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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

De kop is eraf! Het nieuwe seizoen is begonnen. 
Ik hoop, dat u een goede vakantie hebt gehad 
en nu weer uitgerust en met frisse moed aan het 

nieuwe seizoen bent begonnen.  Ik heb er in ieder geval 
weer veel zin in. Er is veel te doen.

We zijn sinds 22 september een rookvrij park.  Het 
bestuur staat daar van harte achter. Dat doen we als 
voorbeeld voor een rookvrije generatie.  Elders in deze 
Volharder leest u er meer over.  Ik reken op uw mede-
werking. Laten we elkaar op een goede en respectvolle  
manier aanspreken op roken op ons sportpark.

Ik heb weer een goede bijeenkomst gehad met de in-
vesteringscommissie, die nu is uitgebreid met een aantal 
adviseurs van het bestuur. We  gaan onderzoeken  of we 
de vastgoedzaken van VDZ bestuurlijk kunnen scheiden 
van de verenigingszaken. Opstalrechten, onderhoud , 
renovatie etc. vergen andere aansturing dan  organisatie 
van het  voetbal en activiteiten in de vereniging. Ieder zijn 
vak, zal ik maar zeggen.
We moeten natuurlijk niet alleen praten, maar ook wat 

doen. Het bestuur 
zal samen met de 
investeringscommis-
sie op de komende 
ledenvergadering in 
november met een 
voorstel komen voor 
een echte opknap-
beurt voor de gevel en overkapping bij de kantine en het 
terras. Ik zal de club van 100 voorstellen (ben tenslotte 
zelf ook lid) het fonds aan te spreken om het interieur te 
vernieuwen.  Ik zie u graag verschijnen op de ledenver-
gadering om mee te praten. Dan kunt u ook kennismaken 
met onze kandidaat penningmeester Hans van der Held. 

Maar het belangrijkste is en blijft natuurlijk het voetbal. Ik 
wens alle trainers, leiders, spelers, vrijwilligers en kader-
leden heel veel succes en vooral plezier in het nieuwe 
seizoen. Ik heb er all vertrouwen in.

Noud Hooyman
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Algemene Leden Vergadering

Op 15 november 2018 vindt in het clubhuis van VDZ de algemene 
ledenvergadering (ALV) plaats.  
De vergadering begint om 20.00 uur

De agenda en alle stukken vind je binnenkort 
op de website

Schrijf het in 
je agenda!!



Burgers’ Zoo

29 september t/m 28 oktober dus ook in de herfstvakantie!

Kijk voor alle info op www.burgerszoo.nl/dinos

Bij de toegangsprijs inbegrepen • Gratis voor abonnementhouders

015-522 Burgers_Dinos2018_A4_ZieZoo.indd   1 05-09-18   12:53

VDZ DINO 2018.indd   1 24-9-2018   12:14:12



van de 
redactie

29 september t/m 28 oktober dus ook in de herfstvakantie!

Kijk voor alle info op www.burgerszoo.nl/dinos

Bij de toegangsprijs inbegrepen • Gratis voor abonnementhouders

015-522 Burgers_Dinos2018_A4_ZieZoo.indd   1 05-09-18   12:53

VDZ DINO 2018.indd   1 24-9-2018   12:14:12

De eerste Volharder van dit seizoen ligt weer voor 
u. De correspondenten en redactieleden hebben 
zich weer  uitgesloofd. We hebben bijvoorbeeld 

een uitgebreid interview met de nieuwe trainer van de 
vrouwen, Clifton Mijland. Wie is hij en wat zijn zijn plan-
nen. Er is een nieuwe scheidsrechtersacademie opgericht 
die ervoor moet zorgen dat we voldoende scheidsrechters 
blijven houden die ook nog eens plezier in hun sport heb-
ben. De Rabobank heeft zijn naam daaraan verbonden en 
steunt ons daarin. 6 oktober wordt daar het contract voor 
getekend. Een mooi succes voor de vereniging! Dit zijn de 
belangrijkste artikelen maar verder is er ook nog genoeg 
te lezen, de rubrieken zijn goed gevuld en vanuit de VDZ 
jeugd staan er diverse artikelen in over de start van dit 
seizoen.

Hoofdredacteur gezocht
We zoeken een nieuwe hoofdredacteur. Aan 
het eind van dit seizoen stopt de huidige hoofdredacteur 
na 18 jaar met deze klus. We zoeken dus een opvolger! 
Wie heeft er zin om deze veelzijdige functie in te vullen? 
Je zit in het centrum van de club met lijntjes naar alle 
geledingen. Een interessante en leuke job die je uitvoert 
met een gezellige en fanatieke redactie. Soms druk, als er 
weer een deadline aan zit te komen, maar dat is met vijf 
uitgaven per jaar goed in te plannen. 
Heb je interesse in deze functie, stuur dan een mail naar 
Volharder@vdzarnhem.nl en kom eens praten.
 
Voor nu, veel leespezier gewenst!

De redactie
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• VDZ heeft 72 teams en elftallen die op zaterdag 
spelen, jongens en meisjes variërend van de jongste 
leeftijdscategorie O8 tot de Senioren van 45+,

• gespeeld wordt er op kwart, halve of hele velden 
d.w.z. altijd iedere zaterdag tussen de 30 en 36 
thuiswedstrijden!!!

• Meestal hebben we 5 velden en 20 kleedkamers, 
waarvan 8 klein en verouderd, ter beschikking.

Dit zijn dus de koele getallen waar we allemaal mee van 
doen hebben, en iedereen zal hopelijk begrijpen dat het ie-
dere week weer een hele puzzel is de juiste planning voor 
elkaar te krijgen Helaas blijkt het steeds meer behelpen 
en schipperen te zijn met de beschikbare ruimtes, velden 
en KNVBregels. Regels die ook nog eens bepalen welke 
categorie op welke velden moeten spelen en welke teams 
vaste begintijden hebben en zelfs welke teams wel en niet 
samen in welke kleedkamers mogen.

Geaccepteerd is nu al dat we met twee teams in één 
kleedkamer moeten omkleden en douchen vóór en ná de 
wedstrijd, steeds vaker komt het voor dat we zelfs met 
drie teams in één kleedkamer zitten, dit is niet gewenst en 
zeker geen werkbare situatie waarbij er ook veel ouders 

meekomen in de kleedkamers. Maar dit is iets waar we 
veel opmerkingen over krijgen van niet alleen bezoekende 
verenigingen maar ook van eigen leden. In mijn ogen is dit 
iets wat we als VDZ niet zouden moeten willen.

we moeten het samen doen!

