voor en 15 

tegen, is het team zowel kampioen in de competitie 
als VDZ Herbstmeister geworden! Het begon met 
een ruime 0-10 uitoverwinning, daarna een reeks 
met altijd meer dan 4 goals en een knallende afslui-
ter: 0-18. Bij de laatste wedstrijd maakte zelfs bijna 
elke speler een doelpunt.

Het team bestaat uit een leuke mix van eerste- en 
tweedejaars spelers. De sleutel tot het succes is de 
goede teamsfeer en de motivatie. Bij de wedstrijden 
hadden we bijna altijd een volledige opkomst en 
gingen de mannen door tot in de laatste minuut. 
Ook de trainingen zijn altijd goed bezocht, de boys 
fietsten de bult op in weer en wind, bij regen en 
sneeuw.

We willen graag Hans, Johan en Joan bedanken 
die zich hebben opgeworpen als trainers voor de 
donderdag. Verder alle ouders die zorgden voor 
vervoer, limonade en aanmoediging.

JO15-7 kampioen van VDZ!
De mannen hebben het verdiende kampioenschap 
bij VDZ gevierd met een wisselbeker, medailles en 
friet terwijl “We are the Champions” uit de speakers 
knalde.

Op naar volgend seizoen!
 Lex en Jan Willem

Coaches JO15-7

Patrick Huggers reikt de wisselbeker uit aan aanvoerder Samuel



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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JO13-2G 
kampioen 
2e klasse

JO13-2 G kampioen 2e klasse
Het selectie team van VDZ JO13-2 G is kampioen 
geworden! Al direct na de zomervakantie vorig 
jaar werden de namen van dit nieuwe sterrenteam 
bekend gemaakt. Het team van 13 spelers bestaat 
uit Tom, Nick, Thijs, Tijn, Joep, Karel, Robin, Storm, 
Gijs van L en Gijs de G, Martijn, Mathijs en Madelief.  

Trainer en coach van de groep is Thom van Mid-
delaar, VDZ eerste elftalspeler, met assistentie van 
coach Frank en leider Marjolein. In augustus werd di-
rect deelgenomen aan een toernooi in Doetinchem. 
Een tweede plek en grote beker waren het resultaat. 
De toon voor een goed seizoen was gezet!

In een tactische zet werd aan het begin van het 
seizoen verdediger Thijs (met de snelheid van een 
jachtluipaard) onze vaste spits! De eerste wedstrij-
den waren we oppermachtig en verrasten we elke 
tegenstander met bliksemsnelle counters. Ook werd 
wekelijks met ontzag en jaloezie naar keeper Tom 
gekeken. De moed zakte ze in de voetbalschoenen.

Onze verdediging is een sterke mix van sterk, 
behendig en snel gebleken. Nick, Tijn, Gijs de G en 
Karel houden de pot dicht, waarbij Gijs de G een 
perfect getimde sliding niet uit de weg gaat.

Het middenveld bestaat uit de altijd elegant spelende 
Joep vast op de nummer 10 positie. Links en rechts 
op het middenveld staan Martijn, Mathijs en Storm 
hun mannetje. Storm passeert met gemak even drie 
man om zo de aanvallers in de voet te bedienen.

Met aanvallers als Gijs van L op links, Thijs in de 
spits en op rechts Madelief en Robin waren we 
echte afmakers. In totaal hebben we 10 wedstrijden 
gespeeld: 7 gewonnen en 3 gelijkspel. Het hele sei-
zoen hebben we geen wedstrijd verloren. Met inzet 
en vooral veel plezier zijn we de terechte kampioen 
geworden. Op zaterdag 3 februari hebben we het 
kampioenschap met een grote beker en veel friet 
gevierd. Het was nog lang onrustig op de club!

Komend seizoen staan we als enig JO13-2 gemengd 
team in een sterke eerste-klascompetitie met verder 
louter JO13-1 teams. Kom maar op! 

Frank Löwik



Zondersuikertante

Yellowcode

WWW.YELLOWCODE.NL

APPS 
DIE SCOREN!

Adverteren in  
de Volharder?
De Volharder is een (club)blad dat in heel 
Arnhem en daarbuiten wordt gelezen 
in een oplage van bijna 1300 stuks per 
uitgave. En dat vijf keer per jaar!  Het is 
mogelijk om voor elke uitgave de adver
tentie te wisselen, zodat u op die manier 
heel gericht kunt adverteren. Wilt u ook 
adverteren in de Volharder? Neem dan 
contact op met VDZ Hogerop, 
vdzhogerop@vdzarnhem.nl
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De JO11-3 is najaars kam-
pioen geworden! Hoe is 
dat zo gekomen?

Het team JO113 is een mooie mix van eerstejaars en 
tweedejaars spelers. Het zijn allemaal jongens van een 
gelijkwaardig niveau en bijna elke speler kan op meer
dere posities spelen. Dat betekent dat we bijna altijd een 
sterke opstelling kunnen neerzetten en dat we best goed 
georganiseerd kunnen spelen. Maar het belangrijkste is 
misschien wel dat de JO113 een echt team is. Een team 
waarin de spelers elkaar wat gunnen (iedereen scoort in 
de JO113) en waarin ze niet mopperen op elkaar als er 
een keer iets mis gaat (bijvoorbeeld bij een eigen doel
punt). Een team dat hard werkt en blijft gaan tot het laat
ste fluitsignaal en elkaar oppept als het even tegen zit. En 
vooral een team dat veel lol en plezier heeft met elkaar. 
En wat zeker niet onbelangrijk is: de ouders hebben dat 
ook. De sfeer op en naast het veld is altijd goed!

Een mooi voorbeeld is de wedstrijd die we tegen HAVO 
JO111 speelden. Dit was een team waarin meerdere jon

gens met dispensatie speelden, fysiek dus een stuk ster
ker en bovendien een grasmat die nodig gemaaid moest. 
In die wedstrijd heeft het team van VDZ een achterstand 
van 41 omgebogen in een eindstand van 54 en liepen 
we met winst van het veld. Dit was vooral te danken aan 
de inzet en houding van de spelers.

De oplettende volger van de competitie heeft waarschijn
lijk ook gezien dat er in de derde klasse 08 nog iets was 
met een club uit Zetten, te weten Excelsior. Voor wie het 
verhaal een keer helemaal wil horen die moet mij of Kees 
van Kampen maar eens vragen. 

De JO113 heeft een leuke eerste seizoenshelft gehad 
en we hopen op een mooie voortzetting met spannende 
wedstrijden in de tweede klasse. 

Bram Lipsch & Kees van Kampen

De spelers van de JO11-3 zijn Sam van der Lelie, 
Job Schrijner, Bob Lipsch, Flyn van Kampen, 
Kevin Broeren, Mick Hiddink, Merlijn Licht, 
Teun Franssen en Mika Veldin

VDZ JO11-3 

najaarskampioen!



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
Wist u dat .....
 .....  de HC afscheid heeft genomen van Nine. Nine was 1½ jaar lang één van 

onze barcoördinatoren voor in het weekend. Nine bedankt en we gaan je 
missen! We hebben helaas nog geen opvolger voor haar gevonden. De 
vacature staat nog op de VDZ site. 

 ....  de HC nieuwe koffiekoppen heeft aangeschaft!   
 ....  de HC zich nog steeds zorgen maakt over het aantal vrijwilligers dat niet 

komt opdagen voor diensten. 
 ....  de HC regelmatig soep verkoopt. De soep wordt door HCleden 

vers gemaakt!
 ....  de HC heeft in het begin van het Jaar de Balans heeft opgemaakt  

(letterlijk dan!)
 ....  de HC tijdens het balansen, op zaterdag 

6 januari 2018, blij verrast werd door drie 
vrijwilligers die zich hadden opgegeven om 
schoon te maken.....

Ze waren er! 
Ze waren zeer ervaren! 
Ze waren enthousiast! 
Met als prachtige resultaat een mooie 
schone keuken om mee van start te 
gaan (nummer drie staat helaas niet op 
de foto)

 ....  de HC ook in het weekend van 27 en 28 
januari weer werd verblijd met enthousiaste 
vrijwilligers die het nodige schoonmaakwerk 
hebben verricht. Top!

Zo kan het dus ook…..Bedankt!

Laten we er met z’n allen een mooi vrijwilligersjaar 
van maken.

