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Flow Bloemisten

www.cafetariathoekjearnhem.nl

Cafetaria Bar ´t Hoekje

Openingstijden  Adres
Di. t/m vr. 12.00 - 21.00  Beethovenlaan 72
Za. en zo. 14.00 - 21.00  6815 BM 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



Van de voorzitter

Ik was begin april ‘s morgens op maandag om 9.00 uur 
uitgenodigd door de onderhoudscommissie van VDZ. 
Zeven heren die al van hun pensioen genieten en één 

jonge dame! Zij doen geweldig werk na het weekend en 
op donderdag. Klein onderhoud, reparaties, opruimen 
en bijvoorbeeld ook de vuilnisbakken legen.  Het zijn dit 
soort vrijwilligers waar onze vereniging op draait. Die wil ik 
graag in ere houden.

Een oogje in het zeil
De aanleiding van mijn bezoek was echter minder fraai. 
Zij constateren, dat er geregeld vernielingen worden 
gepleegd in de kleedkamers, dat niet alle deuren op slot 
zitten na de trainingen, dat het ballenhok soms niet is 
afgesloten.  Dit moeten we bij VDZ beter doen. De leiders 
en trainers moeten een oogje in het zeil houden. Wellicht 
moeten we ’s avonds meer aan toezicht doen. Vernielin
gen zijn in ieder geval uit den boze. Wij zullen dit in het 
bestuur bespreken. Maar ik roep iedereen op zich netjes 
te gedragen en ook anderen aan te spreken, bijvoorbeeld 
als er onzorgvuldig met spullen van VDZ wordt omge
gaan. 

Communicatie
In de gezamenlijke 
clustervergadering 
van alle commissies 
bleek, dat het nog 
geregeld voorkomt 
dat er dingen worden 
georganiseerd in het clubhuis of op het terras waar de 
horecacommissie niet van op de hoogte is of wat niet 
volgens de afspraken is, bijvoorbeeld eigen drank en 
eten meenemen. Communicatie is  erg belangrijk. We 
vinden het hartstikke leuk als teams of commissie iets 
organiseren en er kan en mag veel, maar mijn oproep is: 
overleg van te voren met de horecacommissie. Ook deze 
vrijwilligers staan voor ons en jullie klaar en dan houden 
we het gezellig.

Rest mij u nog veel plezier te wensen bij de afronding 
van het voetbalseizoen. Die is in een aantal gevallen nog 
erg spannend, bijvoorbeeld op 6 mei als VDZ1 voor het 
periodekampioenschap speelt.

Noud Hooyman

Kom jij ons kleding- en materiaal-
team jeugd versterken?

Aan het einde van ieder seizoen leveren alle jeugdteams hun voetbaltenues, tassen, ballen, 
waterzakken en andere spullen in. Deze controleren wij op heelheid en mogelijk hergebruik. 
Voorraden vullen we aan, wat kapot is gaat weg en nieuwe spullen besteld. Voordat het 
nieuwe seizoen start, komt de teamleiding de spullen weer ophalen. Voor komend seizoen 
gaan we een groot deel van onze shirts vervangen en ook gaan we een nieuwe kledinglijn 
voor trainers, coaches en elftalleiding introduceren en anders ter beschikking stellen.

Vrijwilligersregeling
Voor het kleding en materiaalteam van de jeugd zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers. 
Samen zorgen we voor de inname, controle en uitgifte van de kleding en materialen van 
onze jeugdteams. Samen zorgen we er zo voor dat onze jeugdteams er spicenspan bijlo
pen. De activiteiten voor het kleding en materiaalteam doe je in het kader van de vrijwilli
gersregeling. Meedoen of meer weten? Neem dan contact op met John Wijbenga 
 (jeugd@vdzarnhem.nl of 06 – 51193081).

Namens het Kleding en materiaalteam VDZ Jeugd
John Wijbenga | Voorzitter Jeugd



Burgers’ Zoo

Van 21 april t/m 1 juli met nieuwe grote apenrots!
Dus ook in de meivakantie • Bij de toegangsprijs inbegrepen
Alle info en kaartjes met korting op www.burgerszoo.nl/apenkooien

THE FLOOR 

IS LAVA!

015-494 Apenkooien_Adv_ZieZoo.indd   1 05-03-18   17:01VDZ AK 2018.indd   1 9-4-2018   11:14:41



Van de redactie

Van 21 april t/m 1 juli met nieuwe grote apenrots!
Dus ook in de meivakantie • Bij de toegangsprijs inbegrepen
Alle info en kaartjes met korting op www.burgerszoo.nl/apenkooien

THE FLOOR 

IS LAVA!
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De competitie nadert zijn ontknoping. VDZ mannen 1 ging  
goed voor de laatste periodetitel maar heeft de laatste 
paar wedstrijden een paar steekjes laten vallen. Handha
ving in de derde klasse is echter geen enkel probleem, 
ze zijn een ruime middenmoter. Ook kunnen ze nog gaan 
voor de tweede periodetitel in een inhaalwedsdtrijd tegen 
Trias 1. Succes mannen!
VDZ vrouwen 1 zullen nog een tandje bij moeten zetten 
om in de eerste klasse te blijven maar dat gaat ze onge
twijfeld lukken.
 
Wat kun je lezen in deze aflevering van uw lijfblad. Wat 
dacht je van een interview met de twee oudste leden van 
onze vereniging. Afgelopen ledenvergadering werden ze 
gehuldigd. 70 jaar zijn Jacques de Winther en Wim Leen
ders al lid, Janine Boekelder sprak ze en de anekdotes 
vlogen over tafel.
We hebben een nieuwe toernooicommissie. VDZ toernooi
en zijn beroemd in heel Nederland en daarbuiten. Maar 
die worden niet vanzelf georganiseerd, daar is flink wat 
inzet voor nodig. Blij te horen dat er weer een frisse club 
is die daar zijn schouders onder zet. Hulde.

De laatste linie wordt deze keer gevuld door VDZ 5. 
Geen team dat in de hoogste regionen bivakkeert dus de 
verdediging heeft genoeg te doen. Ze stellen zich aan jul
lie voor. Vader en dochter Poppinghaus zijn steunpilaren 
van het derde vrouwenelftal en vullen de kolommen van 
de VDZ voetbalfamilierubriek. De rubrieken zijn zowieso 
goed gevuld. Drie pupillen van de week, de column van 

de Pingelaar en liefst twee nieuwe fotorubrieken die ge
vuld worden door Ruud Tuithof. Hij is ook de man van de 
VDZetjes (die er overigens dit keer niet in staan). 
Gérard van Lunenburg en Robert Wils hebben de cursus 
verenigingsscheidsrechter met succes afgerond en fluiten 
nu hun wedstrijden met een KNVB diploma op zak. 

De traditionele avondwedstrijd werd op 31 maart ge
speeld. Helaas ging die verloren maar de sfeer was weer 
fijn. Joris Schemkes schreef een verslag en Ted de Kraker 
was aanwezig om een mooie fotoshoot te maken. 

Wat je verder nog in deze Volharder kunt lezen laat ik aan 
jezelf over. We wensen je veel leesplezier,
Namens de redactie

Rudi Borkus

IM MEMORIAM HARRY MEIJER

Op 28 februari 2018 is Harry Meijer, na een kortstondig ziekbed, op 71-jarige 
leeftijd overleden.  Met veel plezier deed hij zijn vrijwilligerswerk. 
Harry was jarenlang een bekend gezicht op de woensdagmiddag achter de 
bar. Ook was hij op de zaterdag veelvuldig te vinden op het wedstrijdsecre-
tariaat. 
Voor iedereen een vriendelijk woord, niets was hem te veel.
Wij zullen Harry missen.

HM
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Wedstrijdsecretariaat jeugd
Na het wegvallen van een aantal “vaste krachten” en vrijwilligers zijn we een beetje onder

bemand op de zaterdag. Vooral in de ochtenden is het erg druk en kunnen we nog wel een 
aantal extra handjes gebruiken de rest van dit seizoen maar zeker ook volgend seizoen.

Verenigingen en teamleiders ontvangen en wegwijs maken, kleedkamersleutels uitreiken en velden 
aanwijzen, scheidsrechters ontvangen en te woord staan, uitslagen noteren, spullen uitlenen en noteren en 

meer en meer.

Dus wie nog een zinvolle invulling zoekt voor zijn vrijwilligerstaken bij VDZ of de club een warm hart toedraagt en 
wel een aantal zaterdagochtenden of middagen wil helpen, verstand van voetbal is niet nodig.Geef je op bij op bij 
onderstaand adres of kom gewoon eens kijken, wij zijn er vanaf kwart voor acht ’s morgens! 

met sportieve groeten
Gérard van Lunenburg

VDZ  Wedstrijdsecretaris Jeugd
0655778863

gezocht

assis
te

ntie
 

Pupil van de Week Mette Wieggers

PUPIL VAN
 D

E W
EEK

Naam: Faas Heerens
Ik ben 10 jaar oud en speel in JO11-5 als rechtermiddenvelder. Ik 
was pupil van de week bij de wedstrijd: VDZ1 – Gendringen 1 op  
zondag 18 maart 2018, de uitslag was 3 - 1.

Hoe lang speel je al bij VDZ? 
Dit is mijn 5e seizoen. Ik ben begonnen bij de mini’s
Waarom koos je voor VDZ? 
Omdat mijn broer Mats daar ook al speelde
Op welke positie speel je het liefst? Rechtermiddenvelder
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom? 
Jasper Nuininga, omdat hij goed is!
Wie vind je de beste voetballer en waarom? Kevin de Bruyne, 
omdat hij bij Manchester City speelt en omdat hij goed is
Wat is je favoriete club? Manchester City
Heb je nog andere hobby’s? 
Tennissen, zeilen, gamen en hoverboarden
Wat wil je later worden? Profvoetballer
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij VDZ? 
Ik vind wedstrijden spelen het allerleukst
Wat was je beste wedstrijd of actie? 
De wedstrijd die we met 018 wonnen. Ik heb toen heel veel 
doelpunten gemaakt
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over jezelf? 
Ik vond het heel leuk om naar de wedstrijd van VDZ 1 te kijken en 
dat ik Pupil van de Week mocht zijn!Foto Henk Matser

8



De jeugd-
scheids (foto-
column)

De jeugdscheids

Op de foto: Robert Wils, Sinds kort scheidsrechter bij VDZ met een afgeronde KNVB opleiding  
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De één doet het uit passie en hobby, de ander om zijn of haar vrijwillige bijdrage aan 
VDZ vorm te geven. Jeugdscheidsrechters begeleiden de wedstrijden van onze VDZ 
jongens en meiden op zaterdag. We willen dat ze opgeleid en fluitend het veld op gaan. 
Daarom volgt ieder lid die wil een gratis KNVB cursus bij VDZ. Het zijn de onbetwist-
bare helden op onze velden die zorgen dat spelers kunnen schitteren. En daar zoeken 
we er dringend meer van.