De planning, hoe nauwkeurig en tijdrovend ook in elkaar 
gezet, is onderhevig aan “last minute” wijzigingen die niet 
altijd op tijd digitaal verwerkt kunnen worden. Dus hierbij 
de oproep aan alle leiders en teammanagers om zich 
iedere zaterdag ruim op tijd te melden op het wedstrijdse-
cretariaat. Niet 5 minuten vóór het begin van de wedstrijd 
om er achter te komen wat er allemaal gewijzigd is en dat 
er nog een veld opgebouwd moet worden en voor een 
scheidsrechter gezorgd moet worden etc.
Help ons en toon uw begrip om de eerste zeer drukke 
uren op de zaterdag zo goed mogelijk te laten verlopen.

Gérard van Lunenburg
VDZ  Wedstrijdsecretaris Jeugd

e: wsj@vdzarnhem.nl

De uitdagingen van het VDZ zaterdag wedstrijdsecretariaat

De cijfers spreken voor zich
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Welkom in de spits (VDZetje)

Voetbal met meer plezier

welkom 
in de 
spits
Door de toename van het aantal jeugdteams en wedstrijden moeten 
we bij VDZ tijdelijk even schipperen met de ruimte in de kleedkamers. 
Dat vinden we vervelend voor alle ouders, begeleiders en spelers. 
We werken momenteel aan een goede oplossing. 
Iedereen kan ondertussen wel meehelpen om de spitsuren op 
zaterdag zo plezierig mogelijk te laten verlopen:

1)  Laat de kleedkamer altijd open tijdens de wedstrijd;
2) Laat géén waardevolle spullen achter in de kleedkamers;
3) Stop na het omkleden de kleding in de tassen en 
     plaats die dichtbij elkaar;
4) Laat buiten spelers en begeleiders geen “vreemden” 
     in de kleedkamers.

VDZ zorgt voor toezicht rondom de kleedkamers. 
We zijn niet geholpen met meer commentaar, 
maar wel met een beetje meer begrip.

We wensen iedereen een plezierige wedstrijd!



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.nl

Yellowcode

Bos Interieur

Binnenzonwering
Raamdecoratie

Vloeren
Tapijt

Emmastraat 47
6881 SP Velp
Tel. 026-3649910
www.bosinterieur.nl
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VDZ en zijn vrij-
willigers Gert-Jan 
Schouten

De schoonheid van het trainerschap…

Zelf gevoetbald heb ik nooit, ik heb gehockeyd op 
redelijk niveau maar sinds ik bij het voetbal betrok-
ken ben geraakt heb ik spijt, spijt dat ik nooit zelf heb 
gevoetbald. Hockey is best leuk hoor maar voetbal is 
van het gras, zo direct als maar zijn kan, fysiek, echt, 
puur, emotioneel. Nog steeds vind ik het geweldig, 
lekker buiten zijn met een groep binnen een over-
zichtelijk kader (de training of wedstrijd) en onein-
dige mogelijkheden. Ik vind die gelaagdheid mooi, 
daar schuilt de schoonheid van het trainerschap.

Ruim 10 jaar geleden is vrijwilliger Gert Jan Schou-
ten bij VDZ betrokken geraakt toen zijn zoontje be-
gon met voetballen bij de F12. Daar heeft Gert Jan 
voor het eerst gevoeld als trainer wat het is met een 
groep kinderen, jongens, meisjes op het veld te mo-
gen staan. Zijn zoon Damiaan voetbalt allang niet 
meer, maar Schouten senior is gebleven. ‘Het is een 
beetje uit de hand gelopen vertelt Gert Jan, maar ik 
snap het wel. Ik kom uit een groot gezin, hou van 
gemeenschappen en heb altijd de neiging om bij te 
dragen aan het vormgeven van omgevingen.’

Inmiddels train ik teams van laag naar hoog, klein 
naar groot, meisjes, jongens en heuse mannen. 
Wat voor een soort trainer ik ben? Voor de JO9-3 
en de JO10-2 ben ik een enthousiaste positivo waar 
het vooral erg leuk is om te leren voetballen. Bij de 
JO13-2 ondersteun ik de trainer, let op de grote lij-
nen en probeer individuele spelers te triggeren. De 
meiden zijn niet altijd de makkelijkste groep om te 
trainen, maar wel een geweldige groep. Ik ben trots 
op deze meiden vooral om de manier waarop ze met 
elkaar omgaan en zeker nu een van hen, Juul, ern-
stig ziek is. Dat ontroert me telkens weer. Voor de 
JO17-3 hoop ik de trainer te zijn die plezier en pas-
sie gaat (terug)brengen in het team.

Tot slot train en coach ik de JO19-5, een fantastische 
groep mannen, vrienden waar ik nog niet helemaal 
de juiste toon heb gevonden, maar waar ik hoop 
de trainer te worden die de balans heeft gevonden 
tussen ambitie en recreatie, tussen lol en scherpte, 
tussen onderschatting en overschatting, polderen en 
knopen doorhakken. 

 

Verbondenheid en Trots

Ik voel me verbonden 
met de vele vluchtelingen 
die bij de club spelen. Ooit ben ik 
gebombardeerd als een soort informeel aan-
spreekpunt voor de jongens en dat is zo gebleven.

Ik ben trots op de mooie verhalen die daar voor het 
oprapen liggen en op de VDZ-ers die een extra stap-
je voor deze mannen willen doen. De coaches en 
trainers, maar bovenal Jacqueline Meijer die er tel-
kens weer voor zorgt dat de mannen kunnen spelen.

Ik ben trots op het Afghaanse trio van de JO19-3, 
Homayoun, Gholam en Meysam, die binnen een 
paar jaar zijn uitgegroeid tot een heuse verbindende 
factor binnen hun team. Ik ben trots op mijn buur-
man Mohammed, die speelt in VDZ 3 en daarnaast 
iedere maandag de JO9-3 traint.

Ach, een voetbalclub is een optelsom van verhalen, 
neem nou Robin Drexler. Ze is speelster bij vrouwen 
4, maar ook kunstenaar die kunst heeft gemaakt 
over voetbal. Elke maandagmiddag serveert Robin 
mij een kop koffi  e in onze VDZ kantine.

