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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

Het seizoen 20172018 was tot op het laatst span
nend voor VDZ. Ik doe een greep: Dames 2 werd 
kampioen, Dames 1 speelde in Ede de finale van 

de districtsbeker, die helaas werd verloren. Daarbij waren 
heel veel supporters van VDZ aanwezig.  MO191 won
nen wel de beker, proficiat dames!  Heren 1 en Heren 2 
speelden in de nacompetitie. Terwijl ik dit schrijf is nog niet 
bekend of Heren 2 de finale heeft gewonnen. Op de web
site kunt u de kampioenengalerij van VDZ bewonderen.

We hebben geweldige jeugdtoernooien achter de rug. Mijn 
complimenten aan de toernooicommissie en natuurlijk ook 
dank aan de horecacommissie en alle andere vrijwilligers. 
VDZ voor en door leden, dat is mooi.

Het moet mij echter wel van het hart, dat er bij VDZ soms 
(te) scherpe kritiek wordt geuit op elkaar en op de teams 
en organisatie. Dat gebeurt dan vaak ook nog op de 
verkeerde plek. Ik ben door verschillende kaderleden en 
spelers aangesproken, dat zij daar last van hebben. Ik wil 
iedereen vragen respect te hebben voor elkaar. Zaken 
op de juiste plek aan de orde te stellen. Kritiek op spelers 
hoort mijn inziens alleen van de trainer en leider te komen 
en niet vanuit het publiek of aan de bar. Natuurlijk heeft 
iedereen recht op zijn eigen mening, maar ik hoop, dat 
iedereen zich ook realiseert dat wij  dit allemaal op vrijwil
lige basis doen!

Op bestuurlijk vlak was het druk het afgelopen seizoen. Ik 
neem met u een paar punten door.

De invoering van de wet  AVG is uitgebreid in de media 
geweest. Met ingang van 25 mei 2018 moest ieder bedrijf 
en vereniging voldoen aan de nieuwe eisen. We lopen 
dus formeel achter maar we pakken de zaken nu snel op. 
Wij starten na de zomer met de implementatie en hopen 
uiterlijk 1 januari 2019 de zaken rondom de privacywetge
ving op orde te hebben.

Rookvrij park voor een rookvrije generatie: We hebben u 
al eerder geïnformeerd over het belang van niet roken. 
Vanaf komend seizoen zal er bij VDZ alleen op een aan
gewezen plaats gerookt mogen worden. We zullen aan al 
onze  gasten op ons sportpark duidelijk maken dat roken 
niet gewenst is langs de velden.  Hiermee sluiten we aan 
bij het beleid van de gemeente.

De investeringscommissie heeft een advies uitgebracht 
over mogelijk nieuwbouw of renovatie van het club
huis. Dit is in de afgelopen algemene ledenvergadering 
besproken. Kern van de zaak is, dat we nu niet moeten 
kiezen voor nieuwbouw of renovatie, maar een en ander 
in een lange termijn visie moeten gaan zetten, bij voorkeur 
voor het hele sportpark. Wat zouden we bereikt willen 
hebben over acht jaar bij ons 100jarig bestaan? Een van 
de eerste stappen is het verkrijgen van opstalrechten van 
onze gebouwen en terrassen. Die rechten hebben we mo
menteel niet en dat geeft de club weinig speelruimte. De 
ledenvergadering heeft het bestuur toestemming gegeven 
de opstalrechten te verkrijgen van de gemeente. Het 
bestuur zoekt een bestuurslid, die dit kan gaan organise
ren. Dus hebt u vastgoedkennis, die u wil bestuurlijk wil 
inzetten, meldt u zich dan bij mij.

En voor ik het vergeet: we zijn ook op zoek naar een 
nieuwe penningmeester. Rob Godschalk heeft aangege
ven te gaan vertrekken per 1 juli. Onze zoektocht heeft tot 
op heden helaas nog geen resultaat. Zie elders in deze 
Volharder en de op de website voor informatie over deze 
vacature.

Ik hoop u weer te zien in het nieuwe seizoen met nieuwe 
kansen en ook een aantal nieuwe gezichten. Een van die 
nieuwe gezichten is Clifton Mijland. Hij wordt de nieuwe 
trainer van Dames 1. Ik wens hem en natuurlijk alle trai
ners veel succes.

Rest mij nog u een fijne zomervakantie toe te wensen met 
mooi weer en veel plezier.

Namens het bestuur,
Noud Hooyman
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Burgers’ Zoo

Van 7 juli t/m 26 augustus bij de toegangsprijs inbegrepen
Deze zomervakantie ontdekken Zoë & Silos de woestijn, met onder andere  
een halsbandpekari, renkoekoek en ratelslang. Ga mee op muzikaal avontuur! 

Alle info en kaartjes met korting op www.burgerszoo.nl/musical

015-514 Adv VDZ DesertMuscial.indd   1 04-06-18   07:58



Van de redactie

Van 7 juli t/m 26 augustus bij de toegangsprijs inbegrepen
Deze zomervakantie ontdekken Zoë & Silos de woestijn, met onder andere  
een halsbandpekari, renkoekoek en ratelslang. Ga mee op muzikaal avontuur! 

Alle info en kaartjes met korting op www.burgerszoo.nl/musical

015-514 Adv VDZ DesertMuscial.indd   1 04-06-18   07:58

Dit is alweer de laatste Volharder van het seizoen. 
En weer een goedgevulde al zeggen we het zelf. 
Wat betreft de kopij hadden we als redactie dit 

jaar niet te klagen. Natuurlijk moet je er wel achteraan ja
gen want iedereen is natuurlijk druk maar met een beetje 
porren kregen we het blad altijd aardig vol en van horen 
zeggen bleek ook dat daar een heel lezenswaardige 
artikelen tussen stonden. Voor ieder wat wils, dat is waar 
we naar streven. De redactie wil dan ook alle mensen die 
hebben meegewerkt aan de Volharder van dit jaar hartelijk 
bedanken. Auteurs, stickerplakkers, de sjouwers, mee
denkers, fotografen etc., jullie hebben allemaal gezorgd 
voor weer een mooi seizoen Volharder. We hebben er als 
redactie weer met plezier aan gewerkt en dat ligt voorna
melijk aan jullie!

Voor volgend seizoen blijft de huidige redactie in tact en 
we gaan er dan ook weer een mooi jaar van proberen 
te maken. Niet alles blijft hetzelfde. Een rubriek die er 
misschien mee ophoudt is Fit op het veld! Peter Eberg 
stopt als verzorger bij VDZ en dus ook met deze rubriek. 

Dat vinden we erg jammer. Peter, bedankt voor een paar 
seizoenen leerzaam leesplezier. Hopelijk gaat klimt zijn 
opvolger ook in de pen en kunnen we volgend seizoen 
weer uitzien naar een nieuwe fitrubriek.

En wat staat er deze keer weer in de Volharder. Nou, 
wat staat er eigenlijk níet in! VDZ dames 2 zijn kampioen 
evenals de JO1112 en JO154, Meiden onder 19 hebben 
de beker gewonnen. Niet onvermeld mag blijven dat de 
JO94 en JO113 verliezend finalist waren in het beker
toernooi, een mooie prestatie!. Verder waren natuurlijk 
weer de meitoernooien, schreven diverse mensen over 
het seizoen van hun ploegje en zijn de rubrieken weer 
goed gevuld. Om de club draaiend te houden zijn er weer 
veel handjes nodig dus je zult ook aardig wat vacatures 
en oproepen tot hulp vinden. Wat er verder nog in staat 
mag je zelf gaan bekijken, ik verklap niet alles.  

De redactie wenst jullie een fijne zomer en hoopt iedereen 
weer in augustus te zien. Veel leesplezier gewenst. 
Namens de redactie,

Rudi Borkus

Pupil van de Week Mats Harbers

Naam: Mats Harbers
Ik ben 7 jaar oud en speel in JO9 als rechtsmidden. Ik was 
pupil van de week bij de wedstrijd: VDZ 1 – OBW1, bij de 
wedstrijd op zondag 15 april. De uitslag was 2 - 4.

Hoe lang speel je al bij VDZ? 2 jaar
Waarom koos je voor VDZ? Het moest van papa
Op welke positie speel je het liefst? Rechtsmidden
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom? 
Max Burgers
Wie vind je de beste voetballer en waarom? Ronaldo, 
omdat hij beter dan Messi is. Hij kan veel trucjes en hij is snel
Wat is je favoriete club? Real Madrid
Heb je nog andere hobby’s? Nee
Wat wil je later worden? Profvoetballer
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij VDZ? 
Dat we wonnen tegen Oranjeblauw met 113
Wat was je beste wedstrijd of actie? Langs de lijn dribbelen
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over jezelf? 
Mijn papa is mijn trainer. 
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Terugkijkend op 4300 trainingsminuten, 20 
competitiewedstrijden, 8 bekerwedstrijden, 2 
VDZ toernooien, een Duits toernooi en > 200 

loopkilometers dan kunnen we zeggen dat het een 
topseizoen was!  Met onuitputtelijke energie, een 
jongensachtig enthousiasme en met de befaamde Fortnite 
moves om goals te vieren stonden de boys wekelijks 
op het veld. Een groep die werd samengesteld uit drie 
teams, maar al snel een hecht team was. De JO113 in 
het roodzwart. 

Fanatiekelingen! 
Teamsport in de meest goede zin van het 
woord, want als er een keer een bal gemist 
werd, of iemand scoorde een eigen goal, nooit 
werd er gemopperd. Maar extra hard geknokt 
voor de volgende bal en gevraagd of diegene 
die topgoal toch wel ook graag aan de andere 
kant wilde maken. Een stel fanatiekelingen zijn het! Soms 
vroeg je je af of ze genoeg hadden gerend als ze direct na de 
wedstrijd weer eens samen de pannakooi indoken. Dansend 
op de beats in Duitsland of bij het VDZ Slaapmutsentoernooi, 
gooiend met pepernoten (het blijven toch jongens), en klim
mend over hekken wat ze beter niet kunnen doen.  Maar de 
batterij bleef vol, ook bij het tafelvoetbal en voor die eeuwig 
lonkende snoepautomaat.  Een mooi team, goed in toom 
gehouden door Bram en Kees (BEDANKT!). En heel soms 
was het net een stel kakelende kippen.

Bekerfinale
Dat ons roodzwarte vriendelijke 
Stadse clubje soms een heel 
klein nadeel heeft kwam tijdens 
de bekerfinale naar voren. De 
boerse jongens speelden ruwer 
en harder en zelfs de coach 
deed letterlijk in het veld mee. 
Helaas had de tegenstander 
het geluk om net iets fysieker te 
spelen en daarmee twee man uit 
te schakelen hetgeen de weg vrij 
maakte voor de goal. Even uit 
het veld geslagen maar daarna 
gingen de boys knap door. De 
bekerfinale werd helaas verloren, 
maar een mooie KNVB medaille 
werd gewonnen. 

Zelfs Duracell gaat een keer leeg…. 
Direct vanuit de bekerfinale door naar het Henk Evers 
toernooi en daar bleek dat zelfs Duracell batterijtjes 
een keer op gaan. Zonder wissels speelden de bikkels 
nog vier wedstrijden en dat was veel… Hangend aan 
tegenstanders om zo toch maar op de been te blijven, 
strompelend over het veld, en met de tong op de schoe
nen hebben ze de finale bereikt. Voor de finale werd extra 
energie ‘ingehuurd’. De invallers van de E2 werden met 

open armen ontvangen. We hebben 
de boys nog nooit horen roepen dat ze 
heeeel graag in de wissel wilden. 
Eenmaal thuis aangekomen en kijkend 
naar alle medailles werd er gezegd: “Ik 
heb nog nooit zoveel gewonnen in één 
seizoen”. En ja wat hebben we gewon
nen dit seizoen! Najaarskampioen, 
bekerfinalist, finalist bij Henk Evers en 

een mooie derde plaats in de voorjaarscompetitie. En wat 
een winst was die sfeer en gezelligheid, in en rond het 
veld! De wekelijkse zaterdagen/woensdagen langs de lijn 
waren geen straf, maar een beloning.

Met een mooie fortnite move sluiten we af en wensen 
we iedereen een lekkere vakantie. Op naar weer een top 
VDZseizoen!

Trouwe Trotse Rood Zwart supporters 

VDZ JO11-3 op volle sterkte!



De toernooisecretaris, beeldcolumn

De toernooisecretaris

Op de foto: Abigail Tunjanan. Moeder van Kai uit JO11-6G. Sinds een jaar lid van de toernooicommissie. 
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Ze bereidt de jeugdtoernooien voor, stuurt de uitnodigingen naar de clubs, houdt de mailbox in 
de gaten en ontvangt alle teams en maakt ze wegwijs tijdens het toernooi. de toernooisecretaris. 
Met Lisette, Nienke en Tobias vormt ze de toernooicommissie. Samen zoeken ze voor komend 
seizoen nog twee mannen of vrouwen. Excellfanaten en enthousiaste planners die in plaats van 
bardiensten draaien, liever een gezellig jeugdtoernooi vlot laten draaien. 
(Aanmelden: toernooicommissie@vdz-arnhem.nl).
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Een blaar is een blaasje op de huid dat met vocht is ge
vuld. Het vocht kan heldergeel van kleur zijn of bloedkleu
rig (bloedbaar).

Oorzaken blaren
Bij voetballers ontstaan blaren meestal door wrijving. 
Vooral als een voetballer net nieuwe voetbalschoenen 
heeft. Dan ontstaan er na een training of wedstrijd vaak 
één of meer blaren op de voet of hak. Is de onderhuidse 
druk te groot en de pijn te erg? Dan mogen blaren worden 
doorgeprikt. Volg hiervoor onderstaande stappen:
• Plak een dichte blaar dakpansgewijs af met reepjes 

kleefpleister of andere speciale blarenpleisters
• Prik de blaar door als de druk te groot en te pijnlijk is
• Ontsmet de blaar vooraf met ontsmettingsmiddel 

(jodium, alcohol)
• Prik de blaar door met een blarenprikker of steriele 

naald. Houd de naald vooraf even in een vlam om te 
ontsmetten. Laat deze niet zwart worden

• Prik de blaar op twee plaatsen aan de rand door.
• Druk het vocht eruit met een steriel gaasje
• Ontsmet de blaar achteraf met ontsmettingsmiddel
• Dek de doorgeprikte blaar af met een wondpleister 

of met een steriel gaasje met reepjes kleefpleister/
sporttape.