De HC

De HC heeft afscheid genomen van  Nine Droog die 
anderhalf jaar één van de barcoördinatoren was
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Willemsen Makelaars



Ladies Day 2018

Al ca. zes jaar lang strijden 
één keer per jaar de 

meiden en vrouwenteams van 
VDZ tegen SC Woezik. Vorig 
jaar werd deze Ladies Day nog 
vanwege slecht weer afgelast, 
maar dit jaar kon er met een frisse maar stralende winterzon 
op de sportvelden van SC Woezik goed gespeeld worden. Acht 
VDZ meisjes en vrouwenteams waren deze dag van de partij. 
Nadat alle wedstrijden gespeeld waren werd de balans van deze 
geslaagde dag opgemaakt: VDZ en SC Woezik wonnen evenveel 
wedstrijden, het onderlinge verschil van twee doelpunten was 
daardoor beslissend voor de eindoverwinning van VDZ! Volgend 
jaar is de beurt weer aan ons om deze dag te organiseren, de eer
ste nieuwe verfrissende plannen worden al gesmeed. 
De damescommissie bedankt Annette de Bie voor 
de goede organisatie van 
Ladies Day 2018.
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teunissen BV schOOnmaakBeDRiJf

nePtunus BV facilitaiRe GROOthanDel
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Plek Comp. Elftal G W GL V P DPV DPT Saldo Winst %
1 1 VDZ JO15-7 10 10 0 0 30 91 15 76 100,00%
2 2 VDZ 5 Zat 7 7 0 0 21 32 7 25 100,00%
3 1 VDZ VR2 10 9 1 0 28 37 8 29 93,33%
4 1 VDZ JO19-3 7 6 1 0 19 26 5 21 90,48%
5 2 VDZ JO15-8 10 9 0 1 27 63 11 52 90,00%
6 2 VDZ JO15-9 6 5 1 0 16 44 4 40 88,89%
7 1 VDZ 2 Zat 8 7 0 1 21 24 11 13 87,50%
8 2 VDZ JO11-3 9 8 0 1 24 76 13 63 88,89%
9 3 VDZ JO15-3 8 7 0 1 21 62 6 56 87,50%
10 2 VDZ MO19-1 6 5 0 1 15 23 10 13 83,33%
11 3 VDZ JO13-3 9 7 1 1 22 46 16 30 81,48%
12 1 VDZ JO13-2G 10 7 3 0 24 32 14 18 80,00%
13 2 VDZ 2 10 7 2 1 23 23 9 14 76,67%
14 3 VDZ JO13-4 9 6 2 1 20 35 17 18 74,07%
15 4 VDZ JO15-5 10 7 0 3 21 72 21 51 70,00%
16 3 VDZ JO13-7 10 7 0 3 21 43 18 25 70,00%
17 5 VDZ JO11-4 10 6 2 2 20 44 19 25 66,67%
18 4 VDZ JO15-4 9 6 0 3 18 40 16 24 66,67%
19 4 VDZ JO11-6G 9 6 0 3 18 53 30 23 66,67%
20 5 VDZ 3 9 6 0 3 18 27 14 13 66,67%
21 5 VDZ JO17-3 8 5 1 2 16 31 28 3 66,67%
22 4 VDZ JO17-5 10 6 1 3 19 49 30 19 63,33%
23 4 VDZ JO13-6M 10 6 1 3 19 37 18 19 63,33%
24 5 VDZ JO13-5 9 5 1 3 16 35 18 17 59,26%
25 6 VDZ JO13-9 9 5 0 4 15 49 22 27 55,56%
26 6 VDZ JO11-8G 9 5 0 4 15 52 28 24 55,56%
27 7 VDZ MO15-1 9 5 0 4 15 25 32 -7 55,56%
28 6 VDZ JO17-4 8 4 1 3 13 42 12 30 54,17%
29 5 VDZ MO13-1 8 4 1 3 13 34 14 20 54,17%
30 4 VDZ JO11-5 8 4 1 3 13 40 37 3 54,17%
31 6 VDZ JO11-11 10 5 1 4 16 38 28 10 53,33%
32 6 VDZ JO15-2 10 4 3 3 15 20 19 1 50,00%
33 7 VDZ JO11-9 9 4 1 4 13 35 45 -10 48,15%
34 6 VDZ JO17-1 11 4 3 4 15 18 20 -2 45,45%
35 9 VDZ 1 10 4 1 5 13 22 23 -1 43,33%
36 8 VDZ JO15-1 10 4 1 5 13 21 24 -3 43,33%
37 6 VDZ MO17-1 7 3 0 4 9 13 20 -7 42,86%
38 6 VDZ JO19-4 7 3 0 4 9 15 27 -12 42,86%
39 7 VDZ 4 Zat 8 3 1 4 10 28 34 -6 41,67%
40 8 VDZ JO11-2 9 3 2 4 11 33 24 9 40,74%
41 8 VDZ JO17-2 10 4 0 6 12 20 19 1 40,00%
42 10 VDZ JO13-1G 10 3 3 4 12 12 18 -6 40,00%
43 8 VDZ JO15-10 10 3 3 4 12 24 36 -12 40,00%
44 6 VDZ JO17-7 8 2 3 3 9 21 27 -6 37,50%
45 8 VDZ VR3 9 3 1 5 10 25 22 3 37,04%
46 7 VDZ JO19-2 9 3 1 5 10 21 31 -10 37,04%
47 7 VDZ JO11-12G 10 3 2 5 11 37 37 0 36,67%
48 10 VDZ JO11-7G 10 3 1 6 10 31 39 -8 33,33%
49 7 VDZ JO17-6 8 2 2 4 8 16 28 -12 33,33%
50 8 VDZ JO13-8 10 3 1 6 10 13 26 -13 33,33%
51 9 VDZ 3 Zat 7 1 3 3 6 13 24 -11 28,57%
52 9 VDZ JO19-1 10 2 2 6 8 18 32 -14 26,67%
53 9 VDZ 6 8 2 0 6 6 19 31 -12 25,00%
54 10 VDZ VR1 10 2 1 7 7 17 25 -8 23,33%
55 9 VDZ JO11-1 9 2 0 7 6 23 32 -9 22,22%
56 7 VDZ VE1 8 1 1 6 4 19 34 -15 16,67%
57 10 VDZ MO15-2 8 1 1 6 4 9 37 -28 16,67%
58 9 VDZ JO15-6M 9 1 1 7 4 19 66 -47 14,81%
59 11 VDZ JO11-10G 10 1 1 8 4 25 66 -41 13,33%
60 11 VDZ MO13-2 9 1 0 8 3 18 55 -37 11,11%
61 11 VDZ 4 7 0 1 6 1 11 28 -17 4,76%
62 11 VDZ 5 7 0 1 6 1 13 37 -24 4,76%
63 12 VDZ VR4 10 0 0 10 0 15 51 -36 0,00%
64 14 VDZ JO11-13G 10 0 0 10 0 6 74 -68 0,00%

Totaal 571 267 62 242 863 1975 1642 333 50,38%

Herbstmeister / kampioen van alle 
VDZ teams is VDZ JO157 geworden. 
Samen met VDZ Zaterdag 5 wisten zij 
alle wedstrijden te winnen. Door een 
beter doelsaldo (+76 tegen +25) pakt 
JO157 daarmee de titel.

Hoewel VDZ Zaterdag 5 op doelsaldo 
ook in hun eigen competitie tweede 
staat, pakken ze toch ook een prijs:  
“VDZ Herbstmeister bij de senioren”. 
En daar is flink op gedronken tijdens 
de VDZ feestavond!

Het valt op dat de VDZ teams het 
hoogste winstpercentage ooit heeft 
behaald met de winterstop: 50.38%. 
En dat dit kampioenen heeft opge
leverd is dan wel duidelijk! Naast 
JO157 zijn ook JO193 en JO132G 
kampioen geworden*  en zijn VR2 
en Zaterdag 2 herbstmeister in hun 
klasse (hele competitie).

Om het plezier in de sport te bena
drukken en niet de nadruk te leggen 
op de resultaten, worden vanaf 
seizoen 20172018 bij J09 / J08 (14 
teams) geen uitslagen en standen 
meer gepubliceerd. Daarnaast spelen 
de allerjongste kinderen een eigen 
competitie. Hierdoor zijn er “slechts” 
64 teams in deze VDZ stand opge
nomen.

Jeroen Polman

* Door afgelaste wedstrijden waren 
nog niet alle kampioenen bekend 
toen deze lijst werd gemaakt (red.)

TuSSEnSTAnD  
VDZ  TEAmS 
WInTErSTop
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Viermaal in het voetbalseizoen is het extra feest op 
VDZ, want zij staan als duo achter de bar. Van het 
foute uurtje tot aan de top 40 en van Urban tot aan 

Percy Sledge. Niks is te gek, broer en zus Jansen draaien 
het allemaal. Met hun enthousiasme proberen zij de vrij
dagavond zo leuk mogelijk te maken. Britt de koningin van 
het tappen en Desney de koning van de frisdrank. Maar 
laten we vooral niet vergeten wie er aan de basis van dit 
gezin staan: vader Robbert en moeder Ans zijn bijna alle 
voetbalzondagen te vinden op sportpark ‘t Cranevelt. Vol 
trots vertellen Desney en Britt over het gezin en hoe zij 
elkaar als voetballer zien.

Samen trefballen in de straat, zo hebben Robbert en Ans 
elkaar op 10jarige leeftijd leren kennen. Robbert wist wel 
hoe hij Ans moest versieren; de ballen zo hard mogelijk 
op Ans gooien. Wonderbaarlijk heeft deze truc gewerkt 
en sindsdien zijn de twee tortelduifjes elkaar niet meer uit 
het oog verloren. Inmiddels zijn Robbert en Ans 37 jaar 
samen en al 20 jaar getrouwd. Dat de familie Jansen een 
hecht gezin is, is ook bij de buitenwereld niet onopgemerkt 
gebleven. En dat is iets waar Desney en Britt enorm trots 
op zijn. Ze voelen zich beiden door dik en dun gesteund 
door hun ouders. Met name natuurlijk op de zondagmid
dag, waar Robbert en Ans als fanatieke supporters ook 
tegen hun kids durven te zeggen dat ze niet zo best heb
ben gespeeld. Maar wat vinden broer en zus eigenlijk van 
elkaar als voetballers?