Ik heb altijd gewerkt op het snijvlak van kunst en 
hulpverlening, soms meer hulpverlening, soms wat 
meer kunst. Nog steeds ben ik op dat snijvlak ac-
tief binnen een atelier waar zowel mensen met een 
hulpvraag, als kunstenaars of buurtbewoners ko-
men. Het is geen betaald werk meer, maar wel een 
zelf gecreëerde plek waar ik trots op ben.

Met een beetje fantasie sluit voetbal daar naadloos 
op aan!

VDZ en zijn vrijwilligers ► 

die bij de club spelen. Ooit ben ik 
gebombardeerd als een soort informeel aan-

►



Ronny’s Hairdressers
Kleintuente Installatietechniek

Versteegh Dancemasters

DANSENBIJVERSTEEGH.NL   |     026 3511211

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

Wil je met me dansen?

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



 

 

 



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



VDZ
HOGEROP

Finn van Beek 6
Daan Bluijssen 6
Stijn van Geemen 6
Peter Hoving 6
Borre Kosterman 6
Sam van der Lelie 7
Emir Ozveri 7
Stef Kool 8
Guus van Leeuwen 8
Stijn Maas 8
Olle van der Mark 8
Willem Meijer 8
Rayan Aaldering 9
Luuk Davies 9
Nico Heerink 9
Flyn van Kampen 9
Timo Nadorp 9
Edwin Steenstra 9
Martine Harsema 10
Joop Hengeveld 10
Bram Lausberg 10
Jelle Lettenga 10
Aram Soby 10
Tobias Westland 10
Florian Pinkepank 11
Jada Teunissen 11
Brechtje Kool 12
Arjen Koudijs 12
Annelot Winkler 12

Bodil Engbers 13
Sven Huyben 13
Maarten Molenaar 13
Julie Scholvinck 13
Thomas de Winther 13
Madee Compagne 14
Erwin Maas 14
Yentl Vos 14
Wil Bruijnesteijn 15
Maurice Burgers 15
Rick Derksen 15
Kess Manjoero 15
Max Wegenaar 15
Dante van der Doelen 16
Dennis van der Elst 16
Nino Weis 16
Eiso Frederiks 17
Willem Schreuder 17
Jip Zoomers 17
Bas Fransen 18
Rob van der Laan 18
Paul Meulenbroek 18
Sylvano Reijnier 18
Jombi Sagna 18
Pelle Tenten 18
Niels Bouwman 19
Bram van Dalen 19
Charlie van Wilgen 19
Julia Witjes 

19
Aidan Berg 20
Thomas Franzen 20
Maarten Holtus 20
Gerard van Lunenburg 20
Jill Schuiling 20
Jamie Hightower 21
Anouk Kamphuis 21
Tara Kamphuis 21
Jeroen Koudijs 21
Floris Maassen vd Brink 21
Martijn Pel 21
Frank van der Weerd 21
Marijn Aartsen 22
Kirsten Douven 22
Renzo Jansen 22
Fabian Kersten 22
Julia Smit 22
Lucas Gengler 23
Rik van den Oosterkamp 23
Bernadette van den Berg 24
Frans Boer 24
Dante Davila van Willigen 24
Ralph Decker 24
Roos Dijkema 24
Bor van Eijk 24
Guus Franken 24
Daan Hutten 24

Sam Lawalata 24
Esther Kroes 25
Pieter van Leeuwen 25
Chiem Soppe 25
Ella FischerBaling 26
Jesse Hetharia 26
Pontus Heesen 27
Timo van ‘t Klooster 27
Morris Lam 27
Marcel Leeman 27
Laure Metz 27
Bert Scheerder 27
Hannah de Vries 27
Tijs Broens 28
Lex den Outer 28
Maud Tolmeijer 28
Stan Vedder 28
Frank Tomassen 29
Jelmer van Witteloostuijn 29
Rob Brinkhoff 30
Ruben Kaspers 30
Junior Nanarjain 30
Karlijne van Roosmalen 30
Finn Sondaar 30
Jurgen Elfrink 31
Leon Emonds 31
Tom Kamphuis 31
Peter Seinen 31

Sponsornieuws
Fris en fruitig,
Na de vakantie met een nieuw seizoen voor de boeg 
gaan we van Hogerop altijd weer lekker aan de slag. Net 
als alle andere commissies kennen wij een behoorlijke 
piek van werkzaamheden aan het begin van het seizoen. 
Sponsorcontracten moeten verlengd worden, sponsors 
zoeken voor nieuwe teams, sponsorborden verwisselen, 
plannen maken voor sponsoravonden dit seizoen en zo 
voort.

Het nieuwe seizoen is mooi begonnen, Zo staan we op 
het punt om samen met de jeugdcommissie een mooie 
deal te sluiten met twee sponsoren om onze jeugdcoa-
ches van nieuwe kleding te voorzien,  zijn we in goed ge-
sprek met twee zilversponsoren om onze samenwerking 
te verlengen en uit te breiden en hebben we weer één 
nieuwe sponsor verwelkomd, namelijk de feestcentrale.

Goed bezig al zeggen we 
het zelf, maar het kan natuur-
lijk altijd beter! Zo zijn we voor 
verschillende jeugd en seniorenteams 
nog op zoek naar sponsoren. Trainings-
pakken met uw logo, sporttassen met uw 
naamsvermelding, shirtsponsering zodat onze 
teams er weer spic en span bijlopen en er middelen 
beschikbaar komen om VDZ in zijn totaliteit naar een 
hoger plan te tillen. Onze commissie heet niet voor niets 
VDZ Hogerop. Kennen jullie nog mensen die mogelijk 
geïnteresseerd zijn in sponsoring van VDZ, dan komen 
we graag in contact. Wij wensen iedereen een fantastisch 
en sportief seizoen 2018/2019.

Met vriendelijke groet,
VDZ Hogerop

vdzhogerop@vdzarnhem.nl
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Nieuw planningsysteem

En dan hebben we opeens een nieuw planningsys-
teem….. Wennen voor iedereen, maar zeker voor 
mij, Erwin en Jeroen. Want wat zijn  we er tijdens 

de zomermaanden druk mee geweest om het allemaal op 
de rit te krijgen.  En nog steeds komen we  “problemen” 
tegen.
Maar het gaat lukken. Een nieuw systeem heeft altijd 
opstartproblemen. Voetbalassist heeft veel meer mogelijk-
heden dan het oude systeem en die gaan we de komende 
tijd verder ontdekken.