De één doet het uit passie en hobby, de ander om zijn of haar vrijwillige bijdrage aan 
VDZ vorm te geven. Jeugdscheidsrechters begeleiden de wedstrijden van onze VDZ 
jongens en meiden op zaterdag. We willen dat ze opgeleid en fluitend het veld op gaan. 
Daarom volgt ieder lid die wil een gratis KNVB cursus bij VDZ. Het zijn de onbetwist-
bare helden op onze velden die zorgen dat spelers kunnen schitteren. En daar zoeken 
we er dringend meer van.



O
ckels 

& 
Zuurdeeg, 

w
delsm

id/juw
elierBentinckstraat 4 – 6811 EE Arnhem

www.zo-sieraad.nl – 026 44 34 08 6

edelsmid 

juwelier

ontwerp
eigen werk
reparaties

dealer van o.a.
Niessing
Bron
Cardillac
Swivel
Nol
Braun
Vignelli
Bruno Söhnle



11

Meestal is verstappen of verdraaiing van de knie de 
oorzaak van een kruisbandblessure. De voorste kruisband 
raakt vaker geblesseerd dan de achterste kruisband. 
De band kan verrekken (graad 1), gedeeltelijk inscheuren 
(graad 2) of helemaal doorscheuren (graad 3). 
Bij graad 1 en 2 blessures heeft de sporter zich meestal 
verstapt (of licht verdraaid) en bij graad 3 blessures heeft 
men de knie (te ver) verdraaid. Het zijn voornamelijk 
contactsporten en sporten waarbij veel gesprongen wordt 
die deze blessure opleveren. Vrouwen hebben een groter 
risico op een kruisbandblessure dan mannen (door de 
vorming van de knie). 

Klachten 
Bij graad 1 en 2 blessures zal er pijn en een lichte zwel
ling ontstaan. De pijn en de zwelling nemen (na enkele 
weken) af. Bij een graad 3 kruisbandblessure waarbij de 
kruisband helemaal door is gescheurd ontstaat er in de 
meeste gevallen een forse zwelling binnen enkele uren 
na het verdraaien van de knie. Meestal heeft de sporter 
iets horen of voelen knappen. Er is bijna altijd sprake 
van een instabiel gevoel in de knie. In combinatie met 
een gescheurde kruisband is er vaak ook schade aan de 
meniscus en/of de binnenband.

Behandelen
Bij het vermoeden van een graad 2 of 3 kruisbandblessure 
is het raadplegen van een arts of fysiotherapeut gewenst 

voor het stellen van een goede diagnose. Graad 
1 en 2 kruisbandblessures kunnen herstellen 
door relatieve rust en gerichte oefeningen om de 
bewegelijkheid van de knie te optimaliseren en 
de spieren rondom de knie te versterken zodat 
deze eventuele instabiliteit op kunnen vangen. 
Maar ook hierbij is bezoek aan arts of fysiothera
peut niet meer dan logisch.
Bij een graad 3 kruisbandblessure zijn er vaak 
twee opties:
• Relatieve rust en gericht trainen om de 

spieren rondom te knie te versterken om de 
instabiliteit op kunnen vangen 

• Een operatie om een ‘nieuwe’ kruisband 
(kruisband plastiek) te laten plaatsen. 

Deze afweging hangt af van persoonlijke facto
ren en voorkeur. Een voorste kruisband plastiek 
is een relatief zware operatie in de zin dat het 
herstel lange tijd in beslag neemt. De eerste 
46 weken zal er op krukken moeten worden 
gelopen en hervatten van wedstrijdsport kan gemid
deld pas na 9 maanden revalidatie. Soms wordt er in de 
revalidatie periode van de kruisbandblessure een (knie)
brace gedragen. Het is belangrijk dat deze brace goed 
aangemeten wordt. 

Oefeningen
Via YouTube vindt je een reeks van video’s met oefe
ningen om de stabiliteit van de knie te verbeteren. Deze 
oefeningen kunnen gebruikt worden bij het voorkomen of 
het herstel.
Overleg met je arts/fysiotherapeut wanneer je welke oe
fening mag uitvoeren. Je moet de oefeningen pijnvrij en 
zonder reactie achteraf (pijn of vocht) uit kunnen voeren. 
Als je herstelt van een blessure, bouw het tempo van het 
uitvoeren van deze oefeningen dan zeer rustig op.

Wanneer je meer wilt weten over de kruisbandblessure, 
omdat je er zelf mee te maken hebt (gehad) of iemand 
kent die zo’n blessure heeft, kijk dan op: www.fysiotrans-
parant.nl/page/210/band-letsel-voorste-knieband
Daar vindt je, middels diverse links, verdere uitleg, oefe
ningen, etc.

Met klachten of vragen ga je langs bij je verzorger/fysio
therapeut.

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!

Kruisband (knie)



De Smidse metaal

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

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

synoniem 
voor metaal

Meer info over adverteren in de Volharder? 
Mail naar vdzhogerop@vdzarnhem.nlAd
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VDZ-Familie-toernooi 2018
Senioren 5 tegen 5

Familie-teams 6 tegen 6
Zondag 17 juni 2017

Aanvang toernooi om 11.00 uur.

Categorie A: Senioren. (5 tegen 5)
Alle leeftijden zijn toegestaan.Voorwaarde: in elk team moeten minimaal 3 leden 
van VDZ tijdens de wedstrijd in het veld staan/meespelen.

Categorie B: Familieteams (6 tegen 6)
Tijdens de wedstrijd moet de veldbezetting bestaan uit;
• 2 spelers/speelsters jonger dan 16 jaar.
• 2 spelers/speelsters jonger dan 11 jaar.

INSCHRIJVEN

Vanaf zondag 22 april a.s. hangt het inschrijff ormulier weer op de 
binnenzijde van de kantine deur.

Inschrijving per mail:
Stuur je inschrijving naar: egging-vdz@hetnet.nl onder vermelding van:
a. Naam team
b. Naam contact persoon/aanvoerder.
c. Categorie A of B
d. Maak het inschrijfgeld ad. € 15,= per team over naar H. Egging, 
    rekeningnummer NL71RABO0152363661

Voor eventuele vragen stuur een mailtje naar 
bovengenoemd mailadres.



Familietoernooi 
2018, geef je op!

VDZ-Familie-toernooi 2018
Senioren 5 tegen 5

Familie-teams 6 tegen 6
Zondag 17 juni 2017

Aanvang toernooi om 11.00 uur.

Categorie A: Senioren. (5 tegen 5)
Alle leeftijden zijn toegestaan.Voorwaarde: in elk team moeten minimaal 3 leden 
van VDZ tijdens de wedstrijd in het veld staan/meespelen.

Categorie B: Familieteams (6 tegen 6)
Tijdens de wedstrijd moet de veldbezetting bestaan uit;
• 2 spelers/speelsters jonger dan 16 jaar.
• 2 spelers/speelsters jonger dan 11 jaar.

INSCHRIJVEN

Vanaf zondag 22 april a.s. hangt het inschrijff ormulier weer op de 
binnenzijde van de kantine deur.

Inschrijving per mail:
Stuur je inschrijving naar: egging-vdz@hetnet.nl onder vermelding van:
a. Naam team
b. Naam contact persoon/aanvoerder.
c. Categorie A of B
d. Maak het inschrijfgeld ad. € 15,= per team over naar H. Egging, 
    rekeningnummer NL71RABO0152363661

Voor eventuele vragen stuur een mailtje naar 
bovengenoemd mailadres.
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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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Geacoht: barcoördinatore

17

VDZ Arnhem is een voetbalvereniging met ongeveer 1.500 leden. Op wedstrijddagen 
verwelkomen we veel bezoekers op sportpark ‘t Cranevelt. VDZ is niet alleen groot, maar 
vooral ook leuk. Met de inzet van vrijwilligers en leden weten we plezier en prestatie te 
verenigen. Daarin heeft de kantine natuurlijk een belangrijke rol, de Bar Coördinator zorgt dat 
alles op rolletjes loopt en alle gasten een mooi voetbal weekend hebben. Dat gaat natuurlijk 
niet vanzelf: zowel de kantine als de keuken draait volledig op de inzet van vrijwilligers/
leden, geen weekend is hetzelfde en er is altijd wel iets dat inventiviteit en organisatiekracht 
vraagt. Vind jij dat je deze talenten bezit of heb je de ambitie, heb je tijd naast je studie/werk 
gepensioneerd of gewoon vrije tijd dan is dit je kans.

Wij zoeken flexibele, proactieve 

Bar Coördinatoren (m/v) 

voor zowel de zaterdag en/of zondag met affiniteit voor horeca die op korte termijn beschikbaar zijn.

Dit is niet een reguliere baan in de horeca, je runt feitelijk de kantine en ondersteunt en adviseert de 
horecacommissie in het verder optimaliseren. Belangrijke taken zijn onder andere:

• eerste aanspreekpunt voor de bar en keukenactiviteiten en bewaken van een soepele operatie;
• openen en sluiten van de kantine/keuken op de zaterdag;
• opmaken dagstaten kassa;
• zorgen voor de overdracht en instructies naar de vrijwilligers/leden;
• voorraad beheer gedurende de dag;
• deelnemen aan het maandelijks overleg van de horecacommissie.

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

Wat krijg je ervoor terug? 
Veel lol, een hecht team, sportieve beleving en natuurlijk een passende vergoeding.

Interesse of vragen? 
Stuur een mail naar bestuur@vdzarnhem.nl.

GEZOCHT



JP Offset



Op maandag 26 maart was het dan eindelijk 
zover, wij (Robert Wils en ondergetekende) 
konden dan eindelijk examen doen. De cur-

sus was reeds op 13 november 2017 gestart en zou 
vier maandagavonden duren maar door het slechte 
weer en ziekte was het een paar maal uitgesteld. 
Omdat we bij VDZ niet voldoende deelnemers bij 
elkaar konden krijgen om de cursus bij ons in het 
clubhuis te kunnen organiseren konden wij als twee 
vertegenwoordigers van onze grote vereniging (bijna 
1600 leden) ons helemaal in Twello en Teuge gaan 
voegen bij een gezelschap cursisten samengesteld 
uit de lokale kleinere voetbalclubs, met als klapper 
SP Teuge met 8 deelnemers op ongeveer 500 leden. 
Totaal waren we met 17 man en 1 vrouw.