Britt over Desney
Desney is 24 jaar en het heeft even gekost, maar Britt 
heeft al zijn clubs op een rijtje kunnen zetten: Vitesse 
1892, Arnhemse Boys, VDZ, ESA, SML, Eldenia, opnieuw 
naar Arnhemse Boys en uiteindelijk terug naar het oude 
vertrouwde nest van VDZ. Hij speelt in het eerste als 
verdedigende middenvelder. Ik vind Desney een heer
lijke voetballer om naar te kijken. Ik hoor hem van een 
afstand al iedereen neerzetten op het veld. Daarnaast is 
hij tweebenig en heeft hij een goed schot. Zijn gevoel voor 

de goal is alleen nog ver te zoeken, hij is namelijk nog 
steeds bezig om zijn eerste doelpunt te maken. Iemand 
onderuit schoffelen als dat nodig is, is daarentegen geen 
probleem. Daar is hij niet bang voor en dat vind ik juist 
geweldig aan hem als voetballer. Waar ik nog steeds om 
blijf lachen, is dat hij ontzettend traag is. Ook al heeft hij 
een voorsprong van een paar meter, nog steeds wordt hij 
ingehaald. Gelukkig staat Desney positioneel goed, zodat 
hij niet zoveel hoeft te rennen…

Desney over Britt
Mijn zus is 18 jaar en een echte voetbaldame. Britt is be
gonnen bij VDZ om vervolgens in de Etjes de overstap te 
maken naar SML. Na SML volgde Eldenia, waar zij in de 
vrouwentak heeft gevoetbald. Na het avontuur bij Eldenia 
is ook Britt teruggekeerd naar het oude nest van VDZ. Ze 
is speelster van VDZ vrouwen 1, waar ze de positie van 
linksback inneemt. De 1.60 meter kleine pitbull schuwt 
geen enkel duel. Met haar kleine lijf maakt zij menig te
genstander het leven zuur. Tegenstanders vergissen zich 
ook 9 van de 10 keer als zij tegenover Britt staan: ‘Ooh 
dat doen wij wel even’. Niks is minder waar, want Britt 
bezorgt ze keer op keer een hele vervelende middag. Britt 
is een hele felle verdediger, die haar vrouwtje staat. Ze 
kan zowel met links als met rechts schieten, maar geeft 
de voorkeur toch aan haar rechterbeen. Ook maakt zij 
slidings waar menig man en vrouw jaloers op is. Zoals ik 
zeg: ‘Britt glijdt makkelijker over het veld, dan de stroming 
van een glijbaan in het Tikibad’. 

Zowel broer als zus is het er over eens dat VDZ een 
warme club is, waarin elke speler of speelster plezier 
heeft. Prestatie staat voorop, maar de saamhorigheid 
binnen de club staat ook hoog in het vaandel. Beiden 
voelen zich thuis op VDZ, waar zowel de damestak als 
de herentak het erg goed met elkaar kunnen vinden. De 
derde helft verliezen wij, vaak met support van Robbert en 
Ans, in ieder geval nooit!

Irene Smeltink

Britt, Desney, Ans en Robbert Jansen

Een hechte familie bij 
een (h)echte familieclub



voetbal 
familie

Foto Irene Smeltink



Oliebollencup 2018

Onder 11 Oliebollencup 2018

Champions League en WK op ‘t Cranevelt

Zo’n honderd jongens en meisjes grepen hun 
kans om na de korte winterstop weer het veld op 
te mogen. In twee WK poules en twee Champions 
League poules streden zij om de met oliebollen 
gevulde cups en de eer. Onder begeleiding van 
de jeugdscheidsrechters en enkele JO17 spelers 
(vrijwilligers) en onder toeziend oog van leiders, 
coaches, trainers en (groot)ouders, die weer blij 
waren om lekker langs de lijn te kunnen genieten 
van al het voetbalplezier. 

En samen moesten er uiteraard ook nog dik 250 
oliebollen worden opgemaakt. Aangeleverd door de 
bakker en lekker warm gemaakt door de keukenbri-
gade.

Iedereen weer bedankt voor zijn of haar inzet om 
dit weer een gezellig evenement te laten zijn.

John Wijbenga

Wanneer maak je het mee dat zowel de Champions League als het WK op je sportpark wordt 
gespeeld? Op zaterdag 13 januari was dat het geval tijdens de jaarlijkse oliebollencup voor onze 
onder 11 jeugd. 

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   |
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Na een wisselvallige eerste competitiehelft heeft 
VDZ 3 een goede oefenperiode gehad in de 
winter. VDZ 3 staat op dit moment op een vijfde 

plaats, om de prestaties te verhogen werd al eerder Hans 
Venema als grensrechter vastgelegd om te assisteren op 
de momenten dat Rik Sanders niet kan vlaggen, ook werd 
de staf in de eerste competitiehelft nog aangevuld met 
Appie van der Elst. Met deze staf moet VDZ 3 nog hoge 
kunnen gooien in de tweede competitiehelft.

Er werd gevoetbald tegen RVW 1 een ploeg die ongesla
gen de eerste plaats in nam in de vijfde klasse. Voor VDZ 
3 een mooie gelegenheid om een keer te sparren tegen 
een eerste elftal. Deze wedstrijd betekende ook weer de 
terugkeer van Jorn Donders bij VDZ 3 na een verblijf van 
een half jaar in Finland, ook Rashed was van de partij 
die in de winterstop gewisseld heeft met Tibor die nu een 
plekje in VDZ 2 heeft. VDZ 3 speelde ondanks een aantal 
afwezigen een prima pot voetbal wat resulteerde in een 
33 gelijkspel waarbij Jorn direct weer trefzeker was. Het 
was jammer dat Bart Jansen er niet bij kon zijn maar die 
was helaas nog met zijn winterslaap bezig.

De volgende wedstrijd was tegen VDZ Zaterdag 3, een 
jong team met veelal spelers die vorig jaar vanuit de A 
zijn doorgestroomd naar de senioren. Het werd een leuke 
wedstrijd waarbij het voetbal van het zondagteam wat 
minder was. Of dit door het voetballen op zaterdagmid
dag was of toch gewoon de verdienste van het zaterdag
team, waar een aantal prima voetballers inliepen die een 
waardevolle versterking zouden zijn voor de selecties 
van de zondagteams. De wedstrijd eindigde uiteindelijk 
in 11 doordat het zaterdagteam vlak voor tijd nog wist te 
scoren.

Bij de eerste twee wedstrijden waren wat jongens afwezig 
geweest maar tegen SML 2 waren we behoorlijk compleet 
waarbij Thom van Middelaar voor de extra aanval
lende impulsen zorgde, Maarten en Bas hebben in deze 
wedstrijd ook het nodige wedstrijdritme kunnen opdoen. 
Na een prima wedstrijd met de altijd dreigende Thom en 
een wereldgoal van Bas, die soepeltjes de bal van 25 
meter met zijn linkerbeen de kruising injoeg. Er waren een 

aantal spelers van 3 die Bas niet zo goed kende omdat 
dit natuurlijk het eerste optreden van Bas was in VDZ 3, 
dus had de trainer even wat over Bas verteld in de rust. 
Een mooie speler die heel goed is in het combinatiespel is 
en het vermogen heeft om spel aanvallend te versnellen, 
daarnaast schiet hij ook met links en rechts een balletje 
makkelijk tegen de touwen. Bas bevestigde met zijn optre
den de woorden van de trainer. VDZ 3 won de wedstrijd 
tegen SML 2 met 32.

De laatste wedstrijd in de voorbereiding was tegen 
SDOUC 2 een ploeg die net als SML een klasse hoger 
speelt. VDZ 3 was deze wedstrijd zo goed als compleet 
waardoor er vijf wissels beschikbaar waren. De eerste 
helft namen we via de slimmigheid en ervaring van Den
nis een 10 voorsprong. Deze voorsprong konden we 
ondanks de vele wisselingen in de tweede helft verder 
uitbouwen na een 20 voorsprong. Omdat de wat erva
rener spelers als Kars , Johan en Dennis moeite hebben 
om na een wissel weer het veld in te gaan mochten zij 
er als laatste uit en direct lekker onder de douche om te 
genieten van de 20 overwinning. Toen de andere spelers 
na de wedstrijd de kleedkamer binnen kwamen en de 
uitslag vertelden dachten ze dat ze in de boot werden ge
nomen, helaas was dit niet het geval en was de wedstrijd 
met 42 verloren door 4 doelpunten in het laatste kwartier. 
Uiteindelijk een prima wedstrijd voor de staf die dan ook 
verwacht dat VDZ 3 na de winterstop mee gaat doen om 
het kampioenschap.