Blaren voorkomen
• Draag sokken zonder naden
• Zorg voor goed passende schoenen
• Schuif je te veel in de schoenen? Zorg dan voor een 

aangepaste inlegzool
• Het kan prettig zijn om de gevoelige huid te bescher

men met bijvoorbeeld second skin of duoderm
• Gebruik droge en schone sokken
• Plak wat stroken (sport)tape op de ‘risicoplek’ (bij

voorbeeld de hiel of tussen de tenen) en smeer een 
laagje vaseline over de tape.

Nieuwe voetbalschoenen kopen? 
Laat je dan adviseren in een sportspeciaalzaak. Kies een 
schoen die bij de ondergrond past waarop je voetbalt. 
Let op de volgende eigenschappen:

• Comfort en pasvorm. Je voet mag niet heen 
en weer glijden in de schoen. En de schoen 
moet een prettig en ondersteunend gevoel 
geven rond je hiel.

• Ondersteuning en stabiliteit. Kies een 
schoen die steun geeft zonder dat het 
gevoel met de bal verloren gaat. Een goede 
ondersteuning van je hiel geeft je betere 
controle over je bewegingen en voorkomt 
enkel, achillespees en knieklachten.

• Grip. Een voetbalschoen moet een stevige 
grip hebben op de grond. Is het soort en 
aantal noppen aangepast aan de onder
grond? 

• Schokdemping. De meeste voetbalschoe
nen hebben een weinig schokdempende 
werking. Natuurlijk absorbeert het (kunst)
grasveld het grootste deel van de krachten. 
Maar wanneer je last hebt van blessures 
is het belangrijk om de schokdempende 
werking van je schoenen te verhogen. Bijvoorbeeld 
door inlegzooltjes in de schoenen te plaatsen. Be
denk wel dat inlegzooltjes snel hun schokdempende 
werking verliezen. En dat je deze dus regelmatig 
moet vervangen.

• Bescherming. Je schoen moet bescherming bieden 
tegen invloeden van buitenaf, zoals: contact met de 
bal of tegenstander, kou en vocht, het soort onder
grond en oneffenheden. Zo vermijd je kneuzingen en 
schaafwonden.

Neem je oude schoenen mee, zodat eventuele bijzonder
heden mee kunnen wegen in de keuze van een nieuwe 
schoen. Veel succes in het nieuwe seizoen! 

Peter Eberg, verzorger VDZ

Fit op het veld!
Dit is de laatste keer dat Peter Eberg deze rubriek zal vullen. Hij stopt als verzor-
ger bij VDZ. We danken Peter voor vele afleveringen van deze leerzame pagina en 
hopen dat het hem goed gaat in de toekomst. Misschien dat zijn opvolger in dit 
gat wil springen, we zullen het zien volgend seizoen. Peter bedankt!

Blaren



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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Nijmegen, zaterdag 2 juni 2018

Het is 09.30 uur en VDZ J09-4 is er klaar voor! Met 
een lichte kriebel in de buik trappen ze af tegen 
SVHA J09-1 (inmiddels 1e klasse) voor de KNVB-
bekerfi nale - 3e klasse onder 9 - regio oost. 

De wedstrijd begint en VDZ is direct scherp en cre-
eert aardige kansen. Maar de tegenstander is ook 
wakker en maakt de eerste goal, het is 0-1. Jammer! 
Maar onze mannen laten het hoofd niet hangen en 
gaan er met z’n allen tegenaan. Zoals al het hele 
seizoen strijden ze voor en met elkaar en scoren de 
1-1! De wedstrijd kan weer alle kanten op…
De laatste tien minuten komt de tegenstander op 
stoom, wat is het spannend! Maar dankzij het col-
lectief en een paar miraculeuze reddingen van onze 
keeper, fl uit de KNVB-scheidsrechter af en is het 
nog steeds 1-1…

strijdplan – check √
spandoek – check √

supporters – check √
(kinder)champagne – check √

Sportpark Lindenholt zindert… PENALTIES!!! En dat 
in de fi nale, wat een spanning! Helaas lukt het niet 
het in de penaltyreeks af te maken en verliest VDZ 
deze fantastische fi nale. Maar met een echte KNVB-
bekerfi nale en een mooie KNVB-medaille in de zak, 
kunnen de mannen met opgeheven hoofd terugke-
ren naar Arnhem.     

Quote trainer SVHA over VDZ J09-4: 
“Wat een taai team zeg!”

En dat waren ze… Mannen bedankt voor dit prach-
tige seizoen, wat hebben we van jullie genoten!

Extra dankwoord voor de trainers
coaches: Zeger, Frank en Arjan

Super spannende KNVB Bekerfi nale voor J09-4
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Superspannende KNVB Bekerfinale voor JO9-4
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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

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

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



Ava de Reuver 28
Wessel Schipstra 28
Hasani Dusunceli 29
Bas Meister 29
Philip van der Elst 30
Erik Lambrechts 30
Jacob Das 31
Stijn van Gent 31
Douwe Nieuwenburg 31
Ivan van Vreeswijk 31

September
Britt Loman 1
Jill Loman 1
Meike Freutel 2
Mats Harbers 2
Davy Propper 2
Arthur van der Windt 2
Tobias Barten 3
Mick Hiddink 3
Marijn van der Meer 3
Ellen Vermeulen 3
Stijn Harbers 4
Thijs van Sadelhoff 4
Pim de Weerd 4
Mannes van de Winkel 4
Niklas van Wolven 4
Jette BakkerSunter 5
Jelle van den Brink 5
Felipe Numan 5
Ben Penninks 5
Charlie Bontius 6
Alex Buesink 6
Flinn Hallen 6
Peter Heijnen 6
Tycho de Jongh 6
Benno Ponds 6
Xavier Ritmeester 6
Johan van Swaaij 6

Max Zwartendijk 6
Sil Bunk 7
Seger Kok 7
Roel v.d. Leij 7
Frank Ritmeester 7
Lars Wieggers 7
Thijmen Attema 8
Vasco Driessen 8
Merlijn Licht 8
Thijs Messing 8
Samuel Hopkins 9
Al Hadi Mohammad Adem 9
Frank Rasing 9
Thomas Vermeulen 9
Peter Bakker 10
Siem Beelen 10
John Cornelissen 10
Frans Durant 10
Duuk de Jong 10
Thomas Kampen 10
Tijs ter Grote 11
Diana Hakvoort 11
Danique Hoogstraten 11
Jacqueline Meijer 11
Amy Wigman 11
Mohammad Ibrahim 12
Thijs Joosten 12
Dylan Lamers 12
Din Penterman 12
Julien Weiss 12
Erik Langen 13
Erwin Brakenhoff 14
Marcel Jansen 14
Wim Polman 14
Wieteke Roos 14
Roel Steunenberg 14
Jip Brakenhoff 15
Sam Pieridis 15
Justin Pompe 15

Marjolein Verstraten 15
Simon Zwartkruis 15
Max Ginsel 16
Jurjen de Graas 16
Gerben van Mourik 16
Wouter Steenstra 16
Bart Zwartkruis 16
Elisa van Dijk 17
Inger Lise van der Graaf 17
Siem van Leeuwen 17
David Scholten 17
Mats van Vugt 17
Rob van der Beek 18
Sil Kerkhof 18
Wim Leenders 18
Joep Rooijakkers 18
Marnix Kaspers 19
Jim Klein Lankhorst 19
Max Koffeman 19
Mante Metz 19
Ties Reukers 19
Gijs van der Woude 19
Lena de Grauw 20
Viggo Karsten 20
Jeroen Koetsier 20
Sam Kroon 20
Deniz Musayev 20
Ruud Tuithof 20
Storm Vreijling 20
Nico Dales 21
Omar Khalifa 21
Rico Wieggers 21
Gedeon Geertruida 22
Dennis Geerts 22
Mohamed Shikhou 22
Farhad Yusofi 22
Daniel Beekman 23
Davut Dinc 23
Stijn van der Elburg 23

Joris Gylstra 23
Daan Hamstra 23
Marcel Knop 23
Daan Lankheet 23
Siem Reukers 23
Ronny Rouwenhorst 23
Roland Samsen 23
Jade Joppen 24
Joris Leferink 24
Floris te Paske 24
Joshua van der Poll 24
Niredj Bhawan 25
Martin Brouwer 25
Han van Burken 25
Sep Doppen 26
Cas Horsten 26
Nabil Laazib 26
Lieke Renkema 26
Nouri Alomari 27
Martijn van de Braak 27
Travis Hosman 27
Thomas van Oorschot 27
Sebas Schouten 27
Naud van den Ham 28
Juul Kupers 28
Lieuwe Markus 28
Arjen Zeilstra 28
Joep Chaigneau 29
Elayah Darim 29
Jeroen van der Poel 29
Michael van Schieveen 29
Hanne Schouten 29
Rene Wentink 29
Frank Zwaga 29
Natasja ter Haar 30
Karin Minnema 30
Mees Radovich 30
Matthijs Ribbert 30
Pim Walter 30

IN MEMORIAM 

Frans Pieters

Na een kortstondig ziekbed is op 1ste Pinksterdag ons oud-lid Frans Pieters op 64 
jarige leeftijd overleden. Frans speelde in jaren zeventig in ons eerste elftal. Technisch 
een zeer vaardige middenvelder, die als het moest, de strijd wel aanging. Frans kon 
zeker op een hoger niveau voetballen maar is VDZ altijd trouw gebleven.

Wij verliezen een echte VDZ-vriend en wensen zijn vrouw, kinderen en broers Jules, 
Ron en Fons en zijn zusters alle sterkte toe dit verlies te verwerken.

Reüniecommissie VDZ
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DE DERDE
HELFT

Nieuws van de HC

Met een erg gezellig Familietoernooi is er al weer 
een einde gekomen aan het voetbalseizoen. 
Voor de HC zijn de maanden mei en juni altijd 

erg druk, vanwege de voorbereiding van de toernooien. 
Als je dan ziet dat het weer een succes was en iedereen 
genoten heeft kun je daar alleen maar heel blij van wor
den. Iedereen die zijn of haar steentje bijgedragen heeft 
willen we langs deze weg van harte bedanken.

Zoals jullie waarschijnlijk wel gemerkt hebben is er nog 
geen vervanger gevonden voor Sabrina. De vacature voor 
barcoördinator voor de zondag is nog steeds vacant. Zie 
voor meer info de vdz site of de vacature elders in deze 
Volharder. Een aantal leden van de HC neemt helaas 
afscheid. De spoeling wordt hierdoor wel wat dun, dus als 
je tijd en zin hebt om onze commissie te komen versterken 
ben je van harte welkom.

Meerdere mensen hebben al gebruik gemaakt van het e
mailadres horeca@vdzarnhem.nl om ons op de hoogte te 

brengen van een gezamenlijke BBQ , de vraag te stellen 
om friet te bakken na een kampioenschap of om door te 
geven, dat er een aantal wedstrijden op trainingsavonden 
gespeeld werden. Voor ons altijd erg fijn om via een mail 
of telefoontje op tijd op de hoogte gebracht te worden, 
zodat we tijdig actie kunnen ondernemen. Wij zijn graag 
bereid om te helpen als er een leuke activiteit georgani
seerd wordt. En een stuk waardering voor de hulp in de 

vorm van een lekkere fles wijn zo
als afgelopen week geeft dan een 
heel goed gevoel. Jos nogmaals 
bedankt!

Namens de HC willen we ieder
een een hele fijne zomervakantie 
wensen. We zien elkaar weer in 
augustus.

De HorecaCommissie

De hoge score bij de winterstop 
(ruim 50%) is 3% gedaald naar 

47,34%. Nog steeds een hele mooie 
score. De lichte daling wordt onder 
andere veroorzaakt omdat jeugdteams 
in het voorjaar gepromoveerd zijn naar 
een zwaardere poule.

Er hebben 3 teams in het voorjaar een 
kampioensfeest gevierd: Vrouwen 2 
(heel seizoen), JO154 en JO1112G 
(beide Voorjaarscompetitie). Overall is 
Vrouwen 2 kampioen geworden van 
alle VDZ teams.