Het was een leuke en leerzame cursus, op een pret-
tige wijze geleid door de KNVB docent Meggie Rut-
ten. De spelregels werden uitvoerig uitgelegd aan de 
hand van voorbeelden, wedstrijdsituaties werden be-
keken op beeldmateriaal. Iedere cursusavond wer-
den er weer nieuwe actuele situaties besproken, het 
praktijkgedeelte bestond uit het fluiten van gedeeltes 
van twee wedstrijden, waarbij de anderen moesten 

vlaggen en vragen noteren die daarna weer werden 
besproken. In de weken tussen de cursusavonden 
moest je bij je eigen vereniging vier wedstrijden flui-
ten die dan door de cursusbegeleiders werden be-
oordeeld en besproken, n.a.v. die wedstrijden moest 
je een zelfreflectieformulier invullen en samen met 
het verslag uploaden of inleveren bij de cursusleider. 

En dan uiteindelijk het eerdergenoemde examen op 
maandag 26 maart. Volgens de cursusleider voor-
af bestempeld als een makkie maar toch zaten er 
een paar lastige vragen tussen die achteraf nog tot 
enige discussie leidden. Maar niemand die daardoor 
is gezakt dus iedereen blij en trots na afloop bij de 
diploma-uitreiking door de cursusleider en de wet-
houder van de gemeente Voorst. Nu even tot rust 
komen en meer ervaring opdoen en dan op voor de 
volgende stap: de bondsscheidsrechter. Maar eerst 
maar eens zien of we zo’n cursus in de toekomst ook 
een keer bij VDZ kunnen organiseren. 

Met sportieve groeten
Gérard van Lunenburg 

Cursus verenigingsscheidsrechter KNVB 

met positief resultaat afgesloten

Rob Wils Gérard van Lunenburg 
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Garage Kornman

Jan van Leur Dak- en Gevelwerken

   Lange Maat 64 Telefoon : 026-3113922
    6932 AE Westervoort Mobiel : 06-50608111

www.janvanleur.nl

Van Leur Dak- en Gevelwerken is specialist in het onder-
houd van uw buitenboel. We werken zowel voor bedrijven 
als voor particulieren; op basis van een onderhoudscontract 
of voor losse werkzaamheden. 
We werken alleen met de beste materialen. Daarom geven 
we 10 jaar garantie op alle door ons aangebrachte dakbe-
dekkingsconstructies.

Onze jarenlange ervaring geeft u het vertrouwen dat uw 
bedrijfspand of woning bij ons in goede handen is.

Vraag vrijblijvend een offerte

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

De voorjaars-Algemene Leden Vergadering komt er 
weer aan. Binnenkort vind je de agenda en de stukken 
op de website. 

ALV
31 mei 2018, 20.00 uur

Schrijf het in je agenda!!



vader en
dochter

Kobus 
en Tiffany
Wat zou Kobus graag met een corner de dugout uit willen 
sprinten om als oude topspits de bal nog even binnen te 
koppen in de 90e minuut. Zijn gedrevenheid en enthou
siasme is nog steeds zichtbaar en slaat aardig over op 
de dames van dames 3 onder leiding van aanvoerder en 
dochter Tiffany.
Vader en dochter Poppinghaus zijn nu 5 jaar actief bij het 
vrouwenvoetbal bij VDZ en de laatste 2 jaar samen met 
Hein Kwint (vader van Malin). Bij de speelsters staat het 
duo bekend als Buurman En Buurman. Samen staan ze 
met hun dochters en 20 voetbalsters op het digitale wed
strijdformulier op zondagochtend.

 Coach en vader Kobus woont alleen nog met zijn vrouw 
Bianca in Klarendal. Hun twee dochters zijn beide het huis 
uit. Tiffany (24) omschrijft zichzelf als een echt vaderskind
je. ‘We lijken ook erg veel op elkaar’, vertelt ze vol trots. 
‘We zijn enorm gedreven en open. Ik ben opgevoed met 
afspraak is afspraak en dat opvliegende heb ik toch een 
beetje mee gekregen van mijn vader.
Mijn vader is klein van stuk, maar een spits met een 
neusje voor de goal als topscoorder. Jarenlang heeft hij 
onder (de oude) Rini Coolen gespeeld in de jeugd bij 
de Arnhemse Boys. De laatste 15 jaar speelde 
papa bij Elsweide als trouw lid en nu bewijst 
hij dat als coach bij VDZ. Dat hij kon voet
ballen, dat is een feit! Het eerste jaar als 
coach bij dames 3 moest hij zeker scha
kelen. Het gaat om plezier in ons team 
en een plek waar de meiden zich goed 
en vertrouwd voelen. Wat je geeft, 
krijg je terug….dat is wel van toepas
sing als ik mijn vader aanschouw. 
Als coach heeft hij meer rust 
gekregen in z’n donder en kan hij 
situaties relativeren. De meiden 

stappen op hem af 
als ze ergens tegenaan 
lopen; open en eerlijkheid naar 
elkaar toe blijft belangrijk, ook in 
een teamsport.’

Het is woensdagavond als ik de training van dames 3 
bekijk. Twee enthousiaste mannen, waarbij Hein als oud 
verdediger een oefening begeleid gericht op het verdedi
gen. De meiden zijn geconcentreerd en coachen elkaar. 
Kobus vertelt nog even vol trots over zijn meiden en be
kijkt de oefening van een afstandje. Na afloop evalueren 
de meiden met elkaar over de training. ‘De focus was er 
niet zoals vorige week’, vindt speelster Annelies. Tiffany 
reageerde adequaat, ‘Misschien komt de onrust wel door 
de zon die zich deze week heeft laten zien, de donkere 
dagen zijn voorbij’. Verklaring gevonden, einde training!

Irene Smeltink
Tekst en foto
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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



De toernooicommissie

Dit seizoen is er al een aantal succesvolle 
toernooien geweest bij VDZ. Nu het voor-
jaar zich aanmeldt, staan ook de (hopelijk) 

zonnige toernooien voor de deur. Dit jaar is er een 
nieuwe toernooicommissie, die zich ontfermt over 
de organisatie. Een nieuwe lichting van dames en 
heren om deze tradities voort te zetten. Jérôme 
Jansen kon geen afscheid nemen van deze com-
missie, dus heeft hij een nieuwe groep om zich 
heen verzameld. De toernooicommissie bestaat nu 
uit de volgende leden:
 

• Abigail Tunjanan
• Gerrie Elfrink
• Nienke de Bie
• Jérôme Jansen
• Lisette van Dijk
• Tobias Barten (helpt ons vanuit zijn studie)

Als je zelf voetbalt bij VDZ of een kind hebt bij de 
VDZ-jeugd, dan wil je iets bijdragen aan de club. 
Een duidelijke motivatie waarom deze groep men-
sen bij elkaar zijn gekomen. 

Als ik vrijwilliger Lisette van Dijk vraag naar de 
ontwikkelingen binnen de commissie, krijg ik het 
volgende antwoord: ‘De huidige toernooien zijn 
prachtig, staan organisatorisch als een huis, en 
hebben aanzien. Als nieuwe toernooicommissie 
ga je daar  in eerste instantie niet aan tornen. Wij 
gaan dankbaar verder waar de vorige commissie 
gebleven is. 

Na evaluatie van de komende toernooien zullen 
we wel eens bespreken of we volgend jaar dingen 
anders gaan doen. Het grootste toernooi van VDZ 
is het Internationale Burgers’ Zoo toernooi. Een 
mooie traditie, die we met z’n allen als club in ere 
moeten houden naast alle andere toernooien op ’t 
Cranevelt.’

Irene Smeltink

De commissie nodigt jullie graag uit om te komen kijken en aan te moedigen. Hoe meer zielen, hoe meer 
vreugd en hoe leuker de sfeer!

Noteer de volgende data in uw digitale agenda:

► Burgers’ Zoo internationaal toernooi: 26 en 27 mei (JO09, JO11, JO13 en JO15; 1e 2e teams)

► Henk Evers toernooi: 2 juni (JO09 en JO11; recreatief)

► Geert Egging toernooi: 9 en 10 juni (JO13 (zaterdagochtend) , JO15 (zondagochtend), 

     JO17 (zaterdagmiddag) en JO19 (zondagmiddag); recreatief)

Abigail Gerrie Nienke Jérôme Lisette

De toernooicommissie
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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

Lente!
Nog niet al te warm maar het waterige zonnetje laat niemand zich onthouden, het terras zit meteen weer vol



DE DERDE
HELFT

Nieuws van de 
Horecacommissie
Communiceer!

Ben Mahler
Kantinecoördinator
Hallo VDZ,
Graag wil ik me even voorstellen, mijn naam is Ben 
Mahler en ik ben aangesteld als kantinecoördinator 
op de zaterdag. Ik ben niet meer piepjong met mijn 
60 jaar maar ik ben van plan er samen met de vrijwil
ligers van de bar en de keukendienst voor te zorgen 
dat voor en na de wedstrijden en tijdens de rust ie
dereen van een natje en een droogje voorzien wordt.
Sinds een maand werk ik nu in de kantine en ik vind 
het een gezellige en vriendelijke club. Ik heb geen 
voetbalachtergrond maar voel me nu al een lid van 
de club. Ik hoop op een prettige samenwerking en tot 
zaterdag.

Ben Mahler

Soms gaat er iets mis: Dan wordt er gerekend op de bar 
of keuken omdat je bijvoorbeeld een vriendschappelijke 
wedstrijd organiseert tijdens de winterstop;  of frietjes wilt 
na een kampioenswedstrijd… en dan blijkt het mis te zijn 
gegaan door miscommunicatie. Om een en ander beter 
te ondervangen blazen wij per direct het email adres van 
de horecacommissie nieuw leven in. Dit adres bestond al, 
maar werd nauwelijks gebruikt. 

horeca@vdz-arnhem.nl

Ben je leider, trainer, commissielid of coördinator en heb 
je wellicht een verzoek aan ons? Laat via de mail weten 
wat je van plan bent te doen, en wat je vraagt van de 
horecacommissie.

Het is geen garantie dat we alle wensen kunnen inwil
ligen, maar we hopen op een betere communicatie en 
daardoor betere dienstverlening.  De horecacommissie wil 
best, maar rekent graag op ieders medewerking.

De Horecacommissie heeft er een nieuw lid bij! 
VDZ heeft er een nieuw lid bij. Velen hebben hem vast al 
gezien op de zaterdagen. Ben Mahler vervangt Nine. Hij is 
op zaterdag de aanspreekpersoon voor de vrijwilligers en 
eindverantwoordelijk voor bar en keuken. Wij zijn blij met 
Ben en wensen hem veel werkplezier! 