Wat is o.a. nieuw:
Er wordt gewerkt met punten. Elk uur vrijwilligerswerk is in 
principe 10 punten. Je moet dus 120 punten halen.
Heb je een bepaalde functie binnen VDZ dan krijg je voor 
de hele familie (tot 16 jaar) voldoende punten. Heb jij je 
niet ingeroosterd of heb je niet voldoende punten behaald, 
dan wordt dit door het systeem bijgehouden en word je 
tijdens het seizoen automatisch ingeroosterd.

Je krijgt drie herinneringsmailtjes: de eerste 30 dagen 
voor de dienst, de tweede 14 dagen ervoor en de derde 
2 dagen voor de dienst. Mocht je niet kunnen, dan heb je 
voldoende tijd om een vervanger te regelen.
Je kunt in je profiel een voorkeur aangeven voor een 
bepaalde dienst (bar, keuken en/of schoonmaak).

Jullie kunnen ons helpen:
• Kom je iets tegen waarvan je denkt, dit is vreemd. 

Mail het naar mij, dan proberen we het op te lossen.
• Zijn de mailtjes vanuit Voetbalassist niet duidelijk, 

laat het mij weten.
• Heb je een tip, dan horen we deze graag.

Familiegroep
Voor de juiste toekenning van punten is het belangrijk dat 
ouders en kinderen gekoppeld zijn. Heb je kinderen tot 16 
jaar bij VDZ voetballen, maak een familie groep aan!
Dit doe je als volgt: 
• Log in op het vrijwilligerssyteem via de website: 
• Voeg onder de tab “Instellingen”  d.m.v. de knop 

[+Voeg persoon toe] uw kind (volledige naam en 
geboortedatum) toe onder “Familieinstellingen” 
(onderaan pagina)

• klik op de knop [Wijzigen]

Hierdoor wordt vastgelegd dat u de ouder van uw 
kind(eren) bent en ontstaat er een correcte koppeling met 
de gegevens vanuit de ledenadministratie van VDZ.

Installeer ook de VDZ club app (zie pagina 25 van deze 
Volharder) waarin je o.a. je vrijwilligersdiensten eenvoudig 
kunt inplannen en nakijken!

Hanny
planning@vdzarnhem.nl



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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Groep 7/8 van de Thamani school 
in Bamburi in Kenia straalt. Met de 
VDZtenues van vorig jaar kunnen 

ze eindelijk meespelen in de schoolvoetbal-
competitie. 

Hoe is dat zo gekomen? Een goede be-
kende van mij woont in Kenia en zet zich in 
voor allerlei goede doelen daar. Zij had een 
oproepje geplaatst waar ze voetbaltenues 
vroeg voor een school voor de scholencom-
petitie. Via VDZ Jeugd (in de persoon van 
John Wijbenga) hebben we de, voor VDZ 
afgeschreven maar nog prima bruikbare, 
tenues naar Kenia kunnen sturen. 

Namens de Thamani school en alle kinde-
ren, heel erg bedankt VDZ! 

Renske ten Bosch

VDZ in Kenia



Korte terugblik
Allereerst willen wij het gehele kader nog eens enorm 
bedanken voor jullie inzet voor het jeugdvoetbal bij VDZ 
in het afgelopen seizoen. Met jullie, en met jullie vele 
andere betrokkenen, is het elk seizoen weer mogelijk al 
onze jeugdteams zodanig te bezetten dat jeugdleden van 
onze club voetbalplezier en ontwikkelingsmogelijkheden 
kunnen worden geboden. Zonder trainer geen trainingen, 
zonder teammanager geen organisatorische leiding aan 
het team. Wat een fantastisch werk hebben jullie afgelo-
pen seizoen verricht en wat fijn dat ook velen dit jaar weer 
actief blijven binnen de jeugdafdeling van VDZ! Helaas 
zijn er ook kaderleden gestopt. Druk met andere activitei-
ten, even een jaartje sabbatical nemen na jarenlang actief 
te zijn geweest voor de vereniging, weer anderen 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!
De O8 en O9spelers waren misschien wel het meest 
gelukkig afgelopen seizoen. Zij hebben 6 tegen 6 kunnen 
spelen op een kleiner veldje (doelen dichter bij elkaar) met 
aangepaste spelregels. Dit heeft geleid tot een enorme 
dynamiek (hogere intensiteit, meer voetballen en meer 
leermomenten) op de zaterdagochtend.

Start competitie
Na een lange zomerstop is de bal eindelijk weer aan het 
rollen gegaan. Na de gespeelde oefenwedstrijden en 
bekerwedstrijden zijn eind september de eerste compe-
titiewedstrijden alweer gespeeld. Met de goed bezochte 
kickoff bijeenkomst begin september hebben we voor ons 
jeugdkader nog een keer alle organisatorische en voetbal-
inhoudelijke aandachtspunten de revue laten passeren. 
De JO10 gaat 6 tegen 6 spelen en JO11 en JO12 gaan 8 

tegen 8 spelen. In tegenstelling tot vorig seizoen nieuwe 
spelvormen dus. Daarmee spelen alle pupillen t/m O12 
in de nieuwe wedstrijdvormen zoals door de KNVB is 
aangegeven. Organisatorisch vraagt dit nogal wat van de 
club. En het is even wennen voor kader en spelers. 

Opleiding

Het opleiden van jeugdkader wordt wat ons betreft een 
steeds belangrijker item binnen onze vereniging. Op de 
woensdagmiddagen zijn veel jeugdige teams actief met 
hun trainingen. Uit eerdere tussentijdse evaluaties is 
gebleken dat met name bij het kader op de woensdagmid-
dag behoefte was aan inhoudelijke ondersteuning. Ver-
heugd 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. 

Goed om te vermelden is dat we ook dit seizoen weer een 
cursus geven aan alle (jeugd)kaderleden die dat wensen. 
Inmiddels is deze gestart en zitten de eerste twee cursus-
dagen erop. Zondag 7 oktober volgt alweer de laatste. We 
hebben weer vele nieuwe trainerscoachesleiders mogen 
verwelkomen voor deze cursus. Maar liefst 26 aanmeldin-
gen dit jaar. Een unicum! Daar zijn we hartstikke blij mee. 
Prima enthousiaste groep wat ik tot dusver heb mogen 
zien. Vraagstukken die bij de opleiding aan de orde 
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komen zijn o.a. … hoe kan ik een goede training geven? 
Ben ik wel voldoende op een taak als trainer voorbereid? 
Kennen we de leeftijdsgroep waarmee we werken? En 
nog heel veel meer …
Om ons kader met nog meer plezier en kennis mee te 
geven deze taak goed te laten uitvoeren helpen wij vanuit 
VDZ o.a. met het geven van deze interne jeugdcursus. 
Borging hiervan vindt plaats dit jaar door aanstelling van 
onze praktijkbegeleider Patrick de Nooijer op de woens-
dagmiddag. Maak daar gebruik van zou ik zeggen!