Jeroen Polman

VDZ 2017-2018 in  cijfers
Plaats

Plaats 
comp Elftal G P

Doel 
saldo Winst %

1 1 VDZ VR2 22 59 75 89,39%
2 4+2 VDZ JO15-5 20 48 93 80,00%
3 1+5 VDZ JO15-7 20 48 86 80,00%
4 3+4 VDZ JO15-3 18 43 73 79,63%
5 2 VDZ 5 Zat 18 43 37 79,63%
6 2+3 VDZ JO11-3 19 43 83 75,44%
7 4+1 VDZ JO15-4 19 43 40 75,44%
8 2+3 VDZ MO19-1 14 31 25 73,81%
9 6+2 VDZ JO13-9 20 43 58 71,67%
10 4+2 VDZ JO17-5 20 42 29 70,00%
11 3 VDZ 2 26 54 26 69,23%
12 5+2 VDZ JO11-4 21 43 53 68,25%
13 3+5 VDZ JO13-4 20 39 30 65,00%
14 2+6 VDZ JO15-8 19 37 52 64,91%
15 7+1 VDZ JO11-12G 22 42 41 63,64%
16 4 VDZ 2 Zat 18 34 15 62,96%
17 1+7 VDZ JO19-3 16 30 15 62,50%
18 3+6 VDZ JO13-3 19 35 26 61,40%
19 6+4 VDZ JO11-11 22 40 46 60,61%
20 2+6 VDZ JO15-9 16 29 32 60,42%
21 5+4 VDZ JO13-5 20 35 28 58,33%
22 6+3 VDZ JO17-7 19 33 3 57,89%
23 5 VDZ JO19-1 22 38 15 57,58%
24 9+2 VDZ JO11-1 21 34 26 53,97%
25 8+5 VDZ JO11-2 20 32 37 53,33%
26 3+8 VDZ JO13-7 21 32 19 50,79%
27 6+4 VDZ JO19-4 16 24 -7 50,00%
28 1+10 VDZ JO13-2G 21 31 -15 49,21%
29 5+8 VDZ JO17-3 17 25 1 49,02%
30 5 VDZ JO17-1 24 35 4 48,61%
31 6 VDZ JO15-1 22 32 -1 48,48%
32 7+6 VDZ JO11-9 20 28 -17 46,67%
33 7 VDZ 1 26 36 4 46,15%
34 6+7 VDZ JO17-4 17 23 37 45,10%
35 4+11 VDZ JO11-6G 20 27 -22 45,00%
36 7+7 VDZ MO15-1 19 25 -19 43,86%
37 4+8 VDZ JO11-5 19 25 -20 43,86%
38 4+9 VDZ JO13-6M 21 27 8 42,86%
39 6+9 VDZ JO11-8G 20 25 15 41,67%
40 8+7 VDZ JO17-2 20 25 -2 41,67%
41 11+5 VDZ JO11-10G 21 26 -29 41,27%
42 7 VDZ 3 19 23 -7 40,35%
43 7 VDZ VR3 20 24 5 40,00%
44 7+8 VDZ JO19-2 19 21 -21 36,84%
45 6+10 VDZ JO15-2 21 23 -14 36,51%
46 5+11 VDZ MO13-1 19 20 -10 35,09%
47 10 VDZ JO13-1G 22 23 -14 34,85%

Kijk voor de volledige team- en jaarresultaten op de website



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
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gloreus defeat, zoals ze in Engeland zeggen... 
De opvallend jeugdig gebleven “senior leider” Rinze 
Cuperus, de  betrouwbare “rots in de branding” vlaggenist 
Piet Huggers en teammanager Henk “wie doet me wat” 
Koudijs, vormen het gouden begeleidingsteam.  

Het team
De flankverdediging met Stan “onverzettelijk” Mindraa, 
Maarten “doorbuffellende” van Swigchem, Pim “Usain 
Bolt” Oldenboom, Kars “overzicht” Deutekom en Paul “het 
luipaard” Rutgers is sterk bezet. Het centrale verdedi
gingsduo Gijs “beresterke” Tenninglo en aanvoerder 
Sander “alwayscool” van der Drift stuwen keepers Tom 
“voor niemand bang” Mulder en Arwin “the beast” Pherai 
tot grootse reddingen. Bas “bliksemschicht” Meurs, 
Martijn “verdeel en heers” Verheij, Julian “kanonskogel” 
Eijkhout, Jan “kopsterk” Dijkmans en Richard “Leeuwen

Voor de “Opoku Boys” ga je naar het voetbalveld.
De “Hollandse school” bestaat. Hoezo Nederlandse 
voetbal in crisis? Elke week tovert VDZ 2 onder de bezie
lende leiding van Francis Opoku, oogstrelend voetbal op 
de mat. Hiervoor ga je naar het stadion en koop je een 
kaartje. Supporters aantallen stijgen per wedstrijd. Mijn 
Vitesse seizoenkaart gaf ik graag weg. In de Gelre Dom 
was ik afgelopen seizoen niet te vinden. Op Sportpark 
Cranevelt moet je zijn. De doelstelling aan het begin 
van het seizoen, na het behaalde kampioenschap en 
de promotie van vorig jaar, heette slechts handhaving in 
de eerste klasse. Na enkele weken werd duidelijk dat er 
serieus om de titel kon worden gestreden. Tot de laatste 
twee wedstrijden van de competitie was directe promotie 
naar de Hoofdklasse mogelijk.

Bijna naar de hoofdklasse
Trainer Francis liet zijn spelers prachtig mooi aanvallend 
voetballen. Het doet denken aan een combinatie van de 
“Hollandsche School” en het “tikkietakka” van Pep Guar
diola. Die Spanjaard zou eens moeten komen kijken hoe 
onze trainer dat doet. Onze Francis “PeP” Opoku raakt 
de juiste snaar en laat iedereen in zijn kracht spelen. Net 
geen kampioen en ook bijna promotie. Na twee prachtige 
knockout rondes en uitoverwinningen, van 13 en 02, 
werd in de laatste ronde in een zinderende finale helaas 
door een penalty vlak voor tijd met 21 verloren. Een 

Spelers, trainer/staf van VDZ 2, van links naar rechts: 
Trainer/coach Francis Opoku, teammanager Henk Koudijs, leider 
Rinze Cuperus, vlaggenist Piet Huggers, Stan Mindraa, een fan, 
Roman Venema (in roze), Stijn van der Weerd, Paul Rutgers, Mar-
tijn Verheij, keeper Tom Mulder, aanvoerder Sander van der Drift, 
Richard Ritmeester, Maarten de Groot, Kars Deutekom, Maarten 
van Swigchem, Bas Meurs, Gijs Tenniglo, Julian Eijkhout, Sjors 
Dreuning. ( helaas niet op de foto: Tibor Saric, Jan Dijkmans, Pim 
Oldenboom,  Chimo Hoogveld, Mike Bouwmeester, Arwin Pherai, 
Bas Mulder en Rashed Muslem). 

VDZ 2: De Opoku Boys



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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VACATURES VDZ 

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. Wij hebben momenteel de volgende functies vacant: 

 

	

BESTUURSLID 

	
PENNINGMEESTER 

	

BESTUURSLID 

	
ACCOMODATIE 

 

HORECA 

	
BARCOORDINATOR 

Op de volgende pagina’s kunt u lezen wat deze vacatures precies inhouden. Heeft u interesse 
om één van deze vacatures te vervullen of bent u geïnteresseerd wat deze verder precies 
inhouden, dan horen wij graag van u.  

VACATURES   VDZ
VDZ Arnhem is een voetbalvereniging met ongeveer 1.500 leden. Op wedstrijddagen verwelkomen we veel be
zoekers 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. 
Wij hebben momenteel de volgende functie vacant:
                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Barcoördinator

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 Barcoördinatoren (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 horeca
commissie 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;
• Voorraadbeheer 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 on
derling 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@vdz-arnhem.nl

hart” Ritmeester vormen een middenveld, dat ook de 
vrouwenharten sneller laat kloppen… De aanvallers Ro
man “tikkietakka” Venema, Stijn “balvast” van der Weerd, 
Rashed “pingel” Muslem, Maarten “killer” de Groot, Bas 
“stiffie” Mulder en Fedor “slangenmens” Venema, Chimo 
“overstapje” Hoogveld, Sjors “de joker” Dreuning en na
tuurlijk Tibor “Balkan” Saric deden elke verdediging in zijn 
voegen wankelen. 

Soms, zag ik tijdens een wedstrijd, verscholen achter 
een lichtmast, een slanke man in een maatpak staan, die 
aandachtig observeerde en die leek op een kale Spaanse 
trainer met stoppelbaard… Als hij mij zag, dook hij ineens 
weg…  Hoe dan ook, ik verheug mij op het komende 
seizoen en ik koop géén seizoenkaart van Vitesse.
Namens alle supporters van VDZ 2; hartelijk dank!

Gegroet, F.R.



Een week voor het begin van het seizoen kreeg 
Nico bericht van VDZ dat Linda (zijn dochter) mee 
mocht gaan voetballen met de JO11-12G, en dat hij 
de leider van dat team zou zijn. Een prachtig bericht 
natuurlijk, maar ook wel een beetje lastig omdat de 
jaarlijkse kickoff bijeenkomst voor leiders al was 
geweest en we daardoor alle belangrijke informatie 
hadden gemist. Maar dat mocht de pret niet druk-
ken. Reindert, de vader van Julia, wilde het leider-
schap wel delen en Mike ging twee keer in de week 
training geven. Samen hebben we daarna met val-
len en opstaan uitgedokterd hoe alles bij VDZ in zijn 
werk gaat. Alleen de drankpassen hebben we nog 
steeds niet boven water weten te krijgen :(.

Op de eerste training bleek dat we een echte keeper 
in ons team hadden, terwijl ook al snel duidelijk werd 
wie er in de voorhoede, middenveld en verdediging 
wilden spelen. De trainingen verliepen helaas niet 
altijd even goed. Er werd vaak flink wat afgeklierd 
(en soms ook gehuild), en veel spelers vonden het 
leuk de ballen zo ver mogelijk over het doel en de 
omheining het bos in te schieten. Met een ouder er-
bij verliepen de trainingen een stuk beter, maar toen 
waren we de helft van onze ballen al kwijt. De mees-
te kinderen hadden de traptechniek gelukkig inmid-
dels wel heel aardig onder de knie. Dat zou ons later 
nog goed van pas komen. 

Op naar de wedstrijden. De eerste helft van de com-
petitie bleken we vooral tegen teams uit de Betuwe 
te moeten spelen, uit Dodewaard, Boven-Leeuwen, 
en zelfs uit Alphen. Goed voor de topo-kennis van 
de spelers, dus. En van de ouders en leiders! We 
wonnen bijna net zoveel wedstrijden als we verloren, 
maar gingen steeds leuker combineren. We sloten 
af met een 4 – 4 gelijkspel tegen Bennekom (na een 
4 – 0 voorsprong bij de rust). Die wedstrijd bleek al 
dat we veel moeite hadden met spelen op echt gras.

De KNVB vond blijkbaar onze topo-kennis nog niet 
voldoende, want de tweede helft van de competitie 
stuurde ze ons naar de andere kant van Arnhem, 
naar Kilder, Den Dam, Hengelo en Zelhem. Blijkbaar 
De Liemers bleken ons beter te liggen dan de Be-
tuwe, want we wonnen gelijk de eerste paar wed-
strijden. Een team van DCS uit Zevenaar was zo 
flauw om ook de eerste drie wedstrijden te winnen, 
met een doelsaldo van maar liefst 52 – 3. Gelukkig 
waren ze zo slim om zich daarna terug te trekken uit 
onze competitie. In de uitwedstrijd tegen DZC bleek 
dat we over een team met echte tijgers beschikken. 
Na een 1 – 0 achterstand bij de rust vochten we ons 
terug naar een hele mooie 1 – 3 overwinning door 
een aantal razendsnelle tegenaanvallen waarbij 
vooral de traptechniek van onze keeper goed van 
pas kwam.  

Daarna brak een wat lastige periode aan. Mike stop-
te helaas met de trainingen, maar met de hulp van 
JO11-13 en verschillende ouders konden de trainin-
gen toch doorgaan. Door de voorjaarsvakantie en de 
lange weekenden moesten we vaak spelers missen. 
Tegen Zelhem ging het gelijk al bijna mis. Op een 
hobbelig veld met (hier en daar) echt gras bleek dat 
we niet zo gewend zijn aan een bal die alle kanten 
(behalve de goede) op springt. Gelukkig wisten we 
vlak voor tijd toch nog een 3 – 3 gelijkspel uit het 
vuur te slepen. De week daarna (uit tegen Arnhemia) 
speelden we weer op kunstgras, maar misten we 
onze complete voorhoede. De twee invallers (Luca 
en Gijs) pasten zich snel aan ons spel aan, en na-
men al onze (zes) doelpunten voor hun rekening. De 
lastigste wedstrijd was die thuis tegen SJO Rijnland 
- Gelders Eiland. Door de vele afzeggingen speel-
den we voor het eerst met een ‘kerstboom’ opstel-
ling. In de eerste helft wisten we het met veel moeite 
op 0- 0 te houden. Gelijk na de rust kwamen we op 
1 – 0, na weer een razendsnelle tegenaanval. We 

De Kunstgrastijgers van VDZ JO11-12G

hoorden een coach van de tegenstander zeggen: 
“Zo is PSV ook kampioen geworden”. Daar gingen 
we alleen nog maar beter van spelen, en vlak voor 
tijd wisten we de winnende goal (2 – 1) te maken.

Twee wedstrijden voor het einde konden we voor 
eerst kampioen worden, uit tegen SDZZ in Zevenaar. 
Maar zo ongeveer alles wat fout kon gaan bleek fout 
te gaan. Twee van onze auto’s zaten vlak voor de 
aanvang van de wedstrijd nog op de autosnelweg 
van Zevenaar richting Duitsland, één speler was z’n 
voetbalschoenen vergeten, het was snikheet, en we 
speelden op echt gras... Twee spelers moesten al 
snel stoppen vanwege de hitte, en ook onze andere 
spelers leken er veel meer last van te hebben dan 
onze tegenstanders. In de rust hebben we bij een 4 
– 1 achterstand onze keeper gewisseld met één van 
de spelers, maar dat haalde niet veel meer uit. Bij 
de laatste penalty kreeg onze invalkeeper (Mees) de 
bal zo hard tegen zijn arm dat er een breukje in zijn 
arm ontstond. Met een gipsen arm was hij helaas 
uitgeschakeld voor de tweede kampioenswedstrijd. 
Wat een pech allemaal!

Tijdens de laatste wedstrijd, thuis tegen VDZ JO11-
11, moest het dus gebeuren! Weer was het snik-
heet. Maar gelukkig had het wedstrijdsecretariaat 
een kunstgrasveld geregeld. We hadden onze vaste 
invaller (Gijs van de JO11-9) weten te strikken als 

vervanger van Mees. Het werd een hele spannende 
wedstrijd, waarin het fantastische keeperswerk van 
Emir en de waarschijnlijk net iets grotere wil om te 
winnen van ons team de doorslag gaven. Na een 
zwaarbevochten 3 – 1 overwinning (met goals van 
Joachim, Julia en Gijs) konden de flessen kinder-
champagne worden geopend. Dat ontkurken ging 
trouwens nog niet zo soepeltjes. Maar in ieder geval 
hebben de kinderen er nu wat ervaring mee opge-
daan, wat bij een volgend kampioenschap mooi van 
pas kan komen. Dat zal dan niet met hetzelfde team 
zijn, want de kampioenen verdelen zich na de zomer 
over JO11, JO12, MO12 en MO13. 