HC
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Willemsen Makelaars
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Op de laatste ALV van VDZ maakte het bestuur 
bekend dat men gaat onderzoeken hoe VDZ 
rookvrij te maken is. Er is besloten deel te gaan 

nemen aan de campagne “op weg naar een rookvrije 
generatie”. Dit initiatief is genomen door de Hartstich
ting, KWF Kanker bestrijding en het longfonds. De reden 
hiervoor is dat iedere dag ongeveer 100 kinderen in 
Nederland beginnen met roken, jaarlijks zo’n 37.000. Dat 
gebeurt niet vanzelf. Kinderen doen anderen na. Ze zien 
overal glimmende, aantrekkelijke pakjes die hen verlei
den. En zelfs als ze nooit gaan roken, krijgen ze op veel 
plaatsen andermans rook binnen, of roken mee tijdens de 
zwangerschap. 

Met de campagne ‘Op weg naar een rookvrije generatie’ 
wordt ingezet op bescherming van kinderen tegen rook 
en tegen de verleiding om te beginnen met roken. Want 
ondanks het feit dat roken steeds minder normaal wordt, 

kunnen ouders en kinderen nog steeds niet kiezen voor 
opgroeien zonder blootstelling aan tabak (roken, meero
ken en de verleiding van sigarettenpakjes). Daarom is het 
doel van de rookvrije generatie dat kinderen in elke fase 
van het opgroeien worden beschermd tegen (mee)roken 
en de verleiding.

Daarom is er een werkgroep opgericht om te onderzoe
ken hoe we dit op VDZ kunnen regelen. Daarnaast wordt 
er op dit moment vanuit de gemeente Arnhem bekeken 
hoe de sportterreinen rookvrij gemaakt kunnen worden. 
Op dit moment zijn de plannen van de werkgroep al zeer 
concreet en zal per ingang van het nieuwe seizoen het 
streven zijn VDZ rookvrij te maken.
Dat zal op korte termijn zichtbaar worden!

Namens het bestuur
Matthieu Nas

VDZ ondersteunt de actie
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VDZ 5, de laatste 
linie
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13  brengt 
geen ongeluk

  1 3  brengt geen ongeluk
Dit seizoen zijn wij met JO11-13 begonnen 

met onze reis als eerstejaars JO11. Onze 
9 talenten heten Anne, Luca, Jip, Jelle, 

Mirzan, Eefke, Rens, Mette en Joeri. Onze eerste 
seizoenshelft hebben wij afgesloten met 0 punten. 
Ook voor kinderen telt ‘uiteindelijk’ maar één statis-
tiek en dat is de ranglijst, iedere week was weer de 
vraag hoeveelste staan wij nu en hoeveelste staat 
de tegenstander. Ondanks de 0 punten waren onze 
jongens en meisjes ALTIJD vrolijk en positief in het 
veld. En als er een koppie ging hangen was dat 
maar van korte duur. Dit vormt team verband en 
wellicht ook een stukje sport karakter. 

Mijn complimenten voor de vele enthousiaste 
toeschouwers. Dit geeft de kinderen een enorm 
goed gevoel en dit heeft een positiever effect dan 
vele denken. Bedankt dat jullie week op week naar 
jullie helden komen kijken en ondersteunen. De 
spelers hebben ondanks de 0 punten in de eer-
ste seizoenshelft een enorme groei laten zien op 
persoonlijk vlak en in team verband. Dit is voor mij 
persoonlijk het meest gave aan pupillenvoetbal. 
Als je de juiste knoppen indrukt dan is er heel snel 
progressie en groei te zien. Ik, als assistent trainer/
coach heb hier mijn bijdrage in maar de lof gaat uit 
naar de hoofdtrainster/coach Elly die altijd met pas-
sie en bevlogenheid klaarstaat voor de kids.

De eerste seizoenshelft hebben wij fantastisch 
afgesloten. Met een vriendschappelijke wedstrijd 
tegen JO11-12 een ouder kind toernooi en het 
oliebollen toernooi. Ook hier was weer goed te zien 
dat onze vaste toeschouwers de tijd namen voor 
al deze activiteiten. Nogmaals bedankt, trouwe 
aanhang.

Toen begonnen wij aan de tweede seizoen helft. 
Wij hebben nu 4 wedstrijden gespeeld en 4 punten! 
Het is prachtig om te zien dat ons team in individu-
ele kwaliteit is gestegen maar vooral in teamver-
band. Ook in pupillenvoetbal geloof ik dat er in een 
goed functionerend team geen zwakke schakels 
bestaan. Met pupillen voetbal is het fantastisch om 
te zien dat kinderen vanuit hun eigen silo komen en 
gaan beseffen dat winnen komt vanuit het team.

Hulde aan ons winning team.

Dit is waarom 13 geen ongeluksgetal is en waarom 
pupillen voetbal zo fantastisch is.

Groet, Juan 
(assistent trainer/coach JO11-13)

Op 17 februari begon de voorjaarscompetitie goed 
voor de JO9-8 met een klinkende overwinning 
van 8-3 op VVO. Cas, Dean, Ian, Livairo, Matthijs, 
Mylan, Pepijn en Siem hadden er duidelijk weer 
zin in. Aan het eind van de dag met zijn allen naar 
de MacDonalds en daarna zat het gezelschap in 
het Gelredome klaar voor de wedstrijd Vitesse-
Excelsior .... onze jongens speelden die dag beter 
dan Vitesse ;). 

JO9-8 maakt flitsende start!
De goede start zet zich door, ze spelen steeds 
beter samen en zijn inmiddels een echt team. Tot 
nu toe ongeslagen in de voorjaarscompetitie met 
vandaag (7 april) het mooiste doelpunt van onze 
verdediger Pepijn vanaf ruim 30 meter zo het goal 
in. Ga zo door mannen. Jullie supporters genieten 
ervan!

Michèle de Ruiter
teamleider JO9-8

Hoofdtrainster/coach Elly Altena, Luca Suanes, Jip Emonds, trainer/coach Juan Suanes
Mirzam Akpolat, Rens Vreugdenhil, Jelle Ritskens, Eefke Lowik, Mette Wieggers, Anne Altena

Joeri de Bruin (afwezig)



JO09-8 maakt 
flitsende start

  1 3  brengt geen ongeluk
Dit seizoen zijn wij met JO11-13 begonnen 

met onze reis als eerstejaars JO11. Onze 
9 talenten heten Anne, Luca, Jip, Jelle, 

Mirzan, Eefke, Rens, Mette en Joeri. Onze eerste 
seizoenshelft hebben wij afgesloten met 0 punten. 
Ook voor kinderen telt ‘uiteindelijk’ maar één statis-
tiek en dat is de ranglijst, iedere week was weer de 
vraag hoeveelste staan wij nu en hoeveelste staat 
de tegenstander. Ondanks de 0 punten waren onze 
jongens en meisjes ALTIJD vrolijk en positief in het 
veld. En als er een koppie ging hangen was dat 
maar van korte duur. Dit vormt team verband en 
wellicht ook een stukje sport karakter. 

Mijn complimenten voor de vele enthousiaste 
toeschouwers. Dit geeft de kinderen een enorm 
goed gevoel en dit heeft een positiever effect dan 
vele denken. Bedankt dat jullie week op week naar 
jullie helden komen kijken en ondersteunen. De 
spelers hebben ondanks de 0 punten in de eer-
ste seizoenshelft een enorme groei laten zien op 
persoonlijk vlak en in team verband. Dit is voor mij 
persoonlijk het meest gave aan pupillenvoetbal. 
Als je de juiste knoppen indrukt dan is er heel snel 
progressie en groei te zien. Ik, als assistent trainer/
coach heb hier mijn bijdrage in maar de lof gaat uit 
naar de hoofdtrainster/coach Elly die altijd met pas-
sie en bevlogenheid klaarstaat voor de kids.

De eerste seizoenshelft hebben wij fantastisch 
afgesloten. Met een vriendschappelijke wedstrijd 
tegen JO11-12 een ouder kind toernooi en het 
oliebollen toernooi. Ook hier was weer goed te zien 
dat onze vaste toeschouwers de tijd namen voor 
al deze activiteiten. Nogmaals bedankt, trouwe 
aanhang.

Toen begonnen wij aan de tweede seizoen helft. 
Wij hebben nu 4 wedstrijden gespeeld en 4 punten! 
Het is prachtig om te zien dat ons team in individu-
ele kwaliteit is gestegen maar vooral in teamver-
band. Ook in pupillenvoetbal geloof ik dat er in een 
goed functionerend team geen zwakke schakels 
bestaan. Met pupillen voetbal is het fantastisch om 
te zien dat kinderen vanuit hun eigen silo komen en 
gaan beseffen dat winnen komt vanuit het team.

Hulde aan ons winning team.

Dit is waarom 13 geen ongeluksgetal is en waarom 
pupillen voetbal zo fantastisch is.

Groet, Juan 
(assistent trainer/coach JO11-13)

Op 17 februari begon de voorjaarscompetitie goed 
voor de JO9-8 met een klinkende overwinning 
van 8-3 op VVO. Cas, Dean, Ian, Livairo, Matthijs, 
Mylan, Pepijn en Siem hadden er duidelijk weer 
zin in. Aan het eind van de dag met zijn allen naar 
de MacDonalds en daarna zat het gezelschap in 
het Gelredome klaar voor de wedstrijd Vitesse-
Excelsior .... onze jongens speelden die dag beter 
dan Vitesse ;). 

JO9-8 maakt flitsende start!
De goede start zet zich door, ze spelen steeds 
beter samen en zijn inmiddels een echt team. Tot 
nu toe ongeslagen in de voorjaarscompetitie met 
vandaag (7 april) het mooiste doelpunt van onze 
verdediger Pepijn vanaf ruim 30 meter zo het goal 
in. Ga zo door mannen. Jullie supporters genieten 
ervan!

Michèle de Ruiter
teamleider JO9-8

Hoofdtrainster/coach Elly Altena, Luca Suanes, Jip Emonds, trainer/coach Juan Suanes
Mirzam Akpolat, Rens Vreugdenhil, Jelle Ritskens, Eefke Lowik, Mette Wieggers, Anne Altena

Joeri de Bruin (afwezig)
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Avondwedstrijd 
VDZ1 - Rheden 1

Na een uitstekende 2e periode van de com-
petitie stond er de jaarlijkse avondwedstrijd 
op zaterdag 31 maart tegen SC Rheden op 

het programma. Uitgerekend deze wedstrijd bleek 
de slechtste van het seizoen te worden. Het lukte 
deze zaterdag simpelweg niet op het eigen sport-
park Cranevelt. Er werd met 0-1 verloren, waar 
weinig op af te dingen was.

Toch is het seizoen nog lang niet gespeeld voor 
heren 1, integendeel! Op zondag 6 mei staat er een 
grote fi nale voor de boeg. De inhaalwedstrijd bij 
en tegen FC Trias is de laatste van de 2e periode. 
Momenteel staat VDZ 1 trots bovenaan in die 2e 
periode. Wanneer het gewenste resultaat wordt 
geboekt tegen FC Trias kroont ons selectieelftal 
zich tot periodekampioen, wat deelname aan de 
nacompetitie voor promotie zou betekenen!