Albert van Daalen

Oefencampagne verloopt voorspoedig

VDZ 3  klaar voor tweede 
competitiehelft



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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De FIFA is al jarenlang een corrupte bende. De afzetting van Sepp Blatter en zijn opvolger 
Gianni Infantino zullen niets veranderen. Het “veelkoppige monster” is, voor even enkele kop
stukken kwijtgeraakt. De corruptie woekert door. De cultuur van handjeklap en geheimzinnig 
schimmenspel zijn niet weggesaneerd. De Engelse journalist Thomas Kistner beschreef dit in 
2014 al in zijn choquerende boek “FIFA, Maffia”. Hoe is het mogelijk, dat tijdens de zomer, in 
de warmste periode van het jaar, een WK gehouden wordt in een zandbak, met halfgevulde en 
vol geairconditioneerde stadions? Duizenden arbeiders worden al jarenlang op middeleeuwse 
wijze uitgebuit? Volgens Amnesty International zullen er voor de opening in 2022 meer dan 
4000 doden zijn gevallen, meldde de Volkskrant in een artikel. De officiële reactie van de FIFA: 
“Wij betreuren elke ongeluk maar het gastland is verantwoordelijk voor de arbeidsomstandig
heden”. Amnesty International roept de grote sponsoren zoals Adidas, Coca Cola en McDo
nalds op om druk uit te oefenen op de FIFA. Op zich is dat de goede manier. Zonder sponso
ren, geen geld en voor de FIFA dus geen macht. Helaas is Amnesty geen zakelijke partij. Zij 
hebben geen geld en geen invloed.                                                                           

Door medicalisering en commercialisering is niemand in staat de FIFA nu nog echt aan te 
pakken. Engeland, het stoutste jongentje van de klas met de kapitaalkrachtigste compe
titie ter wereld, kan dit ook niet meer. Samen met Duitsland en ook Nederland zijn zij de 
meest kritische FIFAleden. Het initiatief tot verandering moet van een klein lid komen. De 
Nederlandse KNVB moet dit doen, net als in 1905, om samen met Duitsland het slim
ste jongetje van de klas en met Engeland, het stoutste jongetje van de klas, rond de 
tafel te gaan zitten en een hele nieuwe FIFA 2.0 oprichten. Als Duitsland en Engeland 
meegaan, dan volgen de sponsoren en de andere landen vanzelf. De FIFA is zonder 
sponsoren snel doodgebloed. Engeland heeft de mooiste competitie en Duitsland 
de betrouwbaarheid en de organisatorisch know how. Wat is er nou mooier, een 
WK alleen in de stad London, als start van een nieuwe voetbalwereld?

Húp KNVB, pak die handschoen op en regel het! De voetbalwereld zal je weer 
dankbaar zijn! De KNVB dat zijn wij met ons allen. De KNVB heeft rond 1½ miljoen 
leden. Stuur nu een mailtje naar: oranje@knvb.nl t.a.v. Het Bestuur en de directie, met 
een verwijzing naar deze column in onze Volharder. Een link op facebook en twitter enz. 
kan ook helpen. Dan staat er binnenkort op Wikipedia: “De Arnhemse voetbalvereniging 
VDZ stond in het voorjaar van 2018 aan de basis van het initiatief van de KNVB voor de 
oprichting van een eerlijke FIFA 2.0”.
Met een beetje durf en eigenzinnigheid is alles mogelijk, ook in 2018.

Gegroet,
De Pingelaar. 

Een beetje durf én 
eigenzinnigheid

2.0
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COOP supermarkt Alteveer

Veldman Sport

Beethovenlaan 61 | Arnhem



Pupil van de week San Tuithof

Naam: Sven Kuijs
Ik ben 10 jaar oud en speel in JO-11-11 als keeper en rechts.  
Ik was pupil van de week bij de wedstrijd: VDZ1 – VIOD 1,  
op zondag 3 december, de uitslag was 4-2
Hoe lang speel je al bij VDZ?  2 jaar
Waarom koos je voor VDZ?  Lekker dichtbij
Op welke positie speel je het liefst? Rechtsmid en keeper
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom? 
Hennes Schaminee
Wie vind je de beste voetballer en waarom? 
Messi, hij is goed
Wat is je favoriete club? Feyenoord
Heb je nog andere hobby’s? Drummen
Wat wil je later worden? DJ
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij VDZ? 
Slaapmutsentoernooi
Wat was je beste wedstrijd of actie? 
We hebben met 112 gewonnen
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over jezelf? 
VDZ is goed

PUPIL VAN DE WEEK
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Van de ledenadministratie

Verzoek aan alle leden!!!
Wijzigingen in persoonsgegevens?
Hierbij wil ik alle leden verzoeken om wijzigingen m.b.t. hun huisadres, email adres, vast of mobiel telefoonnummer 
aan de ledenadministratie door te geven. U kunt dit mailen naar ledenadministratie@vdz-arnhem.nl of schriftelijk ver
sturen naar VDZ, postbus 864, 6800 AW Arnhem.

Wijziging van bankrekeningnummer:
Hiervoor moet een apart machtigingsformulier worden ingevuld. Dit formulier is verkrijgbaar bij de ledenadministratie, 
ook aan te vragen via ledenadministratie@vdz-arnhem.nl

GelrePas 2018?
Heeft u of uw kind een GelrePas 2018 en wilt u hier gebruik van 
maken bij VDZ, stuur dan z.s.m. een kopie op naar de ledenadminis
tratie samen met coupon 4 zodat wij hier voor de contributiebetaling 
rekening mee kunnen houden! 

Alvast hartelijk bedankt voor de medewerking!

Jacqueline Meijer, 0610661682, 
ledenadministratie@vdzarnhem.nl 

Beethovenlaan 61 | Arnhem



Roel van der Leij 

Wintercup

Kou van de Roel van der Leij Wintercup
“Koud hè?”. De altijd weer te voorspellen woorden 
die in canon de lippen passeren tijdens de Roel van 
der Leij Wintercup. Geen winterstop zonder Winter-
cup! Op 13 januari 2018 was het weer zover, een 
graadje of vijf, een minimale millimeter neerslag en 
wat wind. De ideale weersomstandigheden om de 
winterstop doormidden te klieven met de Wintercup. 
Het ijs is weer gebroken.  
Bolle buiken, volgezogen nieren en levers, dicht-
geslibde aderen en jeugdige hunkering maken hun 
opwachting om weer te gaan dartelen op het kunst 
en haast kunstonzinnige “gras”. Jong, oud en be-
jaard staan paraat in de spelonken van het kleedka-
merstelsel van VDZ. Zin is het meest toepasselijke 
woord. Zin in een lekker potje ballen. Bitterkoud is 
het als de deuren zich ontsluiten en de zoetgewas-
sen tenues het veld op stuiteren. Pittig is het als 
de eerste meters vooraf aan de warming-up de 
tijgerbalsem de ogen doet tranen en de kuiten doet 
bijten. De eerste meters gaan wel. De knagende 
wetenschap, dat de laatste stappen pas over 4 uur 
gezet worden, kost het meeste energie. 

Het begin
Het startsignaal luidt! De scheidsrechters mengen 
zich in de bonte kleurenpracht die afsteekt tegen 
de groene ondergrond. Er zijn scheidsrechters met 
een fluit, met een fluit zonder geluid of zonder fluit. 
Gelukkig zijn voetballers over het algemeen zeer 
gehoorzaam en maakt het ze niets uit. 
De eerste vijf minuten razen de spelers als do-
pingzondaars het veld op en neer, de overige 15 
minuten zich afvragende: waarom? Van structuur is 
geen sprake (op enkele teams na), de ingebakken 
oudbakken tactieken spelen zich als een Char-
lieChaplinfilm af. De fragmenten komen en gaan 
en zijn een lust voor ogen en oren. Oogstrelende 
acties, gemiste niet te missen kansen, gefoeter 
en getier, gebries en gesnuif en de bolling van het 
net. De eerste wedstrijden lopen ten einde en de 
volgende delegaties staan te trappelen om hun 
intrede te doen. Er zijn scheidsrechters die fluiten, 
die blazen en er zijn er die roepen het einde. De 

eindstanden doen er eigenlijk niet toe, maar winnen 
is toch wel leuk. 

Het midden
Het toernooi wordt gespeeld. Winst en verlies wor-
den vriendjes. Bipolaire omstandigheden schomme-
len vreugde en verdriet naar de ultieme climax, de 
finalewedstrijden. Het erepodium is te verdelen in 
tien gelijke delen, verschil in hoogte van de treden 
bestaat er niet (dit zeer praktisch is omdat er dan 
geen podium nodig is). Om elke positie wordt ge-
streden. De prikkende wind plaagt de stijf geworden 
starre spieren en botten, stilstaan is geen optie. De 
kou vindt zijn intrede via de luchtpijp en eindigt in de 
longen. Het temperatuurverschil tussen lichaam en 
omgeving wordt duidelijk zichtbaar door uitgeblazen 
wolkjes en dampende lichamen, het zijn de frustra-
ties van de feestdagen die het lichaam verlaten. Het 
einde is nabij. De bal wordt opgeraapt en het toer-
nooi lijkt gespeeld te zijn. Elk team eindigt op gelijke 
hoogte en men verlangt naar een warme douche en 
gezellige kantine.