Uitvoering geven aan ons beleidsplan
Vraag die wij ons telkens voorhouden is hoe wij daadwer-
kelijk uitvoering kunnen geven aan de ambities die in ons 
(jeugd)beleidsplan staan.  Wie is verantwoordelijk voor 
wat? Wie bewaakt de gemaakte afspraken? Wat mogen 
we van hierin van elkaar verwachten? Hoe kunnen we 
spelers en kaderleden nog meer met elkaar verbinden? 
Kunnen we de competitie in de selectiegroepen verder 
vergroten? Vragen waar we als TCteam, samen met het 
jeugdbestuur en TCsenioren, volop mee aan de slag zijn 
gegaan.

Op een groot aantal van deze vraagstukken hebben we 
daadwerkelijk invulling kunnen geven. De opleiding is 
versterkt en verder geborgd, de competitie in de selectie-
groepen is verder vergroot door o.a. de schaduwteams 
eerste klasse te laten spelen en de onderlinge samenwer-
king te verbreden. Bijna al het kader (trainers en team-
managers) voor de maar liefst 69 jeugdteams zijn gevuld, 
voor de jaarlijkse temindeling hebben we een succes-
volle procedure gerealiseerd, er zijn afspraken gemaakt 
over wisselbeleid en uitwisseling van spelers tussen 
diverse teams, allemaal ondersteund per leeftijdsgroep 
door technische leeftijdscoördinatoren, jeugdbestuur en 
diverse ander commissies. Een unieke samenwerking 
tussen kaderleden & diverse commissieleden, capabele 
jeugdbestuursleden, uitstekende samenwerking tussen de 
ieeftijdscoördinatoren per leeftijdsgroep en een wed-

strijdsecretariaat waar je U tegen zegt. En heel belangrijk 
ook … allemaal actief als vrijwilliger in het belang van de 
vereniging.

Helaas heb ik ook moeten constateren dat het vereni-
gingsbelang – als het gaat om doorstroming van onze 
jeugd naar de senioren – voor dit onderdeel (opnieuw) 
sterk achterblijft. Ondanks eerdere gemaakte keuzes, 
gezamenlijke inspanningen en gemaakte afspraken is 
er geen langere (gezamenlijke) termijn visie, nauwelijks 
bewaking van de gemaakte afspraken en weinig ambitie. 
Het is mij duidelijk geworden dat persoonlijke belangen & 
trainersbelangen toch weer de overhand zijn gaan krijgen. 
Water naar de zee dragen dus. Voor mij reden om een 
stapje terug te doen en mijn rol als TJC per 1 oktober 
2018 in te ruilen voor die van leeftijdscoördinator van de 
JO17 lichting. Ik mag dus onderdeel blijven uitmaken van 
de mooiste club uit Arnhem, in een uitstekende omgeving 
met veel enthousiaste kaderleden en de eerder al door mij 
aangehaalde unieke samenwerking met jeugdbestuur en 
technisch leeftijd coördinatoren. 

Tot slot
Ook komend seizoen willen wij ons graag weer inzetten 
voor alle jeugdvoetball(st)ers,  de directe beïnvloeders 
(o.a. trainers, coaches en teammanagers) en de indirecte 
beïnvloeders (o.a. de Technisch Jeugdcoördinator, Techni-
sche Commissie, en Jeugdcommissie). Schroom dus niet 
aan de bel te trekken bij vragen. Wij helpen u graag!
Namens alle Jeugdcoördinatoren en Jeugdcommissie 
wens ik u heel veel succes en plezier toe in het nieuwe 
seizoen! Forza VDZ,

Armand Rood 
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Ons jongste familielid, Leonie (rechts op de foto 
met Olivier) was in 2013 de eerste uit ons gezin 
die naar VDZ ging. Zij begon op 5jarige leeftijd 

bij de Mini’s onder begeleiding van Karin Minnema. Toen 
Leonie een jaar later naar de Champions League wisselde 
heeft Olivier op aandrang van Karin besloten haar team 
te trainen. Dat doet hij nu nog enthousiast, op dit moment 
samen met Ben Hartgers. 

Onze oudste dochter Hannah (links op de foto met Birgit) 
koos na enkele jaren turnen in 2016 ook voor voetbal en 
speelt nu met veel plezier bij de MO131. Nadat ook zij bij 
VDZ betrokken raakte wilde ik ook iets met de club te ma-
ken hebben. Probleempje: Ik heb niets met voetbal! Maar 
als grafisch vormgever was ik meteen verkocht toen ik 
een vacature van De Volharder zag. Nu sta ik niet alleen 
aan de kant om mijn dochters te zien spelen, maar hoor ik 
de nieuwtjes van de club ook ‘uit eerste hand’.

Leonie, wat vind je goed aan de training van Olivier?
“Hij is altijd heel enthousiast over ons team en geeft hele 
leuke trainingen.”

Olivier, welke tips heb je voor Leonie?
“Zij hoeft zich niet altijd verantwoordelijk te voelen voor 
het verdedigen, maar mag lekker mee aanvallen.”

Hannah, wat was je eigen mooiste voetbalmoment  in je 
carrière? “In de D1 vorig jaar gaf ik een hele mooie voor-
zet… dat werd een goal!”

Wij waarderen de ontspannen vriendelijke sfeer bij VDZ, 
het gevoel dat plezier voorop staat en alle leuke activitei-
ten die door de club georganiseerd worden. Een verbeter-
puntje lijkt mij de communicatie tussen de verschillende 
kaders en naar de leden toe, maar daar wordt al aan 
gewerkt… ;)

Birgit Kalms

Hekster / Kalms

voetbal

familie
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Word ook 
een VDZ baas 
(VDZ club-
app)

Word 
ook een 
VdZ baas
Sinds kort heeft VDZ er een app bij. De VDZ

Clubapp. Het is de website maar dan op broek-

zakformaat met het hele jaar door actuele infor-

matie over programma’s, wedstrijden en informa-

tie over velden en kleedkamers. Voorzien van de 

laatste nieuwtjes en pushberichten. Vooral handig 

bij agehele aflgelastingen. Wel zo overzichtelijk 

toch? En als lid of vrijwilliger kan je je diensten 

zien en inplannen (met je login van het vrijwilli-

gerssysteem). 