Wij van VDZ 1 vragen bij deze alle jeugdspelers en 
alle andere supporters van VDZ om ons te komen 
steunen tijdens de rest van de competitie. Wij gaan 
er alles aan doen om die nacompetitie te halen, 
maar daar kunnen we jullie steun heel goed bij 
gebruiken. Wij hopen jullie allemaal bij de komende 
wedstrijden te zien, schreeuw ons naar de overwin-
ningen! Tot dan!

Zondag 22 april VIOD - VDZ

Zondag 6 mei FC Trias - VDZ

Zondag 13 mei VDZ - Grol

Zondag 20 mei Pax - VDZ

Zondag 27 mei VDZ - MASV

Joris Schemkes, speler VDZ 1

foto’s Ted de Kraker32
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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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VDZ
HOGEROP

Sponsornieuws
Nu de lente definitief begonnen is met de eerste zon-
dagen is de laatste fase van de diverse competities 
ook aangebroken. Ons eerste team jaagt nog op een 
periode titel en ook het hoogste jeugd team doet het 
heel verdienstelijk in de vierde divisie. Vrouwen een 
gaat zich waarschijnlijk ook handhaven.

Ook voor VDZ Hogerop zijn het drukke tijden, zo heeft 
Schoonmaakbedrijf Teunissen het contract, zij het in 
aangepaste vorm, met drie jaar verlengd en zijn er twee 
nieuwe bedrijven toegetreden tot onze business club VDZ 
Hogerop:

Bonnier Advocaten 
bestaat al ruim 30 jaar en is sinds eind 2001 gevestigd in 
Wijchen. Dit kantoor hecht bijzonder aan een nauwe band 
met haar cliënten en is daarom altijd klein gebleven. Er 
werken momenteel vijf advocaten en de sfeer binnen het 
kantoor is informeel en toegankelijk. Meer info vindt u op 
bonnieradvocaten.nl

Denzo Totaalonderhoud 
is de partner voor al uw werkzaamheden in en om de wo
ning. Door jaren lange ervaring in de klein en groot bouw 
kan Denzo u helpen met alle voorkomende werkzaamhe
den in en/of aan uw woning. Bel Denzo via 0651628394 
of stuur een mail voor een vrijblijvende offerte naar 
denzototaalonderhoud.nl

Bundesligawedstrijd
Daarnaast zijn we druk met de voorbereiding voor een 
tweetal evenementen. Zo gaan we medio april met een 
30 tal sponsoren naar de Bundesliga wedstrijd Borus
sia Munchen Gladbach –Wolfsburg, de inschrijving is 
inmiddels gesloten en een verslag vindt u in een van de 
komende nummers van de Volharder. 

Sponsoravond
Ook ons eind evenement is inmiddels gepland en we 
gaan op 24 mei een bezoek brengen aan het Nederlands 
Openluchtmuseum te Arnhem. Uiteraard worden de 
uitnodigingen binnenkort verstuurd en bent u nieuwsgierig 
geworden en heeft in interesse om onze club financieel te 
ondersteunen….stuur een mail naar vdzarnhem/hogerop 
en we nemen contact met u op !!!

   Jan Tenback



Primera

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

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

en muzikale evenementen

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

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

HOOFDSPONSOR VDZ JEUGD
Burgers’ Zoo 
www.burgerszoo.nl

HOOFDSPONSOR VDZ VROUWEN
conStabiel BV 
www.constabiel.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
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
Bonnier Advocaten
www.bonnieradvocaten.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
Denzo Totaal Onderhoud
www.denzototaalonderhoud.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
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
Teunissen BV schoonmaakbedrijf 
www.teunissenbv.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. 

  

 

 

 

 

 

 

|  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Wereldeftal WK 2018 Rusland

39

Volgens de trainer Poetin: 
“De helden van deze Tijd”, die moedertje Rusland de Wereldtitel zullen bren
gen…  Achterin staan gestaalde, geharde niets ontziende verdedigers. Op 
het middenveld een tactisch brein en een niet te stoppen gas, voorin een 
sluipmoordenaar die zijn waarde al over tientallen jaren heeft bewezen… een 
verkoophit, transferwaarde onbetaalbaar voor het reguliere buitenland maar 
bij elke schurkenstaat op het verlanglijstje staat… Wie kan hen nog stoppen? 
Is het wellicht niet beter om niet aan dit WK deel te nemen?

Wisselspelers zijn: Gorbatsjov, Pasternak, Solzjenitsyn en 
Jeltsin. Zij zullen er echter helaas nooit inkomen. Ze hebben een 
veel te positieve spelopvatting. Past niet in de visie van de trainer

De Pingelaar

Stalin

         Andropov                       Brezjnev
Molotov

    
Chroesjtsjov                                             Medvedev

               
   Lenin                    Novitsjok

            
                                                      
    
                                    Bukraket     

                     
 

             Kalasjnikov           Tupolev



COOP supermarkt Alteveer

Veldman Sport

Beethovenlaan 61 | Arnhem
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Kleurplaat

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

Jelle Franssen is de winnaar van 
de vorige kleurplaat. Hiij krijgt 
binnenkort zijn vaantje thuisge
stuurd (helaas waren de VDZ
sjaals op).

Beethovenlaan 61 | Arnhem
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De interviewster zag wat tegen het gesprek op, maar 
dat bleek volledig onnodig. Elke vraag leverde een 
verhaal op. Elk verhaal een volgend verhaal. Soms 
schoot het alle kanten op en kostte het wat moeite 
de draad weer vast te pakken, maar altijd was het 
interessant. 100 namen kwamen voorbij. Klinkende 
VDZ-namen en verhalen. 

Wim
Wim Leenders begon rond zijn 15e met voetbal. 
Eerder wilde hij wel, maar mocht niet. Hij werd afge-
keurd voor het voetballen. Te klein en te licht. Wim 
is bij sommigen dan ook beter bekend als ‘de vlieg’. 
En nog altijd is Wim geen reus om te zien. Maar 
dat hij ijzersterk is, is wel gebleken. Vele lichame-
lijke problemen konden hem er niet onder krijgen. 
Hij voetbalde bij VDZ, maar ook bij andere clubs. 
En naast het voetbal, tenniste en tafeltenniste hij op 
hoog niveau. En nog altijd is hij sportief. Nu in het 
biljarten. Een gemiddelde van 2 levert bewondering 
op bij Jac. 

Jac
Daar waar het bij Wim vooral gaat over zijn spor-
tieve carrière met ook uitstapjes buiten VDZ, gaat 
het bij Jac vooral om zijn werk voor de club. Voor 
hij daarmee startte, had hij er echter al wel 10 jaar 
in het eerste elftal opzitten. Van zijn 17e tot zijn 27e 
voetbalde hij bij VDZ op het hoogste niveau, totdat 
het niet meer met zijn werk te combineren was. 
Maar altijd bleef hij VDZ trouw. Een echte clubman! 
Er valt weinig te verzinnen wat hij niet bij VDZ heeft 
gedaan. En desondanks was hij er jaren geleden 
opeens klaar mee. Op een maandagochtend in bij-
zijn van de onderhoudsploeg is hij ermee gestopt. 
Het was op en klaar. Hij heeft ter plekke de sleu-
tels ingeleverd bij de toen net gepensioneerde Steef 
Brinkhorst en is drie maanden niet bij VDZ geweest. 
Na die drie maanden is hij weer lekker voetbal gaan 
kijken bij VDZ, waarbij hij het niet schuwt zich daar 
af en toe te bemoeien met de elftallen.

70 jaar lid
Wim Leenders en Jac de Winther. Midden tachtigers en beiden 
meer dan 70 jaar lid van VDZ! Buiten het voetbal geen vrienden 
die elkaar wekelijks opzoeken, maar wel echte voetbalvrienden. 

Wim en Jac
Het voetballen begon voor beide heren na de oor-
log. Wim speelde uiteindelijk 15 jaar in het eerste 
elftal. En volgens voetbalvriend Jac is Wim één van 
de betere VDZ’ers geweest. Technisch vooral. Daar 
waar Jac juist een felle opdonder was. Een combi-
natie van beiden zou een gouden combinatie zijn 
geweest. En Wim is er nog altijd van overtuigd dat 
Jac er met nog wat meer inzet en drive meer uit had 
kunnen halen. Niet voor niets waren andere clubs 
ook zeer geïnteresseerd in hem.

Samen hebben ze bij VDZ mooie kampioenschap-
pen meegemaakt. Met name in en met de A-jeugd 
werd veel gewonnen, met als hoogtepunt het kam-
pioenschap in ’50-’51. Een ander hoogtepunt dat 
genoemd wordt is voor beiden het kampioenschap 
in de derde klasse in 1956. Op de platte wagen door 
Arnhem. Grote stukken in de krant. Met plezier kij-
ken ze er op terug. 

Drie jaar later, op moederdag 1959, werden ze kam-
pioen in de tweede klasse. Na promotiewedstrijden 
gespeeld te hebben, mochten ze promoveren naar 
de eerste klasse. Een prestatie van formaat! 

Vanaf 1959 kwam er een hele goede lichting jeugd 
aan. Wim heeft daarna tot zijn plezier nog zeven jaar 
in het eerste gespeeld met de jeugd. Toen Marcel 
Broecks in het 1e elftal startte, begon Wim aan zijn 
laatste seizoen daar. 

Vroeger en nu
Het voetbal in die jaren was wel anders dan nu. 
Vroeger was het minder snel, maar wel technischer 
volgens Wim. Wellicht ook wel doordat er door kin-
deren veel meer buiten werd gevoetbald. Geen 
schermpjes als afl eiding, maar gewoon met een bal 
in de weer en maar oefenen. Tegelijkertijd is het niet 
zo dat ze vinden dat het vroeger beter was. De trai-
ners bijvoorbeeld die zijn nu van een ander niveau 

dan destijds. Nu werkt VDZ bij de selectieteams met 
opgeleide mensen, terwijl het vroeger vaak de be-
tere voetballers waren die ook training gaven. Niet 
persé slechter, maar zeker wel anders.

En natuurlijk is er nu een fl orerende meisjes- en 
vrouwenafdeling en dat was in de beginjaren van de 
heren nog niet voor te stellen. Ze kijken er beiden 
met positieve gevoelens naar. Het is minder fysiek, 
volgens Wim, en misschien moet je het niet 
helemaal willen vergelijken met het 
mannenvoetbal, maar ze zijn er 
zeker niet op tegen. En wan-
neer je als opa ook je klein-
dochter ziet voetballen, 
zoals bij Jac het geval 
is, dan kun je er na-
tuurlijk niet op tegen 
zijn!