Calvin, Emir, Joachim, Julia, Linda, Luka, Mees, 
Philipp, Quinsy en Tom van de JO11-12G, heel erg 
bedankt voor het mooie seizoen dat we samen heb-
ben gehad!

Reindert en Nico       

!!!!!!
!!!!

Kampioen

!!!!!!
!!!!
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Een week voor het begin van het seizoen kreeg 
Nico bericht van VDZ dat Linda (zijn dochter) mee 
mocht gaan voetballen met de JO11-12G, en dat hij 
de leider van dat team zou zijn. Een prachtig bericht 
natuurlijk, maar ook wel een beetje lastig omdat de 
jaarlijkse kickoff bijeenkomst voor leiders al was 
geweest en we daardoor alle belangrijke informatie 
hadden gemist. Maar dat mocht de pret niet druk-
ken. Reindert, de vader van Julia, wilde het leider-
schap wel delen en Mike ging twee keer in de week 
training geven. Samen hebben we daarna met val-
len en opstaan uitgedokterd hoe alles bij VDZ in zijn 
werk gaat. Alleen de drankpassen hebben we nog 
steeds niet boven water weten te krijgen :(.

Op de eerste training bleek dat we een echte keeper 
in ons team hadden, terwijl ook al snel duidelijk werd 
wie er in de voorhoede, middenveld en verdediging 
wilden spelen. De trainingen verliepen helaas niet 
altijd even goed. Er werd vaak flink wat afgeklierd 
(en soms ook gehuild), en veel spelers vonden het 
leuk de ballen zo ver mogelijk over het doel en de 
omheining het bos in te schieten. Met een ouder er-
bij verliepen de trainingen een stuk beter, maar toen 
waren we de helft van onze ballen al kwijt. De mees-
te kinderen hadden de traptechniek gelukkig inmid-
dels wel heel aardig onder de knie. Dat zou ons later 
nog goed van pas komen. 

Op naar de wedstrijden. De eerste helft van de com-
petitie bleken we vooral tegen teams uit de Betuwe 
te moeten spelen, uit Dodewaard, Boven-Leeuwen, 
en zelfs uit Alphen. Goed voor de topo-kennis van 
de spelers, dus. En van de ouders en leiders! We 
wonnen bijna net zoveel wedstrijden als we verloren, 
maar gingen steeds leuker combineren. We sloten 
af met een 4 – 4 gelijkspel tegen Bennekom (na een 
4 – 0 voorsprong bij de rust). Die wedstrijd bleek al 
dat we veel moeite hadden met spelen op echt gras.

De KNVB vond blijkbaar onze topo-kennis nog niet 
voldoende, want de tweede helft van de competitie 
stuurde ze ons naar de andere kant van Arnhem, 
naar Kilder, Den Dam, Hengelo en Zelhem. Blijkbaar 
De Liemers bleken ons beter te liggen dan de Be-
tuwe, want we wonnen gelijk de eerste paar wed-
strijden. Een team van DCS uit Zevenaar was zo 
flauw om ook de eerste drie wedstrijden te winnen, 
met een doelsaldo van maar liefst 52 – 3. Gelukkig 
waren ze zo slim om zich daarna terug te trekken uit 
onze competitie. In de uitwedstrijd tegen DZC bleek 
dat we over een team met echte tijgers beschikken. 
Na een 1 – 0 achterstand bij de rust vochten we ons 
terug naar een hele mooie 1 – 3 overwinning door 
een aantal razendsnelle tegenaanvallen waarbij 
vooral de traptechniek van onze keeper goed van 
pas kwam.  

Daarna brak een wat lastige periode aan. Mike stop-
te helaas met de trainingen, maar met de hulp van 
JO11-13 en verschillende ouders konden de trainin-
gen toch doorgaan. Door de voorjaarsvakantie en de 
lange weekenden moesten we vaak spelers missen. 
Tegen Zelhem ging het gelijk al bijna mis. Op een 
hobbelig veld met (hier en daar) echt gras bleek dat 
we niet zo gewend zijn aan een bal die alle kanten 
(behalve de goede) op springt. Gelukkig wisten we 
vlak voor tijd toch nog een 3 – 3 gelijkspel uit het 
vuur te slepen. De week daarna (uit tegen Arnhemia) 
speelden we weer op kunstgras, maar misten we 
onze complete voorhoede. De twee invallers (Luca 
en Gijs) pasten zich snel aan ons spel aan, en na-
men al onze (zes) doelpunten voor hun rekening. De 
lastigste wedstrijd was die thuis tegen SJO Rijnland 
- Gelders Eiland. Door de vele afzeggingen speel-
den we voor het eerst met een ‘kerstboom’ opstel-
ling. In de eerste helft wisten we het met veel moeite 
op 0- 0 te houden. Gelijk na de rust kwamen we op 
1 – 0, na weer een razendsnelle tegenaanval. We 
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hoorden een coach van de tegenstander zeggen: 
“Zo is PSV ook kampioen geworden”. Daar gingen 
we alleen nog maar beter van spelen, en vlak voor 
tijd wisten we de winnende goal (2 – 1) te maken.

Twee wedstrijden voor het einde konden we voor 
eerst kampioen worden, uit tegen SDZZ in Zevenaar. 
Maar zo ongeveer alles wat fout kon gaan bleek fout 
te gaan. Twee van onze auto’s zaten vlak voor de 
aanvang van de wedstrijd nog op de autosnelweg 
van Zevenaar richting Duitsland, één speler was z’n 
voetbalschoenen vergeten, het was snikheet, en we 
speelden op echt gras... Twee spelers moesten al 
snel stoppen vanwege de hitte, en ook onze andere 
spelers leken er veel meer last van te hebben dan 
onze tegenstanders. In de rust hebben we bij een 4 
– 1 achterstand onze keeper gewisseld met één van 
de spelers, maar dat haalde niet veel meer uit. Bij 
de laatste penalty kreeg onze invalkeeper (Mees) de 
bal zo hard tegen zijn arm dat er een breukje in zijn 
arm ontstond. Met een gipsen arm was hij helaas 
uitgeschakeld voor de tweede kampioenswedstrijd. 
Wat een pech allemaal!

Tijdens de laatste wedstrijd, thuis tegen VDZ JO11-
11, moest het dus gebeuren! Weer was het snik-
heet. Maar gelukkig had het wedstrijdsecretariaat 
een kunstgrasveld geregeld. We hadden onze vaste 
invaller (Gijs van de JO11-9) weten te strikken als 

vervanger van Mees. Het werd een hele spannende 
wedstrijd, waarin het fantastische keeperswerk van 
Emir en de waarschijnlijk net iets grotere wil om te 
winnen van ons team de doorslag gaven. Na een 
zwaarbevochten 3 – 1 overwinning (met goals van 
Joachim, Julia en Gijs) konden de flessen kinder-
champagne worden geopend. Dat ontkurken ging 
trouwens nog niet zo soepeltjes. Maar in ieder geval 
hebben de kinderen er nu wat ervaring mee opge-
daan, wat bij een volgend kampioenschap mooi van 
pas kan komen. Dat zal dan niet met hetzelfde team 
zijn, want de kampioenen verdelen zich na de zomer 
over JO11, JO12, MO12 en MO13. 

Calvin, Emir, Joachim, Julia, Linda, Luka, Mees, 
Philipp, Quinsy en Tom van de JO11-12G, heel erg 
bedankt voor het mooie seizoen dat we samen heb-
ben gehad!

Reindert en Nico       

!!!!!!
!!!!

Kampioen

!!!!!!
!!!!
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Vrijwilliger van het Jaar:
Jeugd: Cantor Barten
Al jaren trainer van diverse jeugdteams (zonder dat zijn zoons daarin zitten), daarnaast 
doet hij de begeleiding van de CIOSstagiairs op de woensdag. Een hondenbaan 
achter de schermen waar weinig waardering voor is, maar waar heel veel jeugdteams 
profijt van hebben. Daarnaast altijd bereid te helpen zoals bijvoorbeeld bij schoolvoet
bal of bij een eigen VDZtoernooi. Denkt ook mee om problemen te voorkomen. Fijne 
kracht, klaagt nooit en is mede smeerolie voor de woensdagmiddag. 

Senioren: Erwin Brakenhoff
Hij is zeer actief bij VDZ. Hij draagt op vele fronten bij. Hij is lid van Hogerop; hij is 
keeperstrainer;  hij is coördinator bij de meisjes en hij verzorgt de automatisering bij 
VDZ. Hij is van alle markten thuis en altijd goedgemutst draagt hij bij aan de sfeer op de 
vereniging. Het bestuur, de leden en iedereen die VDZ een warm hart toedraagt is hem 
hiervoor zeer erkentelijk, daarom roepen wij hem met trots uit tot Vrijwilliger van het 
Jaar 2017/2018.

Vrijwilligersavond VDZ

Om alle vrijwilligers een keertje in het zonnetje te zetten 
organiseert VDZ elk jaar de vrijwilligersavond. Daarnaast 
kan er op die avond ook de jeugdkleding ingeleverd 
worden (twee vliegen ....). Met een lekkere barbeque, 
het WK voetbal op de TV, een echte Voetbal PubQuiz 
en natuurlijk veel drank was het een geslaagde avond. 
Daarnaast werden ook nog de vrijwilligers van het jaar 
gekozen. Zoals je zult begrijpen werd het een latertje.



teunissen BV schOOnmaakBedriJf

nePtunus BV facilitaire GrOOthandel
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JO9-5 wint het eindejaarstoernooi bij SDZZ!

Het was een mooi seizoen voor de meid en de man-
nen van JO9-5. Een volledig nieuw team dat nog 
helemaal op elkaar ingespeeld moest raken. Maar 
al snel wisten ze elkaar te vinden op het veld. Voor 
de winter ging het seizoen zeer voorspoedig. Vrijwel 
alle wedstrijden werden gewonnen. Na de winter-
stop werd de tegenstand wat groter toen het team 
een niveau hoger werd ingedeeld. Voor hun ontwik-
keling was dit een welkome stap. Er moest op ande-
re aspecten worden getraind en behalve de aanval, 
werd ook de verdediging nu (soms flink) getest. 

Maar wie het laatst lacht, lacht het best. Op 2 juni 
was de apotheose van het seizoen en werd het af-
gesloten met een geweldige samenvatting van alle 
mooie acties en ontwikkelingen van het jaar. 

Als in het seizoen gingen de eerste wedstrijden het 
team relatief goed af. Siem liet zien wat je met een 
groot en sterk lichaam in de verdediging kan berei-
ken. Samen met Teun en controlerende spelverdeel-
ster Lara, werd 4 van de 5 wedstrijden de 0 gehou-
den. Maar vooral voetballend was het genieten deze 
dag. Mees vloog als een wervelwind over het veld 
en zette druk, pakte de ballen af en zorgde voor het 
overwicht. Wopke zorgde voor een continue dreiging 
over zijn favoriete linkerflank. Hij liet zijn mooiste be-
wegingen met en zonder bal zien. Pepijn was pre-
cies op tijd uit het gips om zijn vuur, balcontrole en 
messcherpe afstandsschoten aan het team toe te 
voegen. Max scoorde (dit seizoen al 38x), maar nu 

zorgde hij ook voor combinaties en scherpe voorzet-
ten. Melle wist hier wel raad mee, scoorde een aantal 
keer waarna hij zijn repertoire aan juichtechnieken 
volledig opentrok. Lara sloot het seizoen af zoals ze 
het begon. Met een geweldig schot in de kruising be-
sliste ze de penaltyserie om de toernooiwinst. Teun 
had zich daarin ook al bewezen als penaltykiller on-
der de lat. En omdat Teun zich ook al scorend had 
onderscheiden, mocht hij als aanvoerder de grootste 
beker voor de welverdiende winnaars in ontvangst 
nemen!

JO9-5 wint het eindejaarstoernooi bij SDZZ!

JO9-5G heeft zaterdag 2 juni het pupillentoernooi bij SDZZ Zevenaar gewonnen. Na een zeer span-
nende finale tegen OBW JO9-2 (0-0), moest het uiteindelijk met penalty’s worden beslist!

VDZ JO9-5G – SDZZ JO9-1 (1-0)  |  SC Bemmel JO9-4 – VDZ JO9-5G (2-6)
SDZZ JO9-2 – VDZ JO9-5G (0-7)  |  OBW JO9-2 – VDZ JO9-5G (0-0)

Finale VDZ JO9-5G - OBW JO9-2 (0-0)

Siem Beelen, Wopke Corbeek, Max van Hoorn, Teun 
Hulsebosch, Pepijn Langen, Mees van Midden, Lara 
Ritmeester, Melle Zuethof   |  Coaches Bob & Albert

De dame en heren hebben zich geweldig ontwik-
keld. Het plezier, het teamgevoel en ook het sup-
port van de trouwe supportersschare maakten een 
geweldig seizoen!

Bob Beelen en Kim Corbeek-Folman
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12,5 jaar coching 

jeugd,  Joost Marée 

neemt afscheid

13 november 2005 werden mijn tweelingzonen 
Bram en Gijs 6 jaar en dat was ook de leeftijd dat 
ze lid mochten worden van dé voetbalclub van Arn-
hem: VDZ. De eerste trainer was Marcel Broecks en 
onder zijn begeleiding waren de jongetjes direct he-
lemaal into voetbal.

Voor mij als papa van deze twee mannetjes was er 
vanaf het begin een coachingsrol. In de twaalfen-
eenhalf jaar van november 2005 tot juni 2018 heb 
ik achtereenvolgens F9, F8, F6, E9, E8, D7, D6, C7, 
C6, B6, B5, JO19-4 en JO19-3 gecoacht.