Het einde
De kantine heeft gewacht en verwelkomt de gasten 
met een ruime tafel, voorzien van bier, zoutjes 
en een bitterzoet kruidenmengsel. De keel wordt 
gestroopt en de ruimte gevuld met rumoer en jolijt, 
maar het belangrijkste moet nog komen, het stamp-
potbuffet. Dit Wintercup is nog niet gespeeld, de 
wedstrijd gaat door. De wedstrijd om wie de grootste 
en de meeste borden van het geprakte goed naar 
binnen weet te werken. Wie er wint is moeilijk te 
zeggen, de bolle volgegeten buiken doen niet voor 
elkaar onder, er is te veel keus. Een laatste glaasje 
kruidenmelange en een voorlaatste kan met ger-
stenat geven aan dat het einde is genaderd. Op de 
fiets naar huis, moeder de vrouw of toch nog even 
de stad in voor een afzakkertje. 

Het was weer een fijne editie. VDZ en organisatie 
bedankt en tot volgend jaar. 

Matthijs Ruytenburg

foto’s Ted de Kraker
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Café De Schoof

www.deschoof.com

Ook perfect voor 
uw verjaardag, een receptie of  clubavond

Korenmarkt

37

100% Voetbal

Kleurplaat
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Ook perfect voor 
uw verjaardag, een receptie of  clubavond

Kleurplaat

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

Carnavoetbal

VDZ
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Onze jeugdafdeling is de afgelopen jaren sterk ge-
groeid en snel ook. Dat is goed nieuws, maar vraagt 
ook om aanpassingen. Aanpassingen in de organisa-
tie en hoe we het moeten organiseren met elkaar. Als 
jeugdcommissie zien wij het als een belangrijke uitda-
ging om in de jaren van groei het kenmerkende VDZ 
verenigingsgevoel vast te houden en de samenhang 
in de club te versterken. Dat kunnen wij uiteraard niet 
alleen en daarom hebben we alle jeugdkaderleden – 
trainers, leider, coaches, TC’s e.a. - uitgenodigd om 
op 23 en 30 januari in gesprek te gaan met elkaar en 
ideeën uit te wisselen. 

Wij wilden weten wat er leeft onder de kaderle
den, wat zij om zich heen zien, hoe zij gehol
pen kunnen worden om hun ‘rol’ goed in te 

vullen, welke nomen en gedrag zij bij VDZ vinden horen 
en wat ze drijft om actief te zijn voor de jeugd van VDZ. 
Wij hebben ook aangegeven welke uitdagingen wij op 
ons zien afkomen en gevraagd hoe we ouders (beter) het 
gevoel kunnen geven dat ook zij onderdeel zijn van de 

vereniging, hoe we ze meer kunnen betrekken bij een elf
tal, beter kunnen informeren over bijvoorbeeld in te vullen 
taken en activiteiten om het voetbal aan de rol te houden. 

Het enthousiasme tijdens de twee avonden was gewel
dig en we hebben dan ook veel waardevolle ideeën en 
inzichten verzameld. Sommige ideeën gebruiken we om 
ons jeugdbeleidsplan op organisatorisch vlak bij te sturen 
en focus te geven aan het actieplan voor dit jaar. Dat pak
ken we samen op met het ‘voetbaltechnische’ jeugdbeleid 
waar de technische commissie jeugd aan werkt. 

Met veel van de opbrengsten gaan we ‘gewoon aan de 
slag’. Een greepje hieruit:
• Verbeteren van de zichtbaarheid en vindbaarheid 

van informatie op de website.
• Helder informatiepakket voor nieuwe ouders: een 

goed en warm welkom, vind je weg met een eenvou
dige wieenwatisVDZ en wieiswie, wat kun je bij 
VDZ verwachten en wat verwachten we van jou als 
ouder et cetera. 

• Verduidelijken op inschrijfformulier wat ouders kun
nen doen als vrijwilliger.

• ‘Handboek’ elftalleider; een kalender door het jaar, 
hoe betrek en informeer ik spelers en ouders, hoe 
verdeel ik de taken, etc?

• Duidelijke VDZ jaarkalender: wat doen we allemaal, 
wanneer en voor wie?

Jeugdcommissie in gesprek met leiders en trainers

Samen op zoek naar de 
toekomst van VDZ

Van consumeren naar samen produceren

‘Zullen we gewoon stoppen met Sinterklaas?’
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• Verbeteren communicatielijnen teamleiders, trainers, 
jeugdcommissie, coördinatoren; tijdige en heldere 
communicatie.

• Prioriteren, zichtbaar maken en ‘opknippen’ van 
openstaande taken en vacatures.

• ‘Stoppen met Sinterklaas’; als metafoor voor het 
kritisch kijken naar nietvoetbalactiviteiten, die je ook 
ergens anders kunt/wilt doen. 

• Meer verbindende activiteiten organiseren om het 
VDZ gevoel met elkaar te delen.

• Vaker organiseren van dit soort sessies.

Kortom, veel geweldige ideeën om mee aan de slag te 
gaan. Om samen verder te bouwen aan het mooiste 
team van Nederland.  Iedereen die er was of input heeft 
gemaild, hartelijk bedankt.

Namens de Jeugdcommissie
John Wijbenga

Als trainer van de JO131 heb ik dit jaar tijdens de trainingsdagen en op wedstrijddagen 
twee toekomstige toptrainers binnen VDZ onder mijn begeleiding voor hun trainersdiploma 
UEFA TC3, Het zijn ook nog eens twee topspelers binnen VDZ namelijk Niek Meijer en 
Bas Mulder.  Het is geweldig om te zien hoe deze twee mannen zich ontwikkelen als 
trainers en daarnaast ook als klankbord voor mij met hun goede voetbalvisie. Verder is het 
ook voor de spelers van de JO131 geweldig om deze twee mannen als voorbeeld voor 
hun te hebben wat de leergierigheid bevorderd en ook mooie humor met zich meebrengt. 
Bas en Niek,  succes met een mooie toekomst als toptrainers VDZ.

Marcel Tiecken, VDZ JO131

Nieuwe
toptrainers NiekBas

Jeugdcommissie in gesprek met leiders en trainers
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De eerste 100 dagen van het nieuwe bestuur….
Het bestuur van VDZ bestaat uit vier mensen. Voorzit-
ter Noud Hooyman, secretaris Esther Bronkhorst, 
penningmeester Rob Godschalk en algemeen lid Mat-
thieu Nas. Noud als langstzittend bestuurslid is kort 
geleden gestart als voorzitter en Esther is de nieuwe 
secretaris. De redactie van VDZ vond het daarom tijd 
voor een ‘groot interview’. 
Dus stapte een redactielid op een koude zondag-
avond op de fiets om aan de eettafel bij Noud met 
hem en Esther nader kennis te maken. Want wie zijn 
de voorzitter en secretaris nu eigenlijk, wat doen ze 
zoals en vooral wat zijn ze, samen met de andere 
bestuursleden, van plan?

De secretaris
Esther trapt af en vertelt dat ze de vrouw van Maurice is 
en moeder van drie kids van 11, 9 en 7 jaar. De middel
ste heeft de voetbal recentelijk voor een paard ingeruild, 
maar de twee anderen spelen met veel plezier bij de 
pupillen. Esther is door de weeks als teamleider aan het 
werk bij de ABN AMRO en op zaterdag op het veld te 
vinden. Ze merkte al snel dat er geen trainersbloed door 
haar aderen vloeide, maar vond het wel heel normaal om 
eens om haar heen te kijken of naast de bardiensten er 

nog meer te doen was op de club. Matthieu Nas maakte 
haar enthousiast om eens mee te draaien in het bestuur 
en na enig nadenken en proefdraaien, hakte ze de knoop 
door: ze stelde zich verkiesbaar als secretaris. Op de 
hamvraag: ‘waarom in het bestuur’, geeft Esther aan dat 
het haar vooral om de mensen gaat. Er zit een groep 
die graag vooruit wil en de organisatie van de club met 
kleine maar stevige stappen iets meer anno nu wil ma
ken. Dat betekent bijvoorbeeld daar waar het kan de ICT 
meer inzetten en vooral ook de verschillende commissies 
en afdelingen meer kracht en zeggenschap geven.

De voorzitter
Noud is als echte Arnhemmer al veel langer bekend met 
VDZ. Door zijn studie wiskunde en informatica kwam 
hij in Delft terecht, maar zo’n 17 jaar geleden trok toch 
Arnhem weer aan hem. Met zijn vrouw en vier kinderen, 
die allen inmiddels ruim volwassen en het huis uit zijn, 
werd Arnhem weer zijn thuis. De twee jongste kinderen 
wilden voetballen en VDZ voelde als een warm bad. Hij 
werd leider, ging in de toernooicommissie, werd gevraagd 
voor de jeugdcommissie en kwam bijna logisch in het 
bestuur terecht. Vier jaar is hij secretaris geweest en nu 
dus voorzitter. Een hele eer om daarvoor gevraagd te 

worden, vindt hij zelf. Hij is een Arnhemmer, 
kent de tradities van de club, is bekend bij de 
mensen; allemaal ingrediënten om voldoende 
draagvlak te krijgen en te ervaren.

Ook Noud geeft aan dat VDZ wel wat gemo
derniseerd kan worden in de organisatie. Een 
bestuur is er niet om eigenstandig te bepalen 
wat er moet gebeuren. Commissies en 
afdelingen spelen een enorm belangrijke rol. 
Zij zorgen voor de verbinding tussen leden 
en bestuur en tussen de commissies en afde
lingen onderling. Geen topdown benadering 
dus voor Noud en Esther, maar veel meer een 
netwerkorganisatie. 