Ook vroeger was 
men het onderling 
wel eens oneens. 
Wim herinnert 
zich nog goed 
de tijd dat hij als 
trainer de A2 uit 
het slop haalde 
en bijna kampioen 
maakte. Helaas 
werd de door hem 
gewenste overgang 
met die jongens naar 
de A1 niet door de trai-
ners en leiders van dat 
elftal gewaardeerd. Het 
doet nog steeds een beetje 
pijn.

Met z’n allen naar de kerk
Wat vroeger zeker anders was, was de rol van het 
geloof. VDZ, in 1926 opgericht als Rooms Katho-
lieke Sport Vereniging (RKSV) VDZ, had maande-
lijks in de kapel achter de Martinuskerk een heilige 
dienst op zondag. Alle leden werden geacht daarbij 
aanwezig te zijn. Langzaam raakte dit wat in de ver-
sukkeling, totdat het helemaal stopte. 

VDZ als speciale club
Wanneer je Jac en Wim vraagt naar wat nu kenmer-
kend is voor VDZ, komen ze beiden op het punt dat 
de club er in positieve zin uitspringt ten opzichte van 
andere clubs. Dat horen ze ook van oudsher van 
mensen van buiten. Het is lastig te omschrijven wat 
het dan precies is, maar ze hebben wel een duidelijk 
idee waar het mee te maken heeft. Vrijwel altijd is 
VDZ geleid door echte clubmensen, volgens de he-

ren. Niet zomaar een voorbijganger, maar 
mensen die uit eigen ervaring weten 

hoe het DNA van de club in el-
kaar steekt. En daarbij waren 

en zijn de leden van VDZ 
vaak behoorlijk opgeleid 

met, volgens Wim en 
Jac, relatief veel on-
derwijzers. Die com-
binatie, eigen goed 
opgeleide en ont-
wikkelde mensen, 
is goud waard.

Aandacht vanuit 
het bestuur voor 
de leden, inclusief 
de oud-leden, is 
belangrijk volgens 
Jac en Wim. Soms 

heeft het daar wat 
aan geschort naar 

hun idee, maar ze 
zijn heer genoeg om 

er geen negatief ver-
haal van te willen maken. 

Aan iedereen mankeert wel 
wat en van zichzelf weten ze 

ook dat ze niet altijd even mak-
kelijk zijn geweest. De ouderdom 

komt dan misschien met wat gebreken 
(beide heren lopen onder andere al jaren met een 
kunstheup..), maar de wijsheid neemt ook toe. 

Jac en Wim: twee leden met elk 70 jaar lidmaat-
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Jac, relatief veel on-
derwijzers. Die com-
binatie, eigen goed 
opgeleide en ont-
wikkelde mensen, 
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70 jaar lid
De interviewster zag wat tegen het gesprek op, maar 
dat bleek volledig onnodig. Elke vraag leverde een 
verhaal op. Elk verhaal een volgend verhaal. Soms 
schoot het alle kanten op en kostte het wat moeite 
de draad weer vast te pakken, maar altijd was het 
interessant. 100 namen kwamen voorbij. Klinkende 
VDZ-namen en verhalen. 

Wim
Wim Leenders begon rond zijn 15e met voetbal. 
Eerder wilde hij wel, maar mocht niet. Hij werd afge-
keurd voor het voetballen. Te klein en te licht. Wim 
is bij sommigen dan ook beter bekend als ‘de vlieg’. 
En nog altijd is Wim geen reus om te zien. Maar 
dat hij ijzersterk is, is wel gebleken. Vele lichame-
lijke problemen konden hem er niet onder krijgen. 
Hij voetbalde bij VDZ, maar ook bij andere clubs. 
En naast het voetbal, tenniste en tafeltenniste hij op 
hoog niveau. En nog altijd is hij sportief. Nu in het 
biljarten. Een gemiddelde van 2 levert bewondering 
op bij Jac. 

Jac
Daar waar het bij Wim vooral gaat over zijn spor-
tieve carrière met ook uitstapjes buiten VDZ, gaat 
het bij Jac vooral om zijn werk voor de club. Voor 
hij daarmee startte, had hij er echter al wel 10 jaar 
in het eerste elftal opzitten. Van zijn 17e tot zijn 27e 
voetbalde hij bij VDZ op het hoogste niveau, totdat 
het niet meer met zijn werk te combineren was. 
Maar altijd bleef hij VDZ trouw. Een echte clubman! 
Er valt weinig te verzinnen wat hij niet bij VDZ heeft 
gedaan. En desondanks was hij er jaren geleden 
opeens klaar mee. Op een maandagochtend in bij-
zijn van de onderhoudsploeg is hij ermee gestopt. 
Het was op en klaar. Hij heeft ter plekke de sleu-
tels ingeleverd bij de toen net gepensioneerde Steef 
Brinkhorst en is drie maanden niet bij VDZ geweest. 
Na die drie maanden is hij weer lekker voetbal gaan 
kijken bij VDZ, waarbij hij het niet schuwt zich daar 
af en toe te bemoeien met de elftallen.

70 jaar lid
Wim Leenders en Jac de Winther. Midden tachtigers en beiden 
meer dan 70 jaar lid van VDZ! Buiten het voetbal geen vrienden 
die elkaar wekelijks opzoeken, maar wel echte voetbalvrienden. 

Wim en Jac
Het voetballen begon voor beide heren na de oor-
log. Wim speelde uiteindelijk 15 jaar in het eerste 
elftal. En volgens voetbalvriend Jac is Wim één van 
de betere VDZ’ers geweest. Technisch vooral. Daar 
waar Jac juist een felle opdonder was. Een combi-
natie van beiden zou een gouden combinatie zijn 
geweest. En Wim is er nog altijd van overtuigd dat 
Jac er met nog wat meer inzet en drive meer uit had 
kunnen halen. Niet voor niets waren andere clubs 
ook zeer geïnteresseerd in hem.

Samen hebben ze bij VDZ mooie kampioenschap-
pen meegemaakt. Met name in en met de A-jeugd 
werd veel gewonnen, met als hoogtepunt het kam-
pioenschap in ’50-’51. Een ander hoogtepunt dat 
genoemd wordt is voor beiden het kampioenschap 
in de derde klasse in 1956. Op de platte wagen door 
Arnhem. Grote stukken in de krant. Met plezier kij-
ken ze er op terug. 

Drie jaar later, op moederdag 1959, werden ze kam-
pioen in de tweede klasse. Na promotiewedstrijden 
gespeeld te hebben, mochten ze promoveren naar 
de eerste klasse. Een prestatie van formaat! 

Vanaf 1959 kwam er een hele goede lichting jeugd 
aan. Wim heeft daarna tot zijn plezier nog zeven jaar 
in het eerste gespeeld met de jeugd. Toen Marcel 
Broecks in het 1e elftal startte, begon Wim aan zijn 
laatste seizoen daar. 

Vroeger en nu
Het voetbal in die jaren was wel anders dan nu. 
Vroeger was het minder snel, maar wel technischer 
volgens Wim. Wellicht ook wel doordat er door kin-
deren veel meer buiten werd gevoetbald. Geen 
schermpjes als afl eiding, maar gewoon met een bal 
in de weer en maar oefenen. Tegelijkertijd is het niet 
zo dat ze vinden dat het vroeger beter was. De trai-
ners bijvoorbeeld die zijn nu van een ander niveau 

dan destijds. Nu werkt VDZ bij de selectieteams met 
opgeleide mensen, terwijl het vroeger vaak de be-
tere voetballers waren die ook training gaven. Niet 
persé slechter, maar zeker wel anders.

En natuurlijk is er nu een fl orerende meisjes- en 
vrouwenafdeling en dat was in de beginjaren van de 
heren nog niet voor te stellen. Ze kijken er beiden 
met positieve gevoelens naar. Het is minder fysiek, 
volgens Wim, en misschien moet je het niet 
helemaal willen vergelijken met het 
mannenvoetbal, maar ze zijn er 
zeker niet op tegen. En wan-
neer je als opa ook je klein-
dochter ziet voetballen, 
zoals bij Jac het geval 
is, dan kun je er na-
tuurlijk niet op tegen 
zijn!

Ook vroeger was 
men het onderling 
wel eens oneens. 
Wim herinnert 
zich nog goed 
de tijd dat hij als 
trainer de A2 uit 
het slop haalde 
en bijna kampioen 
maakte. Helaas 
werd de door hem 
gewenste overgang 
met die jongens naar 
de A1 niet door de trai-
ners en leiders van dat 
elftal gewaardeerd. Het 
doet nog steeds een beetje 
pijn.

Met z’n allen naar de kerk
Wat vroeger zeker anders was, was de rol van het 
geloof. VDZ, in 1926 opgericht als Rooms Katho-
lieke Sport Vereniging (RKSV) VDZ, had maande-
lijks in de kapel achter de Martinuskerk een heilige 
dienst op zondag. Alle leden werden geacht daarbij 
aanwezig te zijn. Langzaam raakte dit wat in de ver-
sukkeling, totdat het helemaal stopte. 

VDZ als speciale club
Wanneer je Jac en Wim vraagt naar wat nu kenmer-
kend is voor VDZ, komen ze beiden op het punt dat 
de club er in positieve zin uitspringt ten opzichte van 
andere clubs. Dat horen ze ook van oudsher van 
mensen van buiten. Het is lastig te omschrijven wat 
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Café De Schoof

www.deschoof.com

Ook perfect voor 
uw verjaardag, een receptie of  clubavond

Korenmarkt
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Ook perfect voor 
uw verjaardag, een receptie of  clubavond

Uilenberg komt naar VDZ
De echte Jaap Uilenberg, coördinator scheidsrechter-
zaken van de KNVB, komt die naar VDZ? Nou niet 
de echte Jaap, maar we zijn wel op zoek naar een 
coördinator met affiniteit voor het scheidsrechtersvak. 
Want vanaf volgend seizoen starten we met de 
Scheidsrechtersacademie VDZ! 

Momenteel zijn wij nog in gesprek met een zeer 
prominente landelijk bekende sponsor die VDZ wil 
gaan helpen om de scheidsrechter tot een volwaardig 
lid van de VDZ familie te maken! De gesprekken 
zijn in een afrondende fase en hopelijk kunnen we 
in de volgende Volharder de sponsor en het hele 
plan presenteren. Maar we hebben nu al een goede 
coördinator nodig die ons gaat helpen om hier 
invulling aan te geven. 

Wat ga je doen? 
Er staat al veel op papier, maar nu is het aan jou de taak 
om de plannen om te zetten in concrete acties. Denk 
hierbij aan:
• Mede invulling geven aan “de scheidsrechter als 

sportman binnen VDZ”;
• Mede invulling geven aan de scheidsrechtersacade

mie;
• Vormen van een team begeleiders voor de pupillen

scheidsrechters;
• Vorm geven aan de begeleiding van de junioren en 

verenigingsscheidsrechters;
• Zorgen voor de professionele uitstraling van scheids

rechters in de vorm van materialen en kleding;
• Invulling geven aan het opleidingsplan scheidsrech

ters;
• Verzorgen van de communicatie vanuit de academie;
• Contact onderhouden met de sponsor van de aca

demie.