Kortom: Een echte VDZ baas (of bazin) is altijd 

op de hoogte en weet altijd wie en wat er allemaal 

speelt bij VDZ. Met de VDZ app op z’n mobiel.

 

Op je telefoon in 7 stappen

1) Ga naar je appstore
2) Selecteer de 
    voetbalassist Clubapp
3) App downloaden
4) App openen
5) Selecteer RKVV VDZ. 
6) Registreer met je emailadres 
     en een wachtwoord
7) Bevestig je registratie

Met de nieuwe 
VdZ clubapp ben 
je heleMaal bij

De Voetbalassist Clubapp van VDZ
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Nieuwkomer Vr 3 straalt in de beker                       
Dit seizoen hebben een tiental meiden de overstap gemaakt naar de zondagcompetitie als het nieuwe Vrouwen 3. Nog 
zonder coach trapten de meiden af in de bekercompetitie. De meiden begonnen bescheiden aan de wedstrijd en lieten 
de tegenstander Union komen. Al snel werd VDZ overdonderd in de beginfase door een tegendoelpunt. Achteruit lopen? 
Afwachten? Kijken? Huh, pardon?! Jonge VDZ `senioren’ met conditie, gretigheid, coachend, duel ingaan om te winnen, 
rondspelen, niet alles naar voren, niet gaan lopen met de bal. Al deze ingrediënten bij elkaar zorgden voor een heerlijke 
maal! In de 2e helft viel het kwartje en de rollen werden omgedraaid. Union liep achter de bal aan, de verdediging van VDZ 
gaf weinig ruimte. De overtuiging was voelbaar en resulteerde in een doelpuntenfestijn, waaronder een hattrick van Eva 
Harbers. Net zoals de week ervoor won dames 3 weer met de uitslag 53. 
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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   |



De lijnentrekker 
(beeldcolumn Ruud 
Tuithof)

De lijnentrekker

Op de foto: Gerard van Lunenburg, Vader van Rianne en Gijs zort voor de juiste belijning volgens de nieuwste KNVB spelregels 

fo
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: V
o
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Kijk, het werkt zo: zonder lijnentrekkers geen lijnen. En zonder lijnen geen voetbal bij 
VDZ. Dus zijn er enkele leden bij VDZ die zich bekommeren om de juiste belijning op 
de jeugdvelden. Voor nog tientallen andere klusjes zijn we op zoek naar evenveel 
ouders en leden. Die zijn hard nodig om het voetbal voor de jeugd mogelijk te maken.
Meld je ook aan voor een extra VDZ klusje op vrijwillig@vdz-arnhem.nl



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
OLB sports 
www.olbsports.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!!! 
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Ballen en écht(e) 
voetballen
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 (Hoe de VAR zichzelf buitenspel zette)

“Papa, wat kosten die ballen eigenlijk?”, was de vraag van mijn  
dochtertje vlak voor het WK in 2006 in Duitsland. Ik weet het nog 
goed, wij stonden in een sportwinkel en haar kleine vingertje wees 
naar de uitgestalde nieuwe WKvoetballen.

Jaren later, afgelopen zomer tijdens de WK finale in Parijs, dacht 
ik ineens weer aan haar woorden, net als vorige week. In de krant 
stond, dat de UEFA volgend seizoen ook de VAR – in navolging van 
de FIFA  gaat gebruiken.  Ik hoop niet alleen bij zogenaamde “belang-
rijke” spelsituaties ín het strafschopgebied, zoals de FIFA de VAR gebruikt. 
Waar dat toe leidt zagen wij in de afgelopen WK finale. Een overduidelijke “schwalbe” van de 
Franse speler de Griezmann werd met een vrije schop beloond, waaruit de 10 volgde. Een 
nare wedstijd was het gevolg. Frankrijk onder leiding van super angsthaas bondscoach Didier 
Deschamps, verdedigde en loerde op de 20. Alle spanning was verdwenen. Geen wonder dat 
de uitreiking door een verschrikkelijke regenbui letterlijk in het water viel. De Goden in de hemel 
huilden. 

Behalve Le Bleus waren ook de FIFA bonzen en Poetin blij. Tijdens de finale waren zij te druk 
met handtekeningen zetten op wedstrijdballen om de wedstrijd te volgen… door een kleine regie-
fout – of was het opzet – kon een miljoenen publiek dit direct op de tv enkele 
seconden vervolgen. Een koddig gezicht; twee mannen – ballen in te krappe 
pakken  gehurkt en druk met stiften en voetballen in de weer terwijl op de 
achtergrond een WKfinale gespeeld wordt. Weer hoorde ik de vraag van mijn 
dochtertje in mijn herinnering. Koning voetbal is koning commercie. Natuur-
lijk won het commercieel interessantste land Frankrijk de finale. Het nietige 
Kroatië had geen schijn van kans, hoe hard Modric en zijn mannen het ook 
probeerden. Frankrijk moest winnen en het won, in een van de saaiste 
finales ooit. 

“Die ballen krijgen veel te veel.”, zou mijn antwoord nu op mijn doch-
tertjes vraag geweest zijn. Gelukkig wordt er, hier niet ver vandaan, nog écht 
voetbal gespeeld, met passie en met een groot hart, bij ons VDZ: Volharding 
doet zegevieren! Ik wens jullie allen van harte, ook namens de redactie, een 
mooi en sportief seizoen 2018/2019 toe. 

De Pingelaar
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Pionieren met 45+ voetbal

De discussie over onze voetbal toekomst van 
VDZ 5 liep al wat langer: “stoppen of door-
gaan?” En als we doorgaan, in welke vorm? 

Op 10 maart jl. liepen Marcel Leenders en ik van het 
veld bij de Paasberg toen hij zei “dit is het moment, 
het is mooi geweest, het moet anders in de toe-
komst”. Hij zei het, ik dacht het. Daar zie je Marcel 
als echte pionier weer opstaan. Hij is de enige van 
het allereerste uur “zaterdagvoetbal voor senioren” 
die nu nog wekelijks actief is.