In deze jaren heb ik veel spelers in deze verschil-
lende teams mogen begeleiden.  Met als enige 
constante in alle jaren mijn beide zonen. De teams 
moesten het altijd hebben van het plezier in het voet-
bal en wat ook altijd belangrijk was de teamspirit. 
Duidelijk bleek dat teams boven zichzelf konden uit-
stijgen als ze als team voetballen. 

In alle jaren heb ik gelukkig ook altijd veel steun ge-
had van ouders die hun steentje bijdroegen. Zeker 
omdat het geen selectieteams waren moet je toch 
wel ongelooflijk veel zelf regelen. En helaas waren 
er ook niet altijd trainers. Gelukkig heb ik vele jaren 
wel gebruik kunnen maken van Maarten Vermeulen 
als vaste grensrechter en medebegeleider.

12½ jaar coaching jeugd

Het grootste probleem was toch wel een scheids-
rechter regelen. Ik kan me voorstellen dat ouders 
dit in de B- en A-jeugd niet meer aandurven. Regel-
matig hebben we daarom ook zelfs scheidsrechters 
moeten inkopen. Voor VDZ zou het mooi zijn als 
het probleem van gebrek aan scheidsrechters in de 
toekomst opgelost gaat worden. Alle teams hebben 
eigenlijk recht op een goede wedstrijd en zeker in 
de oudere jeugd kan dit eigenlijk alleen maar met 
goede scheidsrechters.

Voor mijzelf waren de laatste twee jaren toch wel 
de mooiste jaren. In deze jaren heb ik gewerkt met 
een vriendenteam. Om hun goed getrainde lijven 
uit de sportschool te tonen aan de altijd aanwezige 
vrouwelijke supporters hadden de jongen zelfs een 
eigen strak shirt laten maken. Tenslotte moet je toch 
ergens mee scoren.

De spirit onder de jongens was buitengewoon goed. 
Naast het feit dat ze het met elkaar erg gezellig had-
den, stond in het veld toch ook de prestatie voorop. 
Dankzij de vorming van het vriendenteam waren 
er ook een aantal goed spelende jongens overge-
komen van andere clubs. Dit zorgde ervoor dat de 
kwaliteit van alle spelers omhoogging met als resul-
taat ook een kampioenschap en promotie naar de 
tweede klasse.

Voor mijzelf is het nu ook tijd om afscheid te nemen.  
De jongetjes zijn nu op papier volwassen mannen 
geworden. Hoewel mijn vrouw Jacqueline, die kleu-
terjuf is, toch van mening is dat hun gedrag toch 
wel vaak op dat van haar kleuters lijkt. De meeste 
jongens gaan nu elders studeren en zullen daarom 
VDZ gaan verlaten. 

Ik wens alle spelers het beste voor de toekomst en 
ik kan terugkijken op een prachtige tijd waarbij ik 
als coach het voorrecht had 12 ½ jaar de ontwik-
keling van de jeugd op de voet te kunnen volgen. 
En dat zorgde ervoor dat ik ook vaak gerustgesteld 
werd omdat het gedrag van mijn zonen toch niet zo 
exceptioneel was in vergelijking met de andere jon-
gens.  

Het mooiste van mijn coachingtijd vind ik toch dat ik 
er getuige van ben geweest hoe de spelers ontdekt 
hebben hoe belangrijk samenwerking in een team 
is. Dit is enorm belangrijk om te leren en spelender-
wijs hebben ze dit in een voetbalteam kunnen doen. 
Ik ben er dan ook van overtuigd: het gaat met ieder-
een goed komen. Veel succes!

Joost Marée

Door de financiële steun van de Club van 100 was 
het mogelijk om de oude en deels vergane ter-
ras meubels te vervangen voor nieuwe sets. De 
commissie C100 heeft, samen met een lid van de 
horeca commissie, een voorstel aan het bestuur 
gedaan en goedkeuring gekregen. Een uitstekende 
besteding van de C100 gelden.

We hebben gekozen voor 2 lounge sets waarop elk 
10 tot 12 personen kunnen zitten in een gezellige 
U-vorm. Ook zijn er 3 vierkante picknick tafels ge-
plaatst met plaats voor 8 personen. Het meubilair
is milieuvriendelijk gefabriceerd en heeft deels het
FSC keurmerk.

Dankzij de trouwe leden van de Club van 100 kon-
den we deze noodzakelijke activiteit uitvoeren die, 
zoals in de doelstelling staat, alle leden van VDZ 
ten goede komt. Nogmaals onze dank voor jullie 
bijdragen!

Henk Matser

+++ +++ +++ CLUB van 100 NIEUWS +++ +++ +++
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constante in alle jaren mijn beide zonen. De teams 
moesten het altijd hebben van het plezier in het voet-
bal en wat ook altijd belangrijk was de teamspirit. 
Duidelijk bleek dat teams boven zichzelf konden uit-
stijgen als ze als team voetballen. 

In alle jaren heb ik gelukkig ook altijd veel steun ge-
had van ouders die hun steentje bijdroegen. Zeker 
omdat het geen selectieteams waren moet je toch 
wel ongelooflijk veel zelf regelen. En helaas waren 
er ook niet altijd trainers. Gelukkig heb ik vele jaren 
wel gebruik kunnen maken van Maarten Vermeulen 
als vaste grensrechter en medebegeleider.

12½ jaar coaching jeugd

Het grootste probleem was toch wel een scheids-
rechter regelen. Ik kan me voorstellen dat ouders 
dit in de B- en A-jeugd niet meer aandurven. Regel-
matig hebben we daarom ook zelfs scheidsrechters 
moeten inkopen. Voor VDZ zou het mooi zijn als 
het probleem van gebrek aan scheidsrechters in de 
toekomst opgelost gaat worden. Alle teams hebben 
eigenlijk recht op een goede wedstrijd en zeker in 
de oudere jeugd kan dit eigenlijk alleen maar met 
goede scheidsrechters.

Voor mijzelf waren de laatste twee jaren toch wel 
de mooiste jaren. In deze jaren heb ik gewerkt met 
een vriendenteam. Om hun goed getrainde lijven 
uit de sportschool te tonen aan de altijd aanwezige 
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eigen strak shirt laten maken. Tenslotte moet je toch 
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kwaliteit van alle spelers omhoogging met als resul-
taat ook een kampioenschap en promotie naar de 
tweede klasse.

Voor mijzelf is het nu ook tijd om afscheid te nemen.  
De jongetjes zijn nu op papier volwassen mannen 
geworden. Hoewel mijn vrouw Jacqueline, die kleu-
terjuf is, toch van mening is dat hun gedrag toch 
wel vaak op dat van haar kleuters lijkt. De meeste 
jongens gaan nu elders studeren en zullen daarom 
VDZ gaan verlaten. 

Ik wens alle spelers het beste voor de toekomst en 
ik kan terugkijken op een prachtige tijd waarbij ik 
als coach het voorrecht had 12 ½ jaar de ontwik-
keling van de jeugd op de voet te kunnen volgen. 
En dat zorgde ervoor dat ik ook vaak gerustgesteld 
werd omdat het gedrag van mijn zonen toch niet zo 
exceptioneel was in vergelijking met de andere jon-
gens.  
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er getuige van ben geweest hoe de spelers ontdekt 
hebben hoe belangrijk samenwerking in een team 
is. Dit is enorm belangrijk om te leren en spelender-
wijs hebben ze dit in een voetbalteam kunnen doen. 
Ik ben er dan ook van overtuigd: het gaat met ieder-
een goed komen. Veel succes!

Joost Marée

Door de financiële steun van de Club van 100 was 
het mogelijk om de oude en deels vergane ter-
ras meubels te vervangen voor nieuwe sets. De 
commissie C100 heeft, samen met een lid van de 
horeca commissie, een voorstel aan het bestuur 
gedaan en goedkeuring gekregen. Een uitstekende 
besteding van de C100 gelden.

We hebben gekozen voor 2 lounge sets waarop elk 
10 tot 12 personen kunnen zitten in een gezellige 
U-vorm. Ook zijn er 3 vierkante picknick tafels ge-
plaatst met plaats voor 8 personen. Het meubilair
is milieuvriendelijk gefabriceerd en heeft deels het
FSC keurmerk.

Dankzij de trouwe leden van de Club van 100 kon-
den we deze noodzakelijke activiteit uitvoeren die, 
zoals in de doelstelling staat, alle leden van VDZ 
ten goede komt. Nogmaals onze dank voor jullie 
bijdragen!

Henk Matser
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Burgers’  Zoo 

International 

Youth tournament

Burgers’ Zoo International Youth Tournament

Het Internationale jeugdtoernooi was weer een groot succes. Veel deelnemende teams, schitterend 
weer en een supergezellige ambiance. Ook de andere toernooien (Henk Evers en Geert Egging) 
waren weer heel geslaagd. In deze Volharder vind je daarvan ook nog beelden. De toernooicommis-
sie die dat allemaal organiseert bestaat uit 4 leden: Lisette, Nienke, Tobias en Abigail. Ze benadruk-
ken echter dat ze die toernooien nooit hadden kunnen draaien zonder de hulp van een fl ink aantal 
vrijwilligers/ouders. Daarmee waren ze ontzettend geholpen waarvoor dank. Speciale dank gaat uit 
naar de oud commissieleden Jérôme, Lenny, Ad en Hans die de TC in aanloop naar en tijdens de 
toernooien hebben bijgestaan! 
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Slagerij Putman

complete BBQmenu's vanaf €13,95 p.p.

Barbecuen in de tuin, op het balkon, 

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

gezelliger dan samen barbecuen? Lekker met z’n

allen smullen van gegrild vlees, frisse salades, 

stokbrood en koele drankjes!

Ga nu naar de site voor de  verschilllende 

mogelijkheden: www.slagerijputman.nl of 

bel 026-4425368

 BBQ  menu’s 

Zomerse

worstmakerij 
traiteur

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



JO11-11 wint Henk Everstoernooi
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Na een prachtig seizoen, spannend tot het eind 
waarin een ieder van het JO11-11 team een ongelo-
felijke ontwikkeling heeft door gemaakt, zijn we net 
het kampioenschap misgelopen! Volgend jaar vlie-
gen een aantal uit naar de JO12 en een aantal blij-
ven in de JO11, de vriendschap blijft. Ondanks dat 
bleef het team altijd positief en opgewekt genieten 
van elke training en wedstrijd.

Het was daarom onvermijdelijk en te gek dat we af-
gelopen 3 juni op ons eigen Henk Evers toernooi, 
eerste in de pool werden en na een zinderende fi -
nale tegen ons eigen JO11-09 na  2-2 eindstand met 
10 tegen 9 penalties KAMPIOEN werden! 

JO11-11 bedankt voor een prachtig seizoen, succes 
met volgend jaar!

Onno Teijema (leider) 
Florentijn Hofman (trainer/leider)

Zo ook de tienjarige Sami Khalifa. Onder toe-
ziend oog van zijn vader, scheidsrechterscoördi-
nator Omar maakte hij zijn debuut .....

Een toeschouwer

Zo vader zo zoon,

Op zaterdag 2 juni werd er op verschillende vel-
den gestreden voor die felbegeerde Henk Evers 
trofee. Om de wedstrijdjes zo sportief mogelijk 
te laten verlopen, werden deze begeleid door tal 
van spelbegeleiders. 



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. 
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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!!! 



colum
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WK blues 2018
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De wereld volgens Gijp
Top show
Willem van Hanegem
Inside
Dirk Kuyt, het geloof in succes 
Deal
Ronald Koeman
De hand van Louis van Gaal
Bert van Marwijk
Een avond met Paul Cascoigne
Nooit meer juichen
Robin van Persie, biografie
De val van Oranje
De hand van Van Gaal
Waar is de hand van Van Gaal?
Ik mis hem nu al
De hand van Van Gaal
Dan maar een voetbalboek
WK blues Rusland 2018



COOP supermarkt Alteveer

Veldman Sport

Beethovenlaan 61 | Arnhem
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VACATURES VDZ 

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. Wij hebben momenteel de volgende functies vacant: 

 

	

BESTUURSLID 

	
PENNINGMEESTER 

	

BESTUURSLID 

	
ACCOMODATIE 

 

HORECA 

	
BARCOORDINATOR 

Op de volgende pagina’s kunt u lezen wat deze vacatures precies inhouden. Heeft u interesse 
om één van deze vacatures te vervullen of bent u geïnteresseerd wat deze verder precies 
inhouden, dan horen wij graag van u.  
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VACATURES   VDZ
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. Wij hebben momenteel de volgende functies vacant:
                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Penningmeester
Het Bestuur is op zoek naar een nieuwe penningmeester. De penningmeester is binnen het 
bestuur verantwoordelijk voor een adequate financiële bedrijfsvoering van de vereniging. Dit 
betekend dat hij/zij de volgende processen initieert, organiseert, delegeert of beheert:
• Inning van contributie en debiteurenbeheer
• Facturering sponsorcontracten
• Kantineverkopen, inkoop en voorraadbeheer
• Crediteurenadministratie en werkkapitaalbeheer
• Personeelsbeheer en salarisadministratie
• Begrotingscyclus en rapportage
• Investeringen en financiering

De penningmeester adviseert en legt verantwoording af aan collega bestuurders, kascommissie 
en de algemene ledenvergadering en werkt samen met diverse commissies. 

Wilt u een bestuurlijke bijdrage leveren aan VDZ en bent u thuis in  
financiële en/of boekhoudkundige zaken, dan horen wij dat graag.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Noud Hooyman 06-11351333.

Bestuurslid Accommodatie
Een van de grote uitdagingen bij VDZ voor de komende jaren is de ontwikkeling rond en op ons 
sportpark en het clubhuis. Waar staat onze vereniging over een aantal jaren, welke lange termijn 
afwegingen gaan we maken. Volgens welk plan gaan we investeren en krijgen we meer capaci
teit. Een extra kunstgrasveld, verbouw of nieuwbouw?
Een investeringscommissie heeft gekeken naar de mogelijkheden van renovatie, nieuwbouw en 
lange termijnvisie. Zij hebben aangegeven het bestuur te willen blijven adviseren. 