Uiteraard ga je het niet alleen doen. Vanuit de 
jeugdcommissie zullen we zoveel mogelijk ondersteuning 
bieden om de academie tot een succes te maken! Ook 
is het de bedoeling om zo snel mogelijk een goed team 
samen te stellen, zodat iedereen een aantal taken kan 
invullen. De vorming van dit team heeft dan ook prioriteit 1.

Wie zoeken we? 
• Je hebt bij voorkeur een scheidsrechtersachtergrond
• Je hebt goede communicatieve vaardigheden
• Je bent in staat is om mensen te motiveren en mee 

te krijgen
• Je vindt het leuk om te pionieren en zelf je weg te 

vinden om zaken voor elkaar te krijgen

Help ons de academie tot een succes maken, daar 
profiteert de hele vereniging van! Interesse of meer 
weten? Neem dan contact op met Jérôme Jansen op 
emailadres ajc@vdzarnhem.nl 

Indien je deze functie gaat vervullen ben je uiteraard 
vrijgesteld van verdere vrijwilligerswerkzaamheden.

Scheidsrechtersacademie VDZ 
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BSW Adviesgroep

Rung Thais Restaurant
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VDZ vrouwen naar de Oranje Leeuwin-

nen

De cultuurcommissie van de meiden- 
en vrouwenteams, onder leiding 
van Annette de Bie en Eva Heijnen, 

is erin geslaagd om met zeker 100 VDZ 
meiden de wedstrijd te bezoeken van het 
Nederlands vrouwenteam in het Philips 
stadion. Vanaf de Kluizeweg vertrokken 
twee bussen, die gevuld waren met rood- 
wit- blauwe wangen, oranje mutsen en 
slingers, koude koelboxen en uiteraard de 
VDZ vlag. De oranje leeuwinnen wonnen 
overtuigend van Noord-Ierland (7-0) in een 
overvol en sfeervol stadion. 

Irene Smeltink

Oranje Leeuwinnen
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Zoals in de vorige Volharder al vermeld leverde de 
eerste seizoenshelft een aantal kampioenen op. De 
MO19-1, JO19-3,JO15-7, JO13-2 en JO11-3 wisten de 
eerste helft van de competitie als winnaar af te sluiten. 
Met daarbij het periodekampioenschap van de VDZ 
2 en VDZ VR 2 een uitstekende eerste seizoenshelft. 
Jeroen Polman – die jaarlijks de statistieken bijhoudt 
– sprak zelfs van de hoogste winstpercentage ooit. 
Daar zijn we natuurlijk hartstikke trots op, maar 
minstens zo belangrijk is het blijven ontwikkelen van 
de teamprestatie en het individu. Met plezier blijven 
door ontwikkelen dus. Dat gaat veelal goed. Hulde 
dus aan alle teams ! 

Met onze technische commissie hebben we 
natuurlijk geanticipeerd op deze ontwikkeling. 
Maar liefst 15 jeugdteams zijn in de tweede 

helft van het seizoen een klasse hoger gaan voetballen. 
Zo zijn o.a. onze JO132 en JO152 eerste klasse 
gaan voetballen. Nog maar één klasse onder de 
hoofdklasse, waar respectievelijk onze JO131 en JO151 
voetballen. Een van de doelen – zoveel als mogelijk 
het schaduwteam parallel laten trainen/spelen met het 
selectieteam – is in deze leeftijdsgroepen behaald. 
Volgend seizoen streven we ernaar om dit ook te gaan 
bewerkstelligen in de overige leeftijdsgroepen. 

Onze selectieteams doen het dit jaar uitstekend. Na een 
stroeve start heeft onze JO191 veel veerkracht getoond. 
Zij zijn bezig met een indrukwekkende reeks goede 
overwinningen neer te zetten. In de vierde divisie nog 
wel, met veelal eerstejaars spelers. Complimenten aan 
kader en spelers ! De verwachting was dat onze JO171 
het dit jaar wel eens lastig zou kunnen krijgen. Niets is 
minder waar. Met nog 7 wedstrijden te spelen staan Kars 
van Deutekom met zijn mannen op een vijfde plaats. 
Nog mooier om te constateren is dat de spelers – en dat 
geldt ook voor alle andere selectieteams  echt beter zijn 
gaan worden. Natuurlijk valt dit op bij onze TC senioren. 
Spelers van onze JO19 en JO17 trainen/spelen al 
wedstrijden mee met heren 1 en 2.

Onze JO151 speelt grillig. Goede wedstrijden worden 
afgewisseld met matige wedstrijden. Grip krijgen en 
houden op pubers in deze leeftijdsgroep is een belangrijke 
taak voor de trainers Stan en Joris. Samen met Henny 

als teammanager wordt daar echter prima invulling aan 
gegeven. We kennen een brede kwalitatieve groep bij de 
JO15. Zoals al gemeld is de JO152 een klasse hoger 
gaan spelen. Maar ook de teams daaronder (JO153 en 
JO154) zijn dit gaan doen. Sterke lichting dus.
De JO131 speelt uitstekend voetbal, maar heeft wat 
problemen met het scorend vermogen. Daarbij valt het 
kwartje steeds de verkeerde kant op. Maar liefst acht 
wedstrijden tot op heden zijn verloren met maar een 
doelpunt verschil. De ontwikkeling van de mannen gaat 
echter prima. Spelers worden beter onder de bezielende 
leiding van Marcel Tiecken en zijn assistenten Niek en 
Bas. Net zoals bij de JO15 heeft ook het schaduwteam 
in deze leeftijdsgroep weten aan te haken. Ook zij spelen 
een klasse hoger en doen het tot nu toe keurig.

Vanaf de JO11 tot aan de mini’s hebben we veel leden 
en dus ook veel teams. Zij spelen géén competitie. Ik 
bespeur veel enthousiasme, maar tegelijkertijd hebben 
we ook geconstateerd dat daar behoefte is van meer 
ondersteuning (organisatorisch en voetbalinhoudelijk) 
vanuit de club. Wij zijn daar volop mee bezig en ik hoop in 
de volgende Volharder daar wat meer over terug te geven.
De voorbereidingen op het nieuwe seizoen lopen 
inmiddels volop. Denk hierbij aan indelingen van de 
teams, het opleidingsprogramma, het samenstellen van 
het TC –team, het opstellen van het trainingsschema en 
het aanstellen van trainers en leiders. Uiteraard gaan wij 
daar betrokkenen in meenemen.

De procedure die we vorig jaar hebben gehanteerd 
aangaande de indeling van de teams was erg succesvol. 
Deze gaan we dus ook dit jaar doorvoeren. De procedure 
kunt u terugvinden op onze site. 

Ik wens jullie  namens de hele TC  een fantastische 
afronding van dit seizoen.
Vragen of wensen? Jullie weten ons te vinden!

Met roodzwarte groet,
Armand Rood (TJC VDZ)
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Goede ontwikkelingen

De wedstrijdsecretaris
iedere zaterdagochtend zit er geheid eentje klaar bij VDZ. Met speelschema’s, reserveshirts, 
kleedkamersleutels, koffie, thee en een glimlach. Het is de wedstrijdsecretaris. Hier toont zich 
de ware gastheer of gastvrouw van VDZ. Eén die er vooral sport in ziet om ieder VDZ team, 
gastenteam en scheidsrechter goed te ontvangen en wegwijs te maken. Zonder de wedstrijd-
secretaris geen voetbal. We zoeken er nog een paar per jaar.

Op de foto: Menno Feitsma (vader van Stijn in JO15-3)  is zes keer per jaar wedstrijdsecretaris. 
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De strijdsecretaris 
(fotocolumn)

De wedstrijdsecretaris
iedere zaterdagochtend zit er geheid eentje klaar bij VDZ. Met speelschema’s, reserveshirts, 
kleedkamersleutels, koffie, thee en een glimlach. Het is de wedstrijdsecretaris. Hier toont zich 
de ware gastheer of gastvrouw van VDZ. Eén die er vooral sport in ziet om ieder VDZ team, 
gastenteam en scheidsrechter goed te ontvangen en wegwijs te maken. Zonder de wedstrijd-
secretaris geen voetbal. We zoeken er nog een paar per jaar.

Op de foto: Menno Feitsma (vader van Stijn in JO15-3)  is zes keer per jaar wedstrijdsecretaris. 
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Mondygiënistenpraktijk Arnhem

HANS, eten en drinken

SPECIAAL 

BIER
ELKE DONDERDAG AVOND

3,50EURO

ZIN OM
HEERLIJK SAMEN

TE ETEN IN DE NATUUR ?

Stel je eigen 
Lunch • Borrelmand

Samen !

Voor meer info Check onze
 website en/of sociale media. 

HANSETENENDRINKEN

HANSETENENDRINKEN

O26 382 89 98

GRATIS WIFI

Jacob Cremerstraat 95 
6821 DC ARNHEM

www.Hansetenendrinken.nl

KOFFIE LUNCH

BORREL DINER

FEESTJE ?
Vier het

bij ons !!

MAANDAG GESLOTEN
DINSDAG  t/m  ZONDAG 

OPEN  VANAF 11:OO 

OPENINGSTIJDEN

LUNCH t/m 17:OO
DINER vanaf 17:OO

BORREL ALTIJD

VOEL JE THUIS,
VOEL JE WELKOM

In de huiskamer van Sonsbeek!!
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Internationale wedstrijd JO15-1 

bij de Paasberg

Op zondag 1 april speelde JO15-1 
bij de Paasberg een oefenwedstrijd 
tegen de onder 15 selectie van het 

Engelse Petersborough United. Het eerste 
van Petersborough United speelt in Enge-
land in de League One (vergelijkbaar met de 
Tweede Divisie). Van een jeugdselectie van 
zo’n club mag je wat verwachten.

Het was een frisse en grauwe middag, maar 
toch waren er naast de ouders van VDZ ook 
mensen van de Paasberg gekomen om te 
kijken.

Het was een fysiek zwaarbevochten wed-
strijd, waar Petersborough in de eerste helft 
binnen enkele minuten twee penalty’s kreeg. 
De eerste wist keeper Philip van der Elst met 
een schitterende redding te stoppen, maar 
de tweede ging er wel in. VDZ voerde de 
druk op en kreeg in de eerste helft een aan-
tal kansen op de gelijkmaker. Aan het begin 
van de tweede helft kreeg VDZ een vrije trap, 
die door Etienne Baars werd genomen. Ie-
dereen miste de bal en zo stuiterde hij in de 
goal. Het leek uiteindelijk op een gelijkspel af 
te gaan, tot dat Petersborough in de laatste 
minuut alsnog wist te scoren.