Samen met Sjef van Leeuwen en Andre Broekhaus 
hebben we de opties besproken en onze gemeen-
schappelijke wens bepaald. Doorgaan met voetbal-
len, we zijn namelijk echte voetbaldieren en team-
players! Met plezier in een 7 tegen 7 competitie met 
45+ teams gaan ballen, wekelijks op zaterdag!

Dat is er nog niet bij VDZ. Deze plannen hebben 
we daarom binnen het team besproken en met VDZ. 
Nadat we er weer een nachtje (of wat meer) over 

hadden geslapen, werden de plannen concreet. Alle 
45+ spelers van vorig seizoen stapten over naar dit 
nieuwe team en dat is super! De jonkies van het 
oude VDZ 5 gaan dit seizoen verder als nieuw team.

Vrijdagavond 31 augustus was de aftrap van VDZ 
45+ 1, 32 jaar nadat “VDZ Zaterdag 1″ is opgericht. 
Een oefentoernooi bij Bataven met 10 teams uit 
de regio. En wat was het leuk!!! Voetballen zonder 
scheidsrechter en respect voor elkaar. Maar wel met 
de wil in het veld om te winnen! Daarna was het met 
alle teams gezellig borrelen. Voor velen was het ook 
een weerzien met oude bekenden / leeftijdsgenoten 
die ergens anders voetballen. 

Op 29 september start de reguliere competitie op 
zaterdagmiddag. Wat super dat we deze stap heb-
ben genomen, samen met de vrienden waar ik al 
jaren mee bal! Zin in!

Jeroen Polman

Pionieren met 45+ voetbal
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Clifton Mij-
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met trainer 
Vrouwen 1
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Clifton als trainer
Zijn trainerscarrière startte bij MASV. Geen gemak-
kelijke club in een lastige wijk. Maar dat trok hem 
juist. Hij kreeg samen met zijn zwager de E-tjes en 
D-tjes onder zijn hoede. Talentvolle spelertjes, maar 
lastig te handelen. Zijn opleiding als Sociaal Peda-
gogisch Werker en zijn ervaring als groepsleider met 
moeilijk opvoedbare jongeren, kon hij goed gebrui-
ken. Hij kijkt er met veel voldoening op terug. 

Hij is trainerscursussen gaan volgen en toen zijn 
dochters, die opgroeiden op het voetbalveld, ook 
gingen voetballen werd hij als vanzelf trainer van 
meisjes- en vrouwenteams. Als laatste wapenfeit 
was hij trainer bij Vrouwen 2 van Eldenia. De vraag 
kwam of hij assistent bij Vrouwen 1 wilde worden. ”Ik 
ben dat jaar assistent trainer van Vrouwen 1 van El-
denia geworden. En dat heb ik een jaartje gedaan. In 
dat jaar heb ik veel van Jhon Kersenhout geleerd.”, 
aldus Clifton. 

Het idee was daarna eigenlijk om even te stoppen 
met het trainerschap, mede omdat zijn oudste doch-
ters bij Achilles ’29 gingen spelen en dat ook tijd kost. 
Totdat VDZ eind vorig seizoen op zijn deur klopte. 
Hij kende het team van een wedstrijd tegen Eldenia 
waar goed en verzorgd voetbal werd gespeeld. Maar 
ook de bekerfinale van afgelopen seizoen heeft hij 
gezien en dat was ronduit slecht, geeft hij aan. De 
onrust in en rond het team aan het eind van vorig 
seizoen was hem ook bekend. En omdat er voor 
hem geen noodzaak was om weer trainer te zijn, 
ging hij frank en vrij het gesprek met de groep aan. 
Zijn visie op het voetbal -aanvallend en verzorgd 
spelen, met de punt vooruit- werd op prijs gesteld 
en zo gebeurde het dat hij in plaats van een seizoen 
toeschouwer te zijn, nu weer op het veld staat. En 
ondertussen niet alleen bij VDZ. De organisatie bij 
Achilles’29 was niet op orde en dat kon hij als vader 
én trainer niet aanzien. En dat betekent dat hij mo-

menteel niet alleen op dinsdag en vrijdag op het veld 
van VDZ staat, maar ook op maandag, woensdag 
en vrijdag bij Achilles ’29. Het is wat passen en me-
ten, maar ‘het ken net’…. En op donderdag is er dan 
nog tijd om bij de training van zijn jongste dochter 
Pilar bij ESA te kijken. Zij hebben nog geen beroep 
op Clifton gedaan; nog niet….!

Streng en veeleisend
Als trainer is Clifton een veeleisend mens. Streng, 
doel- en prestatiegericht waarbij technisch verzorgd 
spel belangrijk is. “Speelsters moeten daarbij vooral 
zelf nadenken over dingen die goed of minder goed 
gaan. Het heeft geen zin om langs de kant van de 
lijn te gaan schreeuwen als iemand een fout maakt. 
Dat weet zo’n speelster zelf ook wel. Belangrijker is 
dat je ziet dat iemand zich probeert te verbeteren en 
creativiteit laat zien.”, aldus Clifton. Als trainer is hij 
vooral gecharmeerd van speelsters die een goede 
techniek en balbehandeling hebben, lef tonen en 
brutaliteit in het veld laten zien. Het vooruit kunnen 
denken is belangrijk en het zich willen verbeteren. 
En daarbij horen wat hem betreft geen discussies 
met de trainer. Daarin is hij strikt. Dat wil niet zeggen 
dat hij niet open staat voor een gesprek of discus-
sie, maar wel op een geschikt moment en dat is niet 
tijdens de training of een wedstrijd.

Zijn ambitie is om de speelsters en het team van 
VDZ Vrouwen 1 beter te maken. En dat daaraan ook 
grenzen zitten, is hem bekend. Ondanks dat hij in 
wezen een prestatievoetballer en -trainer is, is hij 
ook flexibel en realistisch. “Er is soms meer tijd no-
dig dan je ideaal gezien zou wensen en je hebt ook 
te maken met datgene wat speelsters in zich heb-
ben.”, aldus Clifton.

Verschil jongens en meisjes
Voor Clifton is er weinig verschil in training geven 
aan jongens of aan meisjes. Dezelfde voetbaltech-
nische zaken zijn belangrijk. Bij beiden is herhaling 
en inslijpen van bewegingen belangrijk. Waar hij 
wel verschil in maakt, is in de benadering. “Meisjes 
hebben een beter geheugen en onthouden het lang 
wanneer je ze direct hebt aangesproken”, zo is zijn 
ervaring. “Jongens kun je wat directer aanspreken 
en de meer indirecte aanpak bij meisjes heb ik wel 
moeten leren”. 