Commissies
VDZ kent zes commissies die behoorlijk zelf
standig hun werk doen en hun eigen expertise 
hebben. Ze maken zelf hun beleids en 
actieplannen en mogen en kunnen een eigen 
visie hebben. De vier leden van het bestuur 

Secretaris  
Esther Bronkhorst
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De eerste 100 dagen van het nieuwe bestuur….
hebben ieder 2 á 3 portefeuilles en dat betekent dat 
elk bestuurslid aanhaakt bij één of meer commis
sies. Zo blijven de lijnen kort, weet je wat er speelt, 
maar laat je de commissies wel zelfstandig hun 
werk doen. En om bestuur en commissies ook af 
en toe gezamenlijk te spreken, zijn de clusterverga
deringen weer ingevoerd. 
Commissies maken hun eigen beleidsplan, maar 
vanzelfsprekend is er een VDZkader waar binnen 
gebleven wordt. Daar is over het algemeen weinig 
discussie over. Die kaders, noem het de VDZ
normen en waarden, zijn helder. Het gaat bij VDZ 
om plezier, sfeer, gezamenlijkheid en natuurlijk om 
voetbal. Voetbal waarbij men graag wil winnen, 
maar daarbij niet de keus maakt om ‘spelers te 
halen en te betalen’. Elke speler, recreatief en 
selectie, betaalt gewoon contributie. En wil je dat 
niet? Dan zijn er wel verenigingen in de omgeving 
waar zo’n iemand beter past, aldus Noud.
Hij heeft er alle begrip voor dat getalenteerde spe
lers hoger willen spelen en een sportieve uitdaging 
buiten VDZ aangaan. En wanneer ze, ervaringen 
rijker of illusies armer, weer terug willen komen 
naar VDZ, zijn ze van harte welkom. Gewoon jezelf 
weer bewijzen en wanneer je goed genoeg bent, kun je 
ook weer in de selectie spelen. Of je gaat lekker recreatief 
spelen in een vriendenteam. Ook dat gebeurt geregeld en 
is een compliment voor de sfeer bij VDZ.

Net een echt bedrijf
Al pratend blijkt een vereniging als VDZ veel elementen te 
hebben die een bedrijf ook kent. De nieuwe privacyregels, 
Arbozaken, BHV, VOG, AED… de regels en afkortingen 
zijn legio, maar het geeft ook de professionaliteit aan die 
een vereniging moet hebben. Geen kleinigheid, wanneer 
je het met vrijwilligers moet regelen. Maar gelukkig is VDZ 
een grote vereniging, met veel leden uit allerlei branches 
en is de kennis en kunde vaak dichtbij. Erg veel zaken 
kunnen nu nog intern opgepakt worden, maar wanneer het 
nodig of verstandig is, kan er ook externe hulp ingescha
keld worden.
Noud geeft aan dat het soms ook kwetsbaar voelt wan
neer je over ernstige incidenten bij andere verenigingen 
hoort. Want ook al denken Esther en Noud dat de kans 
op incidenten en ongeregeldheden bij VDZ niet heel erg 
groot is, kan er altijd wat gebeuren. Ook bij VDZ voetbal

len opgewonden standjes. Je wilt er niet aan denken, dat 
het eens echt goed mis gaat, maar het kan wel gebeuren. 
Ook dan moet je er als voorzitter en bestuur staan en dat 
besef is er ook. Niet dagelijks, maar soms schiet dat wel 
eens door het hoofd.

De eerste 100 dagen…
Daar waar ons kabinet nog niet zo lang geleden terug kon 
kijken op de eerste 100 dagen, kunnen Noud en Esther 
dat bijna ook. En net zoals het kabinet als een hechte 
club van harde werkers in de media wordt beschreven, 
voelt dat voor het huidige VDZbestuur ook zo. De vier 
bestuursleden kunnen het samen goed vinden, hebben 
gelijke ideeën over wat ze willen bereiken, zijn praktisch 
en willen gestaag vooruit. Een mooi stel..;)

Huisvesting: nieuw of renovatie?
Op de vraag wat het meest ‘heikele’ punt wordt de 
komende periode, zijn Noud en Esther eensgezind. Een 
besluit nemen over de huisvesting is vooralsnog geen 
sinecure. Het bestuur zelf acht, op basis van de huidige 
informatie en financiële omstandigheden, het renoveren 
van de huidige gebouwen het meest realistisch. Vanuit de 

Voorzitter
Noud Hooyman
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leden heeft echter een groep zich gemeld die toch graag 
de optie van nieuwbouw wil onderzoeken. Die ruimte heb
ben ze ook gekregen en op de ALV van mei moet er dan 
een besluit genomen worden. Die ruimte en tijd geven 
aan leden past ook weer bij de nieuwe manier van bestu
ren. Soms kost dat een paar maanden extra, maar kijkend 
naar waar het over gaat, mag dat geen probleem zijn.

‘Stille’ leden
Iedereen kent ze: de meestal wat oudere leden die je 
veel hoort en ziet, die vaak ook veel voor de club doen 
en bij een ALV aanwezig zijn. Een relatief kleine maar 
aanwezige groep, ten opzichte van een grote stille en 
meer onzichtbare groep leden. Hoe zorg je dan dat je als 
bestuur iedereen vertegenwoordigt?
Noud herkent de situatie wel. De zaterdagafdeling is, 
bijvoorbeeld bij een ALV, toch ondervertegenwoordigd 
ten opzicht van de zondagafdeling. De jeugd versus de 

senioren. Niet helemaal vreemd en bijzonder natuurlijk, 
maar hoe zorg je dat je iedereen hoort en ziet? De jeugd
commissie is daarom een heel belangrijke commissie. 
Wanneer zij dicht staan bij alle teams met de trainers en 
begeleiders, kunnen zij die groep ook enigszins vertegen
woordigen bij belangrijke besluiten.

Leden met ambitie
VDZ kent vele leden met ambities op allerlei gebied. 
Natuurlijk op het sportieve vlak, maar ook op maatschap
pelijk gebied. Als vereniging maak je vanzelfsprekend 
onderdeel uit van de maatschappij en heb je te maken 
met allerhande ontwikkelingen. Zo heeft, vertelt Noud, 
een VDZlid bij het bestuur aangedrongen om eens te 
onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een rookvrije 
accommodatie te worden. Noud geeft aan dit een erg 
sympathiek, maar ook ingewikkeld onderwerp te vinden. 
Het mooie is dan dat in dit geval de persoon niet zozeer 
het idee dropt, maar vooral ook aanbiedt om mee te hel
pen bij het onderzoek of en hoe je dit kunt realiseren. Een 
vereniging voor en door leden middenin de maatschappij. 
Niet eenvoudig, wel uitdagend.
En al pratend over het al dan niet en waar dan wel of niet, 
komt ook de gezonde kantine aan bod. Ook een ontwik
keling die we in ons dagelijks leven op school of bedrijf 
tegenkomen. Wat kun je daar als club mee? Hoe simpel 
of ingewikkeld kun en moet je het maken. Een doos 
kroketten laat zich makkelijk invriezen, maar verse sla, 
tomaten en radijsjes zijn bewerkelijker. Is dat haalbaar én 
betaalbaar? Wat is de mening van de horecacommissie? 
Interessante vragen die de komende periode vast voorbij 
gaan komen.

De ambities van Noud en Esther
Op de vraag wat ze nu graag willen bereiken als voorzitter 
en secretaris, volgen er geen grote woorden. Zorgen dat 
commissies nog beter zelfstandig kunnen functioneren is 
een mooie ambitie. Minder een beheersmatig bestuur zijn, 
maar vooral zorgen voor de verbinding. Een bestuur zijn 
dat middenin de vereniging staat, aldus Esther.
Noud noemt daarnaast nog de wens om de club bij elkaar 
te houden. Een echte vereniging te zijn en te blijven, waar 
commentaar gegeven mag en kan worden, maar waar 
met respect met iedereen wordt omgegaan. Dat je elkaar 
verenigt. Want daar gaat het uiteindelijk bij VDZ om: 
betrokkenheid, sfeer, respect en plezier. 

En met die warme woorden, trapt dit redactielid enkele 
uren later op een koude zondagavond weer naar huis. 

Janine Boekelder

Penningmeester  
Rob Godschalk

Bestuurslid 
Matthieu Nas
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Beste allemaal,
De tweede helft van het seizoen is – met het uitkomen 
van deze Volharder  alweer begonnen. Na een korte win
terstop zijn de meeste teams weer in training en maken 
we ons op voor de voorjaarscompetitie. Allereerst wil ik 
je namens de technische commissie nog een fantastisch 
sportief 2018 toewensen. Met de wens dat we ook dit jaar 
weer elkaar blijven motiveren en stimuleren zodat onze 
jeugd met veel plezier zich binnen het voetbal verder kan 
ontwikkelen.

Inmiddels spelen onze jongste alweer een half jaar met 
de nieuwe 6 tegen 6 wedstrijdvorm voor pupillen. Met de 
invoering van de wedstrijdvormen streven we naar opti
maal spelplezier en ontwikkeling voor kinderen door ze in 
een omgeving te laten   spelen die aansluit bij hun niveau 
en mogelijkheden. Het maakt ons dan ook trots om te 
zien dat wij in staat zijn geweest deze wedstrijdvormen te 
organiseren. Mede dankzij de inzet en bereidheid van tal
loze vrijwilligers. Dit toont weer eens het unieke karakter 
van ons als VDZ.