We zijn op zoek naar een bestuurslid voor deze portefeuille accommodatie, die de uitdaging oppakt. Hij of zij kan en 
moet dan op een bestuurlijk niveau de belangen afwegen tussen vereniging, vastgoedmanagement (en alles wat bij 
accommodatie hoort) en ideeën voor lange termijn van het park. Het bestuurslid is de contactpersoon voor de investe
ringscommissie. 
Samen met de voorzitter van het bestuur wordt contacten gelegd en onderhouden met het Sportbedrijf, Vastgoedbedrijf 
en de beleidsambtenaren van de gemeente.
Daarnaast moet het dagelijkse beheer en onderhoud worden georganiseerd. Onderhoud van clubhuis is noodzakelijk. 
Daarnaast moet de dagelijkse gang van zaken verbeteren. De organisatie van het gebouwbeheer (sluiting, bewaking 
etc.) en het beheer van de materialen moet worden versterkt. Het bestuurslid accommodatie heeft dit in zijn portefeuille. 
Indien noodzakelijk wordt de uitvoering daarvan professioneel uitbesteed.

Wilt u een bestuurlijke bijdrage leveren aan VDZ en bent u een beetje thuis in  
vastgoed zaken in brede zin, dan horen wij dat graag.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Noud Hooyman 06-11351333.



VDZ vrouwen 2 
kampioen
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VROUWEN 2         VIERT KAMPIOENSCHAP IN WALIBI WORLD

cijfers op een rij; Er werd maar liefst 19 van de 22 
keer gewonnen, slechts twee keer gelijkgespeeld 
en maar één keer verloren. De grens van de 100 
doelpunten werd net niet bereikt (96 voor), een ge-
middelde van ruim vier goals per wedstrijd vóór! Met 
slechts 21 tegengoals lag dat gemiddelde onder 1 
per wedstrijd, waarbij dient te worden gezegd dat de 
ploeg er in de laatste weken een sport van maakte 
om eerst, vaak snel, op achterstand te komen! Van 
de zeventien vaste speelsters in het team, scoorde 
slechts één veldspeelster niet, waaruit blijkt dat dit 
kampioenschap echt een teamprestatie is.

Dat teamgevoel is, behalve natuurlijk de uitzonderlij-
ke kwaliteiten bij een deel van de selectie, de sleutel 
tot het succes. In het hele seizoen is er binnen het 
team geen wanklank gevallen, ondanks het feit dat 
trainer Paul Meulenbroek week in, week uit met vijf 
wissels (!) op pad ging en die ook allemaal speel-
tijd moesten hebben. Het plezier en de ontspanning 
spatte eraf en niet voor niets gunde elke tegenstan-
der VDZ het kampioenschap, omdat het zo’n fi jne 
ploeg was om tegen te spelen. 

Op 27 mei eindigde de competitie en nam een drie-
tal ‘veteranen’ (voorlopig?) afscheid van het voetbal. 

De jongste in dit gezelschap, Esmée Krasenberg, 
speelde 23 jaar bij VDZ en was één van de beste 
speelsters gedurende het seizoen. Met haar tactisch 
inzicht, duelkracht, rust en overzicht was ze één van 
de steunpilaren op het middenveld. Afscheid nam 
ook Monique Turk, die 19 jaar bij VDZ voetbalde en 
ook in diverse commissiefuncties voor de vrouwen-
afdeling actief was. Met name in de tweede helft van 
het seizoen was ze scorend zo op dreef, dat ze ge-
deeld topscorer werd met 18 treff ers. Tot slot was 
het ook voor Cynthia Wijbenga de laatste wedstrijd. 
Maar liefst 38 (!) jaar geleden begonnen bij VDZ, 
waarvoor ze behoudens een uitstapje van zes jaar 
bij Eendracht en een onderbreking van negen jaar 
zonder voetbal, 23 jaar speelde. 

Na het slot van de competitie op 27 mei stond een 
weekendje weg gepland. Los van het resultaat in 
de competitie was dit weekend bedoeld om gezellig 
en goed met elkaar af te sluiten. Twee overnach-
tingen nabij Biddinghuizen, twee dagen toegang 
tot park Walibi en een feestje in Harderwijk waren 
slechts enkele van de activiteiten. De “bandjesman” 
bij het feest heeft op velen een onuitwisbare indruk 
gemaakt, evenals het constante, gezellige gerebbel 
van Ellen! De potjes voetvolley tegen twee man-

nenteams van twee nabijgelegen huisjes werden tot 
twee keer toe lachend gewonnen en de spelletjes-
avond was ook een doorslaand succes. Legendes 
als Bettine Vriesekoop passeerden de revue en deze 
en andere illustere namen uit een mooi sportverle-
den waren voor veel speelsters volslagen onbeken-
den. De geslaagde driedaagse werd afgesloten met 
een gezamenlijk koffi  e- en theemomentje, waarbij 
het ‘wij-gevoel’ nog maar weer eens werd bevestigd.
Het weekend was tot in de puntjes voorbereid door 
Mieke, Xandra en Loes, waar laatstgenoemde als 
een moedertje er voor zorgde dat iedereen wel vol-
doende groente en fruit binnenkreeg(maar niet voor-
dat ze iedereen steeds de veel te veel ingekochte 
prosecco aanbood)!

Aan het slot van deze beschouwing van de tweede 
seizoenshelft mag niet onvermeld worden gelaten 
dat Ellen er tijdens het weekendje voor zorgde dat 
iedereen met een save kiss naar dromenland kon 
vertrekken! Een droom, zo zou het bijna tot in per-
fectie geslaagde seizoen genoemd kunnen worden 
en het is zeker dat alle betrokkenen er tot in lengte 
van jaren nog met veel plezier en genoegdoening 
op terugkijken!

Fedor Dibbets

Halverwege het seizoen was het al duidelijk; 
de vrouwen van VDZ 2 hadden maar één 
ding voor ogen en dat was het kampioen-

schap. De net behaalde eerste periodetitel tegen 
Spero was slechts een eerste stapje naar een hoger 
doel. In de winterstop was de voorsprong al dus-
danig, dat het eerste duel ná de winterstop tegen 
nummer twee O.S.C. 21 direct bepalend zou zijn 
voor het vervolg. En zo geschiedde, want na de 
1-2 winst in Oosterhout was de achterstand voor de 
achtervolgers schier onoverbrugbaar. In april leek er 
even een kink in de kabel te komen, want in de uit-
wedstrijd bij Sc Westervoort, samen met O.S.C. de 
enige nog overgebleven achtervolger, werd in een 
enerverend duel in de dying seconds van de bles-
suretijd met 5-4 verloren. Het zou aan het einde van 
de competitie het enige verlies blijken te zijn, want 
na deze tegenvaller ging VDZ 2de week erop onver-
stoorbaar door met winnen en liet Sc Westervoort 
tot twee keer toe dure punten liggen. En zo kwam 
het dat op zes mei 2018 veel familie, vrienden en 
bekenden naar Boven-Leeuwen afreisden om het 
kampioenschap mee te vieren.

VDZ 2 was vanaf dag één de lijstaanvoerder en 
verreweg de sterkste ploeg in de 3e klasse. Enkele 
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cijfers op een rij; Er werd maar liefst 19 van de 22 
keer gewonnen, slechts twee keer gelijkgespeeld 
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de zeventien vaste speelsters in het team, scoorde 
slechts één veldspeelster niet, waaruit blijkt dat dit 
kampioenschap echt een teamprestatie is.
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ke kwaliteiten bij een deel van de selectie, de sleutel 
tot het succes. In het hele seizoen is er binnen het 
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wissels (!) op pad ging en die ook allemaal speel-
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spatte eraf en niet voor niets gunde elke tegenstan-
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de steunpilaren op het middenveld. Afscheid nam 
ook Monique Turk, die 19 jaar bij VDZ voetbalde en 
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afdeling actief was. Met name in de tweede helft van 
het seizoen was ze scorend zo op dreef, dat ze ge-
deeld topscorer werd met 18 treff ers. Tot slot was 
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nenteams van twee nabijgelegen huisjes werden tot 
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even een kink in de kabel te komen, want in de uit-
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Inmiddels zijn het drie dames, maar ze zijn ooit als 
meisje begonnen met de bal aan de voet. Esmée Kra
senberg (28) en Cynthia Wijbenga (44) zijn beide op 

vijfjarige leeftijd bij VDZ begonnen in een mixteam. Voor 
Esmée was de D1 het leukste team aller tijden. Esmée 
lacht nog bij de gedachte als ze denkt aan de training 
in combinatie met het hooghouden van een bal: ‘Bij de 
D1 moesten we met de training hooghoudend naar de 
overkant lopen, en elke keer als je de bal liet vallen, moest 
je over het trainingsveld schreeuwen: ‘Ik ben een Sisi’. 
We hebben ons rot gelachen met z’n allen. ‘Toen ik in de 
jeugd voetbalde was Peter Pröpper mijn trainer. Die man 
is mij altijd bijgebleven. Bij hem was ik altijd een speler in 
het team, niet ‘het meisje’. Hij was voor mij net zo streng 
als de rest en dat was voor mij perfect. Mijn oom (Harry 
van Duren) was trainer en ik speelde met mijn neefje 
(Renzo van Duren) in dat team. Het was een geweldig 
jaar, waarin we echt enorm groeiden in het voetbal, maar 
ook als team. Mijn oom was een gekke trainer maar wist 
ons daarmee bijzonder goed te motiveren. Hij was streng 
en grappig tegelijk.’

De drie dames zijn op hun hoogtepunt gestopt in vrouwen 
2; kampioen in de derde klasse met een mix van jong en 
oud. Behalve dit geweldige jaar herinnert Cynthia zich 
ook nog goed haar kampioenschap bij VDZ Dames 1 in 
20032004 naar de eerste klasse. ‘Bij Eendracht (’90’96) 
speelde ik al landelijk, maar VDZ was en is altijd mijn 
club gebleven. Bij VDZ kregen we ook een podium, een 
legendarisch moment. Tijdens dat kampioensfeest was 
ik hoogzwanger en het feestje heeft bij mij de weeën op 
gang gebracht!  Een andere gebeurtenis is een moment 
wat mij altijd bij zal blijven. Mijn man Fedor Dibbets was 
trainer van het damesteam, waarin ook speelster Ingerlise 

van der Graaf (nu vrouwen 2) speelde.  Het was de eerste 
training op 6 augustus 1997 dat speelster Monique Wil
lemsen van ons team is overleden op het veld. Een vrese
lijke gebeurtenis op Cranevelt, inmiddels 21 jaar geleden.

VDZ er Monique Turk is op haar 14e gestart met voetbal 
bij het tweede dameselftal van OVC ’85. Op haar 18e 
is Turk (roepnaam in het veld) naar VDZ gekomen en is 
inmiddels 19 jaar lid. Naast spelend lid is deze aanvaller, 
aanvoerder al bijna 10 jaar lid van de damescommissie 
als voorzitter. Monique: ‘Als ik kijk naar de plek die het da
mesvoetbal nu binnen de club heeft en hoe het was toen 
ik in het begin bij VDZ speelde is er heel veel veranderd. 
Nu is er veel meer gelijkwaardigheid en respect voor het 
vrouwenvoetbal. Ik denk dat in faciliteiten nog niet gelijk is 
met de mannen  wat ik overigens ook best begrijp , maar 
in respect wel! Daarnaast is het ook mooi om te zien hoe 
de vrouwen en meidenafdeling gegroeid is in aantal leden 
en teams.’ 

Esmée, Cynthia en Monique nemen voor nu afscheid; 
drie dames die een bijdrage hebben geleverd aan het 
VDZvrouwenvoetbal. Esmée met haar kopkracht, haar 
perfecte pass, het harde schot in de benen en haar mee
dogenloze ingrepen. Monique de snelle aanvaller, link en 
rechtsbenig, vele doelpunten en een mooie traptechniek. 
Slot op de deur was Cynthia: kopsterk zowel verdedigend 
als aanvallend, sliding op het juiste moment en bewaarde 
de rust en het overzicht.
Eindelijk nu alle tijd om rustig op zondag te ontbijten. Mo
nique en Cynthia gaan eens kijken hoe het is om op zon
dag schoonouders te bezoeken, in het bos te wandelen 
met het gezin en in de rij te gaan staan bij Burgers Zoo.
Dames bedankt! 

Irene Smeltink

Van uniek als meisje 
naar uniek als dame
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VDZ

HOGEROP Sponsornieuws
De businessclub VDZ Hogerop 

heeft de afgelopen maanden 
twee activiteiten georganiseerd 

die beide een goed succes waren. Als 
eerste werd er op 20 april een Bundesliga

wedstrijd bezocht. Nadat we heerlijk in de zon 
op het terras van Metropole aan de Steenstraat 

van een drankje genoten gingen we met een broodje 
worst richting de bus. Ditmaal werd er koers gezet 
richting Gladbach waar in het Borussia Park de wedstrijd 
Borussia München Gladbach tegen Vfl Wolfsburg is 
bekeken. De Nederlanders van Wolfsburg,  Jeffrey Bruma 
en Riechedly Bazoer, konden een 30 nederlaag niet 
voorkomen. Dank aan de COOP en Slagerij Putman voor 
de heerlijke hapjes en drankjes in de bus.

Op donderdag 24 mei was de gebruikelijke sponsor
avond. Op uitnodiging van het Nederlands Openlucht
museum hebben we daar de avond doorgebracht. We 

werden ontvangen in het Canon café voor een borrel, 
uiteraard voornamelijk uit de eigen brouwerij van het 
museum. Na de informele inloop zijn we richting Canon 
van Nederland vertrokken. Een welkomstwoord van 
onze voorzitter Evert van Amerongen gevolgd door een 
reis door de jaren gepresenteerd door Maaike van Dam, 
waarna een indrukwekkende rondleiding door de Canon 
volgde. Na deze bezichtiging konden we nog even door 
het park wandelen voordat we konden gaan genieten van 
een heerlijke barbecue. Onder het genot van een drankje 
werd de avond rond half elf afgesloten met veel dank voor 
de uitstekende organisatie van het Nederlands Open
luchtmuseum. Een enkeling heeft nog een afzakkertje 
genomen bij Renao…..