Voor meisjes is het in zijn optiek belangrijk dat ze zo 
lang mogelijk op zo hoog mogelijk niveau met jon-
gens trainen. En wanneer dat niet mogelijk is, dan 
is een meisjesteam in dezelfde leeftijdsklasse laten 
voetballen tegen jongens, ook een optie. Met zijn 
twee oudste dochters, waar hij trainer van was bij 
ESA, heeft hij die ervaring. In eerste instantie verlo-
ren ze dik, maar na enige gewenning ging dat over 
in continue winstpartijen. De meiden zaten ook bij 
elkaar op school en dat betekende dat het school-
voetbaltoernooi een eitje voor hen was. KNVB-
schoolvoetbalkampioen van Gelderland werden ze 
onder zijn leiding. Hij is er wellicht nog wel het meest 
trots op. En veel meiden die destijds bij ESA speel-
den, spelen nu op hoog niveau elders in Nederland. 

Vooralsnog heeft hij het bij VDZ prima naar zijn zin. 
Hij is goed opgevangen door de club en de speel-
sters. De onderlinge sfeer is goed en de samenwer-
king met de trainer van Vrouwen 2 loopt zoals het 
hoort. De competitie is gestart met een overwinning 
en dat geeft vertrouwen voor de rest van het sei-
zoen. 

Janine Boekelder

Clifton (46 jaar) vormt met zijn vrouw Cindy en hun 
drie dochters -Shania van 18, Imani van 16 en Pi-
lar van 12- een (h)echt voetbalgezin. Alle drie de 
dochters voetballen enthousiast en fanatiek. Pilar bij 
ESA in M013 en Shania en Imani bij Achilles ’29 in 
Groesbeek. Een club waar ook Clifton nu naast zijn 
taak als trainer bij VDZ -enigszins noodgedwongen- 
actief is; maar daarover later meer.

Clifton is geboren in Paramaribo en als éénjarig vent-
je naar Nederland gekomen. Na enkele jaren in Arn-
hem te hebben gewoond (en gevoetbald!) verhuisde 
hij op ongeveer 12-jarige leeftijd naar Amsterdam. 
Het voetballen bij VDZ kan hij zich nog goed herin-
neren. Het werd VDZ omdat dat een katholieke club 
was en dat was in die tijd voor zijn ouders belangrijk. 
Het voetballen was niet direct zijn sport. Zeker in de 
winter kon hij er niet warm voor lopen. Integendeel: 
hij had het altijd koud. In Amsterdam speelde hij bij 
FC Bijlmer en uiteindelijk werd het nog een behoor-
lijk niveau waarop hij voetbalde. Hij was snel en ook 
snel geïrriteerd, merkt hij lachend op. Tot drie keer 
toe brak hij zijn enkel door teveel te kappen en te 
draaien en op die manier ongelukkig te vallen. De 
laatste keer was twee jaar geleden bij een training….

Clifton Mijland
Een nieuw gezicht bij VDZ. Of eigenlijk nieuw? Niet helemaal. Als 
achtjarig jochie voetbalde hij al eens een paar seizoenen bij VDZ. 
Maar nu dus de nieuwe trainer van VDZ Vrouwen 1. 
Tijd om kennis te maken.



37

Clifton als trainer
Zijn trainerscarrière startte bij MASV. Geen gemak-
kelijke club in een lastige wijk. Maar dat trok hem 
juist. Hij kreeg samen met zijn zwager de E-tjes en 
D-tjes onder zijn hoede. Talentvolle spelertjes, maar 
lastig te handelen. Zijn opleiding als Sociaal Peda-
gogisch Werker en zijn ervaring als groepsleider met 
moeilijk opvoedbare jongeren, kon hij goed gebrui-
ken. Hij kijkt er met veel voldoening op terug. 

Hij is trainerscursussen gaan volgen en toen zijn 
dochters, die opgroeiden op het voetbalveld, ook 
gingen voetballen werd hij als vanzelf trainer van 
meisjes- en vrouwenteams. Als laatste wapenfeit 
was hij trainer bij Vrouwen 2 van Eldenia. De vraag 
kwam of hij assistent bij Vrouwen 1 wilde worden. ”Ik 
ben dat jaar assistent trainer van Vrouwen 1 van El-
denia geworden. En dat heb ik een jaartje gedaan. In 
dat jaar heb ik veel van Jhon Kersenhout geleerd.”, 
aldus Clifton. 

Het idee was daarna eigenlijk om even te stoppen 
met het trainerschap, mede omdat zijn oudste doch-
ters bij Achilles ’29 gingen spelen en dat ook tijd kost. 
Totdat VDZ eind vorig seizoen op zijn deur klopte. 
Hij kende het team van een wedstrijd tegen Eldenia 
waar goed en verzorgd voetbal werd gespeeld. Maar 
ook de bekerfinale van afgelopen seizoen heeft hij 
gezien en dat was ronduit slecht, geeft hij aan. De 
onrust in en rond het team aan het eind van vorig 
seizoen was hem ook bekend. En omdat er voor 
hem geen noodzaak was om weer trainer te zijn, 
ging hij frank en vrij het gesprek met de groep aan. 
Zijn visie op het voetbal -aanvallend en verzorgd 
spelen, met de punt vooruit- werd op prijs gesteld 
en zo gebeurde het dat hij in plaats van een seizoen 
toeschouwer te zijn, nu weer op het veld staat. En 
ondertussen niet alleen bij VDZ. De organisatie bij 
Achilles’29 was niet op orde en dat kon hij als vader 
én trainer niet aanzien. En dat betekent dat hij mo-

menteel niet alleen op dinsdag en vrijdag op het veld 
van VDZ staat, maar ook op maandag, woensdag 
en vrijdag bij Achilles ’29. Het is wat passen en me-
ten, maar ‘het ken net’…. En op donderdag is er dan 
nog tijd om bij de training van zijn jongste dochter 
Pilar bij ESA te kijken. Zij hebben nog geen beroep 
op Clifton gedaan; nog niet….!

Streng en veeleisend
Als trainer is Clifton een veeleisend mens. Streng, 
doel- en prestatiegericht waarbij technisch verzorgd 
spel belangrijk is