Het is altijd leuk om tegen buitenlandse clubs 
te spelen en VDZ deed er zeker niet voor on-
der. Een goede oefening voor de internati-
onale toernooien waar ze later dit jaar aan 
mee doen.

JO15-1    ▬ 
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indOOr actiOn

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

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

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

Fitness
Groepslessen

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

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

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

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

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

knip uit en

Doe
GRATIS
mee!

!

*vraag naar de voorw
aarden

*



Pupil van de Week Julia Witjes en Daan 
van Aalst

PUPIL VAN DE WEEK

Naam: Julia Witjes
Ik ben 10 jaar oud en speel in JO11-11G als spits. Ik was pupil 
van de week bij de wedstrijd: VDZ1 – AD ‘69 1, op zondag 18 
februari 2018, de uitslag was 2 - 0.

Hoe lang speel je al bij VDZ? Dit is mijn 3e seizoen
Waarom koos je voor VDZ? Omdat mijn vader daar 
voetbalde en veel vrienden daar zaten
Op welke positie speel je het liefst? Spits
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom? 
Jasper Nuininga, hij heeft een goal gemaakt en een assist
Wie vind je de beste voetballer en waarom? 
Lieke Martens want ze maakt mooie acties en veel goals!!
Wat is je favoriete club? Vitesse !! 
Heb je nog andere hobby’s? Gitaar spelen
Wat wil je later worden? Profvoetballer
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij VDZ? 
Dat ik dit seizoen 16 goals heb gemaakt en 3 assists heb  
gegeven.
Wat was je beste wedstrijd of actie? 
De wedstrijd dat ik een hattrick maakte, en een van de goals 
was een assist uit de lucht, ik liet hem een keer stuiteren en 
toen zat hij in de kruising!
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over jezelf? 
Dat VDZ een hele leuke club is!!

Naam: Daan van Aalst
Ik ben 10 jaar oud en speel in E6 en E1 als rechtsvoor. Ik 
was pupil van de week bij de wedstrijd: VDZ1 – Rheden 1 op 
zaterdag 31 maart 2018, de uitslag was 0 - 1.
Hoe lang speel je al bij VDZ? 
Sinds het begin van het seizoen
Waarom koos je voor VDZ? 
Omdat het in de buurt is en een leuke club is
Op welke positie speel je het liefst? Rechtsvoor
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom? 
Tom Frequin omdat hij mijn neef is
Wie vind je de beste voetballer en waarom?
Messi, omdat hij goed kan dribbelen
Wat is je favoriete club? Feyenoord
Heb je nog andere hobby’s? Nee
Wat wil je later worden? Politie
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij VDZ? 
Pupil van de week vond ik echt het leukste
Wat was je beste wedstrijd of actie? De beste wedstrijd 
was toen met 46 wonnen van Arnhemse Boys
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over jezelf? 
Het is een leuke club. Het slaapmutsentoernooi vond ik het erg 
leuk dat we met het hele team gingen slapen in de kleedkamer. 
We hebben toen een pepernotengevecht gehouden.

Foto Ted de Kraker
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Algemene Jeugdcoördinatie
De steigers worden gezet

De tweede seizoenshelft kwam als gevolg van di-
verse afgelastingen wat moeilijk op gang. Een aantal 
teams moest zelfs een Siberische beer trotseren 
om de bal aan het rollen te krijgen. Gewapend met 
thermo-ondergoed, mutsen en handschoenen was 
het nog net te doen. Maar gelukkig, hoe anders was 
het de afgelopen weekenden waarin we weer lachend 
in een T-shirtje op het veld stonden. Wat valt er van-
uit de algemene coördinatie te melden?

Vervolg op kadersessies
In de vorige Volharder is al stil gestaan bij de jeugdka
dersessies. We hebben veel input gekregen van  de 
leiders en trainers. Voor de lange termijn moeten 
we aandacht blijven geven aan het behou
den van de normen en waarden binnen 
VDZ als gezellige, nette en warme 
voetbalvereniging. Ook moeten we er 
met elkaar voor zorgen dat we één 
vereniging zijn en blijven. Mede door 
het individualisme dat we ook breder 
in de maatschappij zien, staat deze 
VDZ kernwaarde ook binnen onze 
vereniging onder druk. Niet het eigen 
belang, niet het eigen teambelang, niet de 
eigenleeftijdscategorie, maar het VDZ belang 
voor alle leden moet altijd voorop staan! Dat begint bij 
goede informatieverstrekking naar (nieuwe) leden en 
kader. Voor de korte termijn zijn een drietal speerpunten 
geformuleerd vanuit de kadersessies. 

Begeleiden en opleiden trainers en coaches
Als je wat langer bij VDZ rondloopt, ga je er vanuit 
dat iedereen alles weet wat jij ook al weet. Maar 
dat is zeker niet het geval! Informatie voor trainers, 
leiders en coaches gaan we daarom bundelen. 
Hierin komt praktische informatie over hoe een 
seizoen verloopt, welke afspraken je met je team (en 
ouders) maakt, hoe een wedstrijd of training verzet 
worden, waar je met vragen terecht kunt enzovoort. 
Daarnaast gaan we nadrukkelijker inzetten op het 
aanbieden van (vervolg)cursussen en informatie
bijeenkomsten voor leiders en trainers op voetbal
technisch gebied.

Introductie nieuwe leden
Onder andere op de website gaan we de informa
tie verbeteren voor aankomende en nieuwe leden. 
Hierdoor moeten ze beter hun weg vinden binnen 
VDZ. Waar schrijf ik mij in? Kan mijn kind direct in een 
team meevoetballen? Wie doet wat bij VDZ? Wat kan 
ik doen? Handige telefoonnummers en mailadressen? 
Als mijn kind lid wordt, wat verwacht de vereniging 
dan van mij als ouder? Kortom, alles wat je als aanko
mend en nieuw lid (en ouder) wil weten over VDZ om 
met plezier te kunnen voetballen.

Ouders als onderdeel van de vereniging – aanpassen 
vrijwilligerstaken

Als een kind lid wordt van VDZ, dan wordt de 
ouder dat in feite ook. En als iedereen een 

steentje bijdraagt, dan kunnen we samen 
onze vereniging draaiende houden. 
Hiervoor gaan we de taken, klussen en 
activiteiten inzichtelijk maken en waar 
dat kan in meer behapbare werkzaam
heden opdelen en beschrijven. Ouders 

en leden krijgen meer mogelijkheden om 
te kiezen uit het aanbod van vrijwilligersta

ken en zo kunnen zij zelf kiezen hoe ze hun 
bijdrage willen leveren binnen de gestelde vrijwil
ligersregeling. De vier bardiensten zijn de “onder
grens”, maar daarmee hebben we natuurlijk nog geen 
toernooi georganiseerd of wedstrijd gefloten. Door 
taken kleiner te maken en deze ook te waarderen 
als “dienst” binnen de vrijwilligersregeling hopen wij 
meer van onze kernactiviteiten rondom het voetbal in 
te kunnen vullen. Zo kun je bijvoorbeeld straks 1 dag 
op een toernooi helpen en draai je daarnaast nog 1 
bardienst om de 12 uur uit de vrijwilligersregeling te 
vervolmaken.

Scheidsrechtersacademie
Al eerder schreef ik in eerdere Volharders over de 
moeilijkheden rondom het vinden van scheidsrechters 
voor onze thuiswedstrijden. Het blijft een lastig karwei 
en daarom is er een speciaal beleidsplan geschreven 
voor de scheidsrechter als volwaardig lid van VDZ. 
Daarin wordt onder andere de inhoud en werking van de 
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Algemene Jeugdcoördinatie
De steigers worden gezet

scheidsrechtersacademie beschreven. Deze willen we 
vanaf seizoen 20182019 echt gaan laten starten. Elders 
in de Volharder staat de vacature voor de coördinator die 
mede aan de wieg wil staan van dit mooie nieuwe initiatief 
binnen VDZ. In samenwerking met een krachtige sponsor 
moeten we hier gezamenlijk echt een succes van maken. 
Vooruitlopend hierop ben ik super blij dat we er toch weer 
in geslaagd zijn een nieuwe groep van 10 pupillenscheids
rechters te vinden die vanaf mei mogen gaan fluiten bij 
onze jongste jeugd. Zij worden samen met het bestaande 
scheidsrechterskorps de eerste lichtingen van onze aca
demie! Help deze jongens zich thuis te voelen op het veld 
en geef ze positieve feedback!

Toernooien
De toernooien komen steeds dichter bij. We ontvangen 
maar liefst 21 bussen met buitenlandse gasten op ons 
internationaal toernooi.  Ook het Henk Evers toernooi 
voor O11 en O9 zit al bommetje vol en ook het Geert Eg
ging toernooi voor O13 t/m O19 mag zich weer in goede 
belangstelling verheugen. Met alle afgelastingen, nacom
petities en laatste speelronde verplichtingen een hele 
puzzel om alles op de accommodatie gepland te krijgen. 
Wedstrijdsecretarissen Gerard van Lunenburg en Jac
queline Meijer hebben er de handen vol aan. Het zal in 
ieder geval betekenen dat in de week na 26 mei veel van 
de trainingen gecancelled worden om inhaalwedstrijden 
mogelijk te maken. Graag ieders medewerking daarbij! 

Ook in deze Volharder wordt de nieuwe toernooicommis
sie gepresenteerd. Deze commissie kan nog versterking 
gebruiken, iedereen wordt hierover persoonlijk gemaild. 
Van bemensing van het wedstrijdsecretariaat tot het 
maken van de toernooischema’s en van het uitreiken van 
de prijzen tot het fluiten van wedstrijden. Meld je vooral 
aan, alle ondersteuning in de voorbereiding en/of op de 
toernooidagen is gewenst!  

Voorbereiding seizoen 2018-2019
De komende periode staat in het teken van de voorjaars
competities en de afsluitende toernooien. Organisatorisch 
zijn we vooral bezig met de voorbereiding op het vol
gende seizoen. Hoe gaan we de nieuwe wedstrijdvormen 
voor O12, 11 en 10 inregelen, welke trainers en leiders 
kunnen we vinden, hoe krijgen we alles weer ingepland 
op de velden volgend seizoen, hoe gaan de teams er uit 
zien, etcetera. Allemaal aspecten die we deze periode 
gaan invullen. 

Kortom, nog genoeg te doen om het einde van dit seizoen 
en de start van het komend seizoen goed in de steigers te 
zetten . Maar tot die tijd: Lekker voetballen en er samen 
weer een mooie afsluiting van maken!

Hup VDZ!
Jerome Jansen

Algemeen Jeugdcoördinator



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
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