Wilt u ook eens kennismaken met de mogelijkheden van 
onze business club of een andere vorm van sponsoring, 
aarzel dan niet en neem vrijblijvend contact op….
vdzhogerop@vdzarnhem.nl

Sponsorreisje
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Sponsoravond
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Foto Henk Matser

Het seizoen 20172018 heb ik VDZ JO154 
getraind en gecoacht. In de najaarscompetitie 
speelden we in de vierde klasse. Mede als 

gevolg van een korte voorbereiding en het feit dat we 
op het allerlaatste moment nog enkele afvallers van de 
selectieteams kregen, waren we nog niet op elkaar inge
speeld en hadden we een stroeve start met 3 punten uit 
4 wedstrijden. De volgende 5 wedstrijden werden echter 
allemaal gewonnen waardoor we als derde eindigden en 
daarmee promotie afdwongen naar de derde klasse voor 
de voorjaarscompetitie.

In dit voetbaljaar hebben we de stijgende lijn doorgetrok
ken; er stond een hecht team dat gedrevenheid en am
bitie toonde. Met 25 punten uit 10 wedstrijden is het ons 
gelukt kampioen te worden in de derde klasse. Het team 
is een mix van eerstejaars (Marres, Okke, Sil en Sam) 

en tweedejaars spelers (Maarten, Cas, Bart, Younes, 
Gijs, Vatan, David, Kick, Jasper, Luuk en Marijn). In de 
najaarscompetitie speelden ook Florian en Javayro nog 
in ons team. Samenwerken met dit team was bijzonder 
inspirerend en een hele eer. Mijn dank gaat uit naar onze 
vaste scheidsrechter Hans, grensrechter Rene en de 
familieleden die wekelijks in grote getale langs het veld 
stonden om ons aan te moedigen. 

Ook voor mezelf was het dit jaar een topjaar. In dit 
seizoen heb ik nog mijn UEFA C Youth diploma behaald 
en de OVC’85 JO131 die in de eerste klasse spelen, 
getraind en gecoacht. 
Mede dankzij Gérard van Lunenberg die heel wat wed
strijden van VDZ JO154 heeft moeten verplaatsen, was 
dit goed te combineren. 

Jos Scholten

Topjaar 

JO15-4 

kampioen

Hulp gezocht
Na het wegvallen van een aantal “vaste krachten” en vrijwilligers zijn we een beetje onderbemand op de 
zaterdag. Vooral in de ochtenden is het erg druk.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 nog veel meer.
Dus wie nog een zinvolle invulling zoekt voor zijn vrijwilligerstaken bij VDZ en/of de club een warm hart toedraagt en 
wel een aantal zaterdagochtenden of middagen wil helpen is welkom, 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
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MO19 wint de 
beker

> Bekerwinnaar MO19 <

Zaterdag 2 juni. De spanning stijgt....... KNVB 
bekerfinale MO19. We reizen af naar Didam. 
Neutrale plek en dat is prima. De beker staat 

op het spel tegen Colmschate. Deze tegenstander 
kennen we al... de week voor de finale gewonnen 
met 7-1. Het lijkt dus een makkie. Maar.... gezien de 
examenreizen zijn veel speelsters afwezig. Gelukkig 
hebben we een paar prima invalsters!  

Het is even wennen aan elkaar. Gedurende de 
eerste helft vallen er aan beide kanten een aantal 
kansen. Er wordt niet gescoord. Peptalk in de rust. 
En dan de tweede helft. We hebben pech, door een 
communicatiefout hoeft een speler van Colmschate 
er niet uit na een gele kaart. Maar we peppen ons-
zelf weer op! En weer vallen er geen doelpunten. 
Dus.... penalty’s. Het is echt heel spannend, de vele 
supporters (waarvoor dank!!!!) durven niet te kijken. 
De eerste van VDZ wordt gestopt. Oei! Dan wordt 
het 1-0 voor Colmschate. Daarna gaat het lekker! 
Colmschate schiet over en VDZ scoort. 1-1! Door 
het geweldige keeperswerk van Joëlle (2 penalty’s 
gestopt!!!!) wordt het 4-3 en we zijn bekerkampioen! 

Wat een fantastisch einde van het seizoen! Enorm 
trots op onze meiden Amita Lotte Inge Meike Nena 
Eva Joëlle Inge Lotte Oleta Isis Sterre Lena Remke 
Annette Nelleke Isa en natuurlijk ook de invalsters 
Merel, Aida, Manouk, Yanna, Charlotte, Sophie en 
Judith. Goed gedaan meiden! 

Het trotse begeleidingsteam 
Chiel, Ton, Johan en Esther
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De mini’s trainen doe je nooit alleen
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foto’s Ted de Kraker

Super-assistenten
Op deze foto staat de groep mini’s die al vanaf het 
begin bij VDZ voetballen. Zie je de twee jongens 
vooraan in het midden, lachend naar elkaar? Het 
zijn Luuk (links, 8 jaar) en Jelle (7 jaar). Je zult het 
niet geloven, maar deze twee kanjers zijn afgelo-
pen seizoen  assistent-trainer geweest bij de mini’s. 
Luuk, die zelf voetbalt in JO8-2, heeft mij trouw ge-
holpen in het najaar, en Jelle (speler van Tottenham 
Hotspur in de CL) tijdens de tweede helft van het 
seizoen.

Het was nog best moeilijk voor ze om zich als trainer 
te gedragen. Want wat is nou leuker dan zelf de bal 
te pakken en de mini’s eens  goed voor te doen hoe 
je naar de goal dribbelt en de bal op onnavolgbare 
wijze in de kruising knalt! Als assistent-trainer van 
de mini’s echter, moesten ze de mini’s helpen om 
beter te worden. Dus net doen of ze de bal afpakten, 
maar als de mini de bal goed bij zich hield terwijl hij 
de trainer passeerde, dan moest hij hem laten gaan. 
Heel knap van deze jonge assistenten dat ze dit al 
kunnen.

Waar ze ook heel goed in waren is het verzamelen 
van de hoedjes, de ballen en de hesjes. En boven 
alles hadden ze altijd een goed humeur. Namens 
alle mini’s bedankt voor jullie hulp!  Hopelijk helpt 
dezer ervaring jullie mee om ooit zelf ook trainer te 
willen worden. Want dat is (naast voetballen) toch 
het leukste wat er is!

Hulptrainers Bedankt
Toen de eerste training van de mini’s van start ging 
aan het begin van het seizoen (er waren vier kinde-
ren als ik het me goed herinner) kon zelfs onderge-
tekende niet bevroeden dat er in de laatste weken 
voor de zomerstop al een groep van bijna twintig 
mini’s zou rondrennen op het trainingsveld (plus kort 
voor de vakantie nog een tweede groep van ruim 
tien kinderen). Hulp was dus gaandeweg het sei-
zoen meer dan welkom. Deze hulp kwam voor mij 
uit onverwachte hoek: twee (aanvankelijk zelfs drie) 
meiden uit  MO13 kwamen mij helpen. Al heel snel 
bleek dat er een goede klik was, en het (helpen) trai-
nen ging de meiden goed af. 

Toen de groep echt te groot werd zijn Eva en Anna 
met veel enthousiasme een deel van de groep zelf-
standig gaan trainen. Ze zijn echt van meerwaarde 
geweest voor mij - en voor de mini’s natuurlijk. Ik 
vind het prachtig om te zien dat deze dames, die 
zich ook hadden kunnen beperken tot voetballen 
met hun leeftijdgenoten, elke woensdagmiddag, ver 
voordat hun eigen training begint, naar VDZ komen 
om te helpen deze grote groep mini-stuiterballetjes 
een leerzaam uurtje voetballen te bezorgen.

Hopelijk smaakt dit naar meer en zullen we hen in 
de toekomst vaker als trainer rond zien lopen op de 
velden. Eva en Anna, heel veel dank voor een jullie 
inzet en toewijding dit seizoen, namens alle kinde-
ren en ouders.

Karin Minnema

De mini’s trainen doe je nooit alleen

Luuk en Jelle Eva en Anna
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Kampioenen
Zoals in de vorige Volharder al vermeld leverde de eerste 
seizoenshelft een aantal kampioenen op. De MO191, 
JO193,JO157, JO132 en JO113 wisten de eerste helft 
van de competitie als winnaar af te sluiten. In de tweede 
helft zijn daar het kampioenschap van de JO1112 en 
JO154 bijgekomen. Verder hebben de meiden MO191, 
na een spannende wedstrijd, de beker gewonnen.

Teamindelingen
De voorbereidingen op het nieuwe seizoen zijn voor het 
grootste deel afgerond. De teamindelingen – jaarlijks een 
omvangrijke klus – staan. Ik wil – namens de hele TC – 
ons kader heel hartelijk danken voor de betrokkenheid 
en gegeven input. Wij hebben niet alle input 11 overge
nomen, maar zeker is wel dat zonder jullie inbreng wij 
samen niet tot deze zorgvuldige indelingen zijn gekomen. 
Nogmaals hulde dus aan allen die hier een bijdrage aan 
hebben geleverd.

Kader
Met gepaste trots hebben we ook onze trainers voor de 
selectieelftallen vroeg rond gekregen. Bijna allemaal echte 
VDZers, veelal nog spelend in de senioren van onze vereni
ging. Mannen die echt binding hebben met de club, de cul
tuur kennen, deze weten uit te dragen, spelers beter kunnen 
maken en hen bovenal met plezier kunnen laten trainen en 
spelen. Daarbij moet ik zeker ook niet de trainers én kader
leden van alle andere teams vergeten. Wat een fantastisch 
werk hebben jullie verricht! Klaarblijkelijk is dit velen zo goed 
bevallen, dat zij nu al hebben aangegeven ook volgend 
seizoen weer actief te willen zijn voor onze jeugd. 

Op de site heeft u ongetwijfeld de teamindelingen gezien. 
Op een flink aantal teams staan al kaderleden genoemd 
om aankomend seizoen het team te begeleiden. Dit zijn 
kaderleden die al in een vroeg stadium hebben aangegeven 
een team te willen begeleiden. Dit wil echter niet zeggen 
dat deze teams al ‘bezet’ zijn. In overleg met elkaar is er 
veel mogelijk. Bovendien liggen er nog genoeg uitdagingen 
bij een aantal jeugdteams die nu nog niet ingevuld zijn. Erg 
fijn als u iets voor onze jeugd wilt betekenen. Niet alleen 
als trainer, maar ook als bijvoorbeeld teammanager. Zonder 
trainer geen trainingen, zonder teammanager geen organi
satorische leiding aan het team. Geef u op, we hebben uw 
inzet keihard nodig.

Helaas gaan er ook mensen stoppen. Druk met andere 
activiteiten, even een jaartje sabbatical nemen na jaren
lang actief te zijn geweest voor de vereniging, weer an
deren die graag eens in de keuken kijken bij een andere 
vereniging. De (kader)leden die dit betreft wens ik heel 
veel succes met hun nieuwe keuze. Weet wel dat de deur 
bij VDZ altijd open blijft staan voor een terugkeer!

Opleiding
Op de woensdagmiddagen zijn veel jeugdige teams actief 
met hun trainingen. Uit tussentijdse evaluaties is gebleken 
dat met name bij het kader op de woensdagmiddag be
hoefte was aan inhoudelijke ondersteuning. Verheugd kan 
ik mededelen dat we Patrick de Nooijer in huis hebben 
weten te halen voor aankomend seizoen. Patrick zal op de 
woensdagmiddagen ons kader – gevraagd en ongevraagd 
  voetbalinhoudelijk verder gaan helpen. Een ervaren 
rot in het vak, zowel bij de jongste jeugd als ook bij de 
senioren. Bij de kickoff in het nieuwe seizoen, op vrijdag 
7 september, zal Patrick zich nader aan u voorstellen. 

Slot
Het internationale toernooi en het Geert Eggink toernooi 
hebben we inmiddels achter de rug. Druk bezette toer
nooien, strak georganiseerd door onze toernooicommissie 
met zijn vele vrijwilligers. Veel blije en tevreden mensen 
gezien en gesproken. Fantastisch.
De afsluiting van dit seizoen is in zicht. De kaderavond op 
15 juni staat op de rol en natuurlijk niet te vergeten ons 
jaarlijkse familietoernooi.

Ik verheug mij nu al weer op de samenwerking met u 
volgend seizoen. Geniet van een welverdiende vakantie 
en tot volgend seizoen.
Samen zijn we sterk. Forza VDZ ! 

Met roodzwarte groet, 

Karin, Dieder & Marc, Jurgen, Giovanni, Wouter, Roy, 
Martin, Philip, Arjen, Erwin en Armand.
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Op naar volgend seizoen



Familietoernooi 2018

Ach, wat moet je erover zeg
gen. Je moet het beleven. 
Het VDZ familietoernooi is 
nergens mee te vergelijken. 
Geen scheidsrechter te 
bekennen en geen wanklank 
gehoord. Winnaars en 
verliezers, allemaal even 
belangrijk. Hans Egging en 
zijn team hebben de zaak 
strak georganiseerd zodat 
iedereen op tijd aan het 
belangrijkste deel van de 
dag kan beginnen: de borrel. 
Eind van het seizoen, de 
vakantie kan beginnen!!!!!

Foto’s Ted de Kraker
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Familie
Küpers

Jos Küpers Ties Küpers Juul Küpers

Hoe oud ben je 
en wat doe je 
door de week 
(werk/studie)?

Ik ben 58 jaar en ben 
maatschappelijk werker bij een 
zorginstelling.

18 jaar en heb net mijn 
examen VWO gedaan op het 
Beekdal én gehaald!

Ik ben 15 jaar en zit op 
het Beekdal in 3 HAVO.

Hoe lang voetbal 
je al bij VDZ of 
ben je al actief 
bij VDZ?