Spelbegeleider
Uiteraard blijven er aandachtspunten. Het indelen van 
teams op het juiste niveau blijft een uitdaging. Ook over 

de toepassing van de spelregels en de rol van de spelbe
geleider blijkt in de praktijk soms nog enige onduidelijk
heid te bestaan. De spelbegeleider is sinds dit seizoen 
nieuw in het pupillenvoetbal. De praktijk laat zien dat de 
invulling van deze rol per club soms nogal verschilt. Om 
clubs te ondersteunen bij de rol van spelbegeleider is o.a. 
een handige gratis app ontwikkeld: ‘Het nieuwe Fluiten’. In 
deze app vind je alle spelregels en tips voor de invulling 
van de rol van spelbegeleider. De app is zowel te down
loaden in de Apple Store als in de Google Play Store.

Kampioenen voorjaarscompetitie
Zoals in de vorige Volharder al aangekondigd hebben we 
een aantal winterkampioenen De JO113, JO132, JO15
7, JO159, MO19 én JO193 zijn de beste gebleken in hun 
poule. Allen van harte gefeliciteerd!
Betreurenswaardig is dat de KNVB een aantal wedstrijden 
– die eerder waren afgelast wegens slechte weersom
standigheden – niet heeft laten inhalen. Mede hierdoor 
hebben een aantal teams niet de kampioensvlag kunnen 
uithangen die zij eigenlijk wel verdiende.

Evaluaties winterstop
Per leeftijdsgroep hebben we ons kader eerder uitgeno
digd voor een evaluatieronde. Wat gaat er goed en wat 
kan er worden verbeterd waren de kernvragen. Natuurlijk 
blijven er aandachtspunten, en uiteraard passeren er 
zaken die niet altijd even goed zijn gegaan. Dat kan ook 
haast niet anders met ruim 1600 leden en zo’n 67 jeugd
teams. Gelukkig zijn we met elkaar elke keer weer in staat 
om dan het gesprek aan te gaan en zijn we er (bijna) altijd 
weer uitgekomen. Over de gehele linie is men over het 
algemeen tevreden met hoe het gaat. Dit koesteren we. 
En bovenal erg fijn voor onze mannen en meiden op het 
veld. Daar doen we het tenslotte voor.

Net voor de winterstop hebben we ons kader ook gepolst 
of er talenten waren die een level hoger zouden kunnen 
trainen/wedstrijden spelen. Een paar spelers hebben 
we als TC in beeld. Indien er spelers zijn die daarvoor in 
aanmerking komen dan willen wij deze vanaf begin maart 
laten meetrainen met een hoger team. Uiteraard gebeurt 
dat in overleg met de betrokkenen.
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Halverwege het seizoen

Henk Everstoernooi 2017 (foto Ted de Kraker)



Er wordt overigens ook volop gescout, zowel binnen als 
van buiten de club. Onze TCsenioren heeft een aantal ta
lenten uit de bovenbouw op het oog en enkele BVO’s heb
ben interesse in jeugdspelers getoond. Ook bij de meisjes 
en dames zijn speelsters bij de KNVB in beeld. Leuk!

Competitie-indelingen
Voor die teams die in de eerste helft van de competitie bij 
de top 3 zijn geëindigd, of op het verzoek van het kader 
zelf, hebben we aan de KNVB verzocht deze teams 
een klasse hoger te laten spelen. Dit is voor alle teams 
gelukt. Via de site van VDZ en via voetbal.nl kun je het 
programma voor de 2e helft van dit seizoen terugvinden.  
Voor teams die een hele competitie voetballen en overige 
teams verandert er niets qua klasse indeling.

Voorbereiding seizoen 2018/’19
Langzamerhand werpen we ook al een blik op volgend 
seizoen waarin ook de Onder 10 pupillen 6 tegen 6 gaan 

spelen en de Onder 11 en 12 pupillen overstappen naar 
8 tegen 8. Heel voorzichtig zijn we begonnen met de 
voorbereidingen daarop.

De procedure die we vorig jaar hebben gehanteerd aan
gaande de indelingen van de teams was erg succesvol. In 
maart van dit jaar zullen we jullie geleidelijk betrokkenen 
mee gaan nemen in dat proces voor alweer het nieuwe 
seizoen wat komen gaat. En natuurlijk gaan wij al bij jullie 
polsen of we ook volgend seizoen weer beroep op jullie 
mogen doen.

Namens de TC wens ik jullie een fantastische tweede helft 
van het seizoen.

Vragen of wensen? Jullie weten ons te vinden !
Met roodzwarte groet,

Armand Rood
Technisch Jeugdcoördinator VDZ
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JO15-7 werd kampioen van de najaarscompetittie, en niet alleen van hun competitie maar ook 
van heel VDZ! Op pagina 19 lees je het verhaal van hun zegetocht. Op de foto staan:
Achteraan:  Jan Willem (leider) en Lex (trainer)
Middelste rij:  Jamie, Ole, Thijs R., Gijs, Samuel, Thijs P., Teun, Iker, Abel, Lukas, Luca
Vooraan:  Thymo, Alex, Joren. Mik ontbrak tijdens het maken van deze foto.



 

 

 



 

 

 



Mondygiënistenpraktijk Arnhem

Rung Thais Restaurant

RunD thais RestauRant



Zaterdag 26 januari reisde de MO19 af naar Groes
beek voor de laatste wedstrijd in de najaarscom
petitie in de Hoofdklasse tegen de Treffers MO19. 

Tijdens de rit over de Zeven Heuvelenweg tussen Nij
megen en Groesbeek even terugdenken aan het verloop 
van de competitie: de eerste wedstrijd nipt verloren tegen 
concurrent Bennekom, echter de volgende 6 wedstrijden 
op rij gewonnen.  Het verloop van veel wedstrijden was 
alsvolgt: in de eerste helft gaf de tegenstander vaak 
goed partij en was bij rust de stand nog in evenwicht. In 
de tweede helft schakelden onze MO19 meiden echter 
vaak nog een tandje bij en werd in het laatste half uur de 
wedstrijd beslist (het Arnhems halfuurtje zeg maar).  

Eén ding is proberen kampioen te worden, hetgeen vorig 
jaar in de najaarscompetitie was gelukt, een ánder ding 
is echter ook kampioen te blijven!  Dat de meiden dat 
hebben geflikt is een groot compliment waard. Het is 
een hecht team, met een ijzersterke defensie, dat goed 
georganiseerd speelt, never nooit de kopjes laat hangen, 
en de kwaliteit heeft om altijd en overal wel een paar 
doelpunten te maken. 

Chiel Volman

MO19

 Kampioen van de hoofdklasse!
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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

*



De invalouders, 
beeldcolumn
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De invalouders
Ineens staan ze dan langs de lijn bij VDZ. In de vrije avonduren en met 
de handschoenen aan. Want het is koud en de officiële trainers zijn 
vandaag verhinderd. We noemen ze ‘de invalouders’. 
De stille helden van VDZ. Volharders waar ieder team blij van wordt.

Op de foto: Frans Durant tijdens de training van M013-1      

FOtO: RuuD tuIthOF
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Kampioenschap VDZ 

JO19-3

Vorig seizoen beschikte ons team helaas niet over 
een trainer maar gelukkig kregen we dit jaar Lucas 
Monasterski aan boord. Door Lucas werden de 
jongens direct aan een ijzeren discipline onderwor-
pen waarbij tijdens de trainingen aandacht werd 
besteed aan techniek, inzicht, samenspelen en 
conditie. Duidelijk was dat deze ongelooflijk goede 
trainingen ervoor zorgden dat alle jongens enorm in 
hun ontwikkeling groeiden. Onze start was daarom 
ook direct erg goed met drie prachtige overwin-
ningen in de beker. Vol vertrouwen kon dus aan de 
competitie begonnen worden. De eerste wedstrij-
den werden met overtuiging gewonnen. Goed 
degelijk spel met zeer weinig tegentreffers, maar 
helaas met name door het geblesseerd raken van 
onze spits Vincent wel minder doelpunten dan onze 
voornaamste tegenstanders. De maand november 
moest de beslissing gaan brengen aan de top. Vier 
teams waren nog zonder puntenverlies en kwamen 
nog in aanmerking voor de titel. De eerste wed-
strijd tegen Spero (die vorig jaar in onze competitie 
kampioen was geworden) was zeer spannend maar 
uiteindelijk werd deze door ons met 2-1 gewonnen. 

De week erna was de kraker: de derby tegen SML. 
Ons team had een facebookevenement aange-
maakt onder de titel SML JO19-2 tegen VDZ JO19-
3 Koempels. Maar liefst ruim 150 supporters waren 
hierop afgekomen. Waarbij opvallend veel meisjes 
van Upward aanwezig waren om onze voetbalgo-
den te bewonderen. Lange tijd leek het erop dat 
we deze wedstrijd zouden gaan verliezen maar 
uiteindelijk wist Edo te scoren tegen zijn oude team 
en werd het een verdiend gelijkspel 1-1. Na afloop 
werd dit gelijkspel uitvoerig gevierd met de nodige 
kannetjes en polonaises. De wedstrijd tegen Loo 
werd door ons dik verdiend gewonnen en omdat 
SML wel tegen alle verwachtingen in had verloren 
van Loo stonden we nu bovenaan.

Dus er resteerde nog één belangrijke wedstrijd: 
tegen VVO JO19-2. Dit team stond negende. Voor 
het kampioenschap moest deze wedstrijd wel 
gewonnen worden. Zoals aangegeven was deze 
match door de sneeuw behoorlijk uitgesteld. Ons 
team had weer een Facebookevenement aan-
gemaakt. Alleen werd het kampioenschap al een 

beetje ingecalculeerd en werd op Facebook gezet 
dat wij de jongetjes van VVO wel eens voetballes 
zouden leren. Duidelijk niet erg verstandig en ook 
duidelijk was dat dit kwaad bloed zette bij VVO. 
Daarbij kwam dat door de winterstop de jongens 
het voetbalritme wel wat kwijt waren. De week 
ervoor werd een oefenwedstrijd tegen SML JO19-2 
met zeer slecht voetbal verloren.

De coach van VVO, Appie van den Elst, is na-
tuurlijk helemaal bekend bij VDZ. Hij was niet van 
plan om ons het kampioenschap cadeau te gaan 
geven. Sterker nog door de misplaatste, arrogante 
opmerking van ons had hij besloten wat spelers 
van JO19-1 in te lenen. Onze jongens stonden stijf 
van de zenuwen in het veld en al vrij snel viel het 
eerste goal. Een niet te geloven goal: onze eigen 
keeper Koen schoot uit de bal kwam tegen Frits 
aan en jawel we stonden met 1-0 achter. Is nog 
wel discussie of dit een goal was van Frits of van 
Koen…  Jammer genoeg zijn hier geen opnamen 
van want dit had ongetwijfeld miljoenen views 
opgeleverd op Stumpert.nl. Gelukkig liet de keeper 

en ons team niet het hoofd hangen en werd er wel 
goed door gevoetbald. Door alle spanningen was 
het geen mooie wedstrijd maar uiteindelijk lukte het 
ons toch om de achterstand om te bouwen in een 
2-1 voorsprong. Net voor het eind ontsnapten we 
nog net aan de 2-2. 

Bevrijdend was het dat het ons toch gelukt is om 
kampioen te worden. Voor de meesten van ons 
team ook pas het eerste kampioenschap in hun 
voetbalcarrière. Na afloop werd het kampioenschap 
uitgebreid gevierd in de kantine van VDZ, een 
diner bij Italiano en een kroegentocht in Arnhem.  
Duidelijk zal zijn dat dit kampioenschap tot stand 
is gekomen door een gemotiveerd team en met 
name ook een hele goede trainer waardoor ook dit 
niet-selectie team in de hele breedte beter is gaan 
presteren. Het wachten is nu alleen nog op de 
huldiging door VDZ. 

VDZ JO19-3
Merlin, Edo, Luuk, Emil, Vincent, Merijn, Marijn, 
Ties, Gijs, Bram, Homayoun, Frits, Luca, Thijs, 

Koen, Martijn en Olaf  | Joost en Lucas 

Kampioenschap VDZ JO19-3
Zaterdag 16 december had het eigenlijk moeten gaan gebeuren maar door de sneeuw werd onze 
kampioenswedstrijd tegen VVO afgelast. Als gevolg van de winterstop kon de wedstrijd nu pas op 
zaterdag 27 januari gespeeld gaan worden. De wedstrijd zou een bekroning moeten gaan worden 
op een prachtig seizoenshelft.  



61

Vorig seizoen beschikte ons team helaas niet over 
een trainer maar gelukkig kregen we dit jaar Lucas 
Monasterski aan boord. Door Lucas werden de 
jongens direct aan een ijzeren discipline onderwor-
pen waarbij tijdens de trainingen aandacht werd 
besteed aan techniek, inzicht, samenspelen en 
conditie. Duidelijk was dat deze ongelooflijk goede 
trainingen ervoor zorgden dat alle jongens enorm in 
hun ontwikkeling groeiden. Onze start was daarom 
ook direct erg goed met drie prachtige overwin-
ningen in de beker. Vol vertrouwen kon dus aan de 
competitie begonnen worden. De eerste wedstrij-
den werden met overtuiging gewonnen. Goed 
degelijk spel met zeer weinig tegentreffers, maar 
helaas met name door het geblesseerd raken van 
onze spits Vincent wel minder doelpunten dan onze 
voornaamste tegenstanders. De maand november 
moest de beslissing gaan brengen aan de top. Vier 
teams waren nog zonder puntenverlies en kwamen 
nog in aanmerking voor de titel. De eerste wed-
strijd tegen Spero (die vorig jaar in onze competitie 
kampioen was geworden) was zeer spannend maar 
uiteindelijk werd deze door ons met 2-1 gewonnen. 

De week erna was de kraker: de derby tegen SML. 
Ons team had een facebookevenement aange-
maakt onder de titel SML JO19-2 tegen VDZ JO19-
3 Koempels. Maar liefst ruim 150 supporters waren 
hierop afgekomen. Waarbij opvallend veel meisjes 
van Upward aanwezig waren om onze voetbalgo-
den te bewonderen. Lange tijd leek het erop dat 
we deze wedstrijd zouden gaan verliezen maar 
uiteindelijk wist Edo te scoren tegen zijn oude team 
en werd het een verdiend gelijkspel 1-1. Na afloop 
werd dit gelijkspel uitvoerig gevierd met de nodige 
kannetjes en polonaises. De wedstrijd tegen Loo 
werd door ons dik verdiend gewonnen en omdat 
SML wel tegen alle verwachtingen in had verloren 
van Loo stonden we nu bovenaan.

Dus er resteerde nog één belangrijke wedstrijd: 
tegen VVO JO19-2. Dit team stond negende. Voor 
het kampioenschap moest deze wedstrijd wel 
gewonnen worden. Zoals aangegeven was deze 
match door de sneeuw behoorlijk uitgesteld. Ons 
team had weer een Facebookevenement aan-
gemaakt. Alleen werd het kampioenschap al een 

beetje ingecalculeerd en werd op Facebook gezet 
dat wij de jongetjes van VVO wel eens voetballes 
zouden leren. Duidelijk niet erg verstandig en ook 
duidelijk was dat dit kwaad bloed zette bij VVO. 
Daarbij kwam dat door de winterstop de jongens 
het voetbalritme wel wat kwijt waren. De week 
ervoor werd een oefenwedstrijd tegen SML JO19-2 
met zeer slecht voetbal verloren.

De coach van VVO, Appie van den Elst, is na-
tuurlijk helemaal bekend bij VDZ. Hij was niet van 
plan om ons het kampioenschap cadeau te gaan 
geven. Sterker nog door de misplaatste, arrogante 
opmerking van ons had hij besloten wat spelers 
van JO19-1 in te lenen. Onze jongens stonden stijf 
van de zenuwen in het veld en al vrij snel viel het 
eerste goal. Een niet te geloven goal: onze eigen 
keeper Koen schoot uit de bal kwam tegen Frits 
aan en jawel we stonden met 1-0 achter. Is nog 
wel discussie of dit een goal was van Frits of van 
Koen…  Jammer genoeg zijn hier geen opnamen 
van want dit had ongetwijfeld miljoenen views 
opgeleverd op Stumpert.nl. Gelukkig liet de keeper 

en ons team niet het hoofd hangen en werd er wel 
goed door gevoetbald. Door alle spanningen was 
het geen mooie wedstrijd maar uiteindelijk lukte het 
ons toch om de achterstand om te bouwen in een 
2-1 voorsprong. Net voor het eind ontsnapten we 
nog net aan de 2-2. 

Bevrijdend was het dat het ons toch gelukt is om 
kampioen te worden. Voor de meesten van ons 
team ook pas het eerste kampioenschap in hun 
voetbalcarrière. Na afloop werd het kampioenschap 
uitgebreid gevierd in de kantine van VDZ, een 
diner bij Italiano en een kroegentocht in Arnhem.  
Duidelijk zal zijn dat dit kampioenschap tot stand 
is gekomen door een gemotiveerd team en met 
name ook een hele goede trainer waardoor ook dit 
niet-selectie team in de hele breedte beter is gaan 
presteren. Het wachten is nu alleen nog op de 
huldiging door VDZ. 

VDZ JO19-3
Merlin, Edo, Luuk, Emil, Vincent, Merijn, Marijn, 
Ties, Gijs, Bram, Homayoun, Frits, Luca, Thijs, 

Koen, Martijn en Olaf  | Joost en Lucas 

Kampioenschap VDZ JO19-3
Zaterdag 16 december had het eigenlijk moeten gaan gebeuren maar door de sneeuw werd onze 
kampioenswedstrijd tegen VVO afgelast. Als gevolg van de winterstop kon de wedstrijd nu pas op 
zaterdag 27 januari gespeeld gaan worden. De wedstrijd zou een bekroning moeten gaan worden 
op een prachtig seizoenshelft.  



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
Horecacommissie Planning                  Hanny Jansen 0627838393
Horecacommissie Inkoop                     Henk Koudijs 0264435976
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

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