Vanaf dat Ties bij VDZ ging 
spelen, in de Dtjes, ben ik bij 
VDZ actief. In de F en Eperiode 
speelde Ties bij ESCA en was ik 
daar trainer. 

Ik ben bij ESCA begonnen 
met voetballen en in de D naar 
VDZ gekomen. Dat is nu dus 8 
jaar geleden.

Ik ga mijn 6e 
voetbalseizoen bij VDZ 
in. Ook ik ben in de D 
begonnen.

Op welke positie 
ben je actief bij 
VDZ?

Bij gebrek aan voetbalkennis 
ben ik vanaf de Dpupillen leider 
geworden. Eerst bij de teams van 
Ties en nu al 3 jaar bij Juul.

Dit seizoen speelde ik in de A3 
als laatste man. Volgend jaar 
ga ik naar de senioren.

Dit seizoen speelde ik in 
de MO171 als linksbuiten 
of linkshalf.

Wat waardeer 
je/vind je goed 
in het voetbal 
aan je vader/
broer/zus/zoon/
dochter?

Bij Ties en zijn team waardeer ik 
erg dat ze een mooie combinatie 
hebben gevonden tussen serieus 
voetballen en een hoop lol. En 
voetballend denk ik dat Ties 
een hele mooie overgang heeft 
gemaakt als snelle aanvaller in de 
eerste jaren naar een gedegen 
verdediger nu. Van Juul vind ik 
dat ze een goede snelheid en zo 
nodig fysieke inbreng combineert 
en dat ze regelmatig slimme 
passjes in huis heeft.

Aan mijn vader waardeer 
ik dat hij altijd betrokken is 
geweest bij de teams waar 
Juul en ik in hebben gespeeld. 
En ook al is hij al een aantal 
jaren mijn coach niet meer, hij 
komt waar mogelijk naar mijn 
wedstrijden kijken. Aan mijn 
zusje waardeer ik het lekker 
hard ingaan van duels en dat 
ze daar zeker niet bang voor 
is.

Ik denk dat mijn broer 
al twee jaar een goede 
aanvoerder is van zijn 
team. En hij kan een 
goede sliding maken als 
laatste man. Van mijn 
vader vind ik het leuk 
dat hij altijd komt kijken 
en heel betrokken is, 
maar toch niet te veel op 
de voorgrond is bij mijn 
team.



Welke tips 
heb je voor 
je vader/
broer/
zus/zoon/
dochter?

Voor beiden heb ik de tip 
om vooral lekker te blijven 
voetballen. Sporten in 
teamverband is immers een 
van de leukste dingen om te 
doen. Al trainend en spelend 
pik je allerlei belangrijke 
dingen dingen op en niet 
alleen op voetbalgebied.

Voor mijn vader heb ik eigenlijk geen 
tips. En voor mijn zusje Juul is het 
belangrijk om soms het koppie de 
juiste richting op te houden en niet te 
gaan zeiken als het wat minder gaat.

Voor mijn vader heb ik 
net als Ties niet veel tips, 
eigenlijk doet die alles wel 
prima. Voor mijn broer denk 
ik dat hij soms wat minder 
commentaar moet hebben 
op anderen. Hij heeft veel 
praatjes, omdat hij de 
aanvoerder is van zijn team.

Wat was 
je eigen 
mooiste 
voetbal-
moment in je 
carrière?

k heb vooral genoten van 
goals die Ties en Juul 
maakten. Met name die ene 
met het linkerbeen van Juul 
en een goal die Ties jaren 
geleden in de C maakte 
na een actie waarin hij 3 
tegenstanders passeerde.

Toen we naar de Ajunioren moesten, 
hebben we een vriendenteam opgezet 
We begonnen in de A4 en werden 
meteen kampioen en hebben we een 
geweldige voetbalreis naar Polen 
gemaakt. Met de A3 (JO193) werden 
we daarop weer kampioen in de derde 
klasse. Dus voor mij zijn de afgelopen 
twee jaar één groot hoogtepunt.

Voor mij was het winnen 
van een internationaal 
toernooi in Doetinchem het 
hoogtepunt. We wonnen na 
penalty’s. En dat we dit jaar 
in de hoofdklasse hebben 
gespeeld, vind ik ook een 
hoogtepunt.

Wat vind je 
het leukst 
aan VDZ?

Ik vind het leuk dat ik bij 
VDZ altijd weer bekenden 
tegenkom. Zo kom ik nu Ben 
mijn huisgenoot van ruim 
30 jaar geleden weer tegen, 
omdat hij op zaterdagen de 
kantine runt.

Het lekker nazakken met het team 
in de kantine na de wedstrijden op 
zaterdag.

Ik vind VDZ vooral een erg 
gezellige club.

Wat zou bij 
VDZ best 
verbeterd 
mogen 
worden?

Wat ik nu zeg, geldt 
zeker niet voor de grote 
meerderheid, maar ik denk 
dat het een verbeterpunt 
zou zijn wanneer iedereen 
die bij VDZ betrokken is 
ervan doordrongen is dat de 
club gezamenlijk gedraaid 
moet worden. Dus iedereen, 
ouders bij de jeugd en 
spelers zelf vanaf de B: doe 
je vrijwilligerswerk!

Ik vind VDZ op veel vlakken een 
goed georganiseerde club. Dit 
seizoen hebben we alleen veel 
problemen gehad met het vinden 
van een scheidsrechter. Ik weet dat 
dit vrijwilligers zijn en dat het een 
probleem is, maar ik hoop dat er in 
de toekomst nog verbetering in kan 
komen.

Ik vind het belangrijk dat 
ouders ons als spelers 
ondersteunen. Dat gebeurt 
vaak al goed, maar soms 
roepen ouders allerlei 
aanwijzingen waar we als 
team niks aan hebben en 
dat vind ik irritant. Voor de 
rest vind ik VDZ een goed 
georganiseerde club.

Apotheker Paul Biermasz heeft de EHBO koffer 
gesponsord die nu in de kantine hangt. VDZ dankt 
hem hiervoor hartelijk. Hopelijk hebben we hem niet 
veel nodig en kan hij nog lang mee.



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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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!!

Geert 
Eggingtoernooi

Geert Eggingtoernooi

Foto’s Ted de Kraker
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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 Matthijs Ribbert en 
Mees Gosselink

PUPIL VAN DE WEEK

Naam: Mees Gosselink
Hoe lang speel je al bij VDZ? Twee jaar
Waarom koos je voor VDZ? 
Papa en mama vinden het een leuke voetbalclub en er 
voetballen ook veel kindjes van mijn school bij VDZ
Op welke positie speel je het liefst? 
Spits, maar verdedigen vind ik ook erg leuk
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom? 
Ik ken eigenlijk niet echt een speler van het eerste, maar na 
13 mei kom ik daar op terug
Wie vind je de beste voetballer en waarom? Klaas Jan 
Huntelaar, omdat hij voor Ajax voetbalt. Ik ben nl voor Ajax
Wat is je favoriete club? Uiteraard Ajax
Heb je nog andere hobby’s? 
Zwemmen, gamen en buiten spelen
Wat wil je later worden? Een beroemde voetballer.
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij VDZ? 
Ik vond het erg leuk met Sinterklaas.
Wat was je beste wedstrijd of actie? 
Iedereen van de tegenstander kwam op me af en toen 
scoorde ik drie keer in de wedstrijd. 
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over jezelf? 
Dat ik VDZ een hele leuke voetbalclub vind en dat ik graag in 
het hoogste team wil spelen. 

Naam: Matthijs Ribbert
Ik ben 8 jaar oud en speel in JO98 als middenvelder. Ik was pupil 
van de week bij de wedstrijd: VDZ 1 – MASV 1, bij de wedstrijd op 
27 mei 2018. De uitslag was 33.

Hoe lang speel je al bij VDZ? 3 jaar
Waarom koos je voor VDZ? Omdat het een fijne club is.
Op welke positie speel je het liefst? Middenveld
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom? Nummer 11
Wie vind je de beste voetballer en waarom? Johan Cruijff
Wat is je favoriete club? Vitesse
Heb je nog andere hobby’s? 
Trampoline springen en met dieren spelen
Wat wil je later worden? Dierenverzorger
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij VDZ? 
Samen met het hele team naar de wedstrijd Vitesse-Excelsior en 
pupil van de week zijn bij Heren 1
Wat was je beste wedstrijd of actie? Binnenkant paal in het doel
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over jezelf? 
Dat VDZ een leuke club is. 

Foto’s Henk Matser

59



60

Van de Jeugdcommissie

Vakantie en dan gaan we weer los!

Het was een goed seizoen voor de VDZ jeugd. 
Waar we aan het begin van een seizoen nog 
weleens twijfelen over indelingen, voldoende 

trainers en coaches en zo, kunnen we aan het einde van 
het seizoen toch weer zien dat jongens en meiden zijn 
gegroeid. In alle opzichten hebben ze weer geleerd. Ui
teraard voetballend, maar ook als persoon zie ik kinderen 
groeien. Ieder op zijn eigen manier en eigen niveau.
En daar zetten we komend seizoen verder op in. Pres
tatie is leuk, maar opleiden is mooier. Leren voetballen, 
leren met elkaar om te gaan, leren om te gaan met 
teleurstellingen en leren te vieren. Zien dat 
kinderen zelf keuzes gaan maken, 
goed of fout, maar ook daar leren 
ze van. 

Opleiden en ontwikkelen
Ik durf te zeggen dat onder 
leiding van onze technisch 
coördinator Armand Rood  en 
zijn leeftijdscoördinatoren  weer 
een puik staaltje is geleverd met het 
maken van de elftalindelingen en het 
zoeken van bijbehorend kader. 
En zoals gezegd zetten we verder in op opleiden. Zo zul
len op woensdag trainers extra ondersteund worden bij 
hun trainingen. Later kunnen we hierover meer melden 
wie dit gaat doen en hoe. De nieuwe JO191 trainer Kars 
van Deutekom gaat op cursus en zal zijn kennis delen 
met andere trainers. Over de nadere invulling hiervan 

horen jullie ook later meer. Ook zullen we begin van het 
seizoen weer de opleiding van Marc de Horn aanbieden 
voor (nieuwe) trainers. Afgelopen jaren was dat een groot 
succes. De opmerking uit de kadersessies om meer door 
het jaar heen trainers te ondersteunen, hebben we ter 
harte genomen en zal komend seizoen worden opgepakt. 
Begin van het seizoen zal ook een ‘handboek VDZ Jeugd’ 
worden toegestuurd, waarin praktische tips en trucs staan 
voor trainers, leiders en coaches (van ‘Hoe krijg ik een 
vlagger’ tot ‘Wie wast de was?’).  

Start nieuwe seizoen
Naast dat we als jeugdcommissie tevreden terugkij

ken op afgelopen seizoen, zijn we ook alweer druk 
in de weer met het voorbereiden van volgend 

seizoen. Spullen zijn ingeleverd (als ik dit schrijf 
moet het nog gebeuren…). Met enkele vrijwil
ligers zorgen we dat alles aan het begin van 
het nieuwe seizoen weer spicen span klaarligt; 

(nieuwe) tenues, ballen enzovoort. 
Hieronder zie je in de kalender de belangrijkste 

data voor de komende vakantiemaanden. Over de 
start van het seizoen informeren we je later als de beker 

en competitiewedstrijden bekend zijn. 

Fijne vakantie en tot augustus!
Namens Jérôme, Armand, Peter, Ruud en Gerard

John Wijbenga, jeugdvoorzitter

Wanneer Tijd Wie Waar Wat
Vr. 3 aug. 20.00 uur Selectie- en schaduwteams Kleedkamers 9 - 14 Uitreiken materiaal compleet  en sleutels ballenhokken 
Ma. 6 aug Selectie- en schaduwteams Start training
Vr. 17 aug 20.00 uur Overige teams Kleedkamers 9 - 14 Uitreiken materiaal compleet  en sleutels ballenhokken
Ma. 20 aug Overige teams Start training
Vr. 7 sept 20.00 uur Alle kaderleden Kantine Kick off bijeenkomst alle kaderl
Vr. 7 sept 22.00 uur Kleedkamers 9 - 14 Restant kledingtassen uitreiken

Hieronder zie je in de kalender de belangrijkste data voor de komende vakantiemaanden. Over de 
start van het seizoen informeren we je later als de beker- en competitiewedstrijden bekend zijn.

Klaar voor  seizoen 2018/2019



Henk Evers 
Minitoernooi
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Henk Evers Toernooi
de mini-editie

Met het Henk Evers toernooi voor de deur was er 
gelukkig tijd en ruimte om ook de Mini’s van Karin 
Minnema een ècht toernooi te laten spelen. En deze 
keer ook op echt gras! Intussen zijn het er 24 en 
deze waren zaterdag bijna allemaal present. Nog 
even stress zo voor aanvang want in plaats van al-
leen 7 VDZ-teams waren er ook nog 5 SML-teams 
beschikbaar. Ach, dan maken we er toch gewoon 
een heel nieuw schema van. Met 12 teams. En dat 
op maar twee velden!!! 

Zenuwachtige gezichtjes zo voor aanvang van het 
grote toernooi. Soms ietwat te grote shirts aan. De 
ouders werden gebrieft. Wie coacht, houd de tijd bij 
en regelt alles eromheen? Om 09.30 uur gingen de 
eerste 2 partijtjes van start. Weg zenuwen en spelen 
maar. Uitslagen van 7-1 waren er. Maar ook wisten 
een aantal teams met minimale winst de punten voor 
hun team te behouden. Na de eerste pouleronde 
stond VDZ er goed voor. Snel de rest uitrekenen en 
weer door. 

Voor de mini’s maakte het niet uit tegen wie ze speel-
den. De bal deed het werk. Met 10 minuten uitloop 
was het toernooi om 11.45 uur afgelopen. Alle deel-
nemers kregen een medaille en natuurlijk waren er 
alleen maar winnaars. 

Met dank aan alle ouders die geholpen hebben. Fij-
ne vakantie!

Peter Bakker



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 Irene Smeltink 06 10612614
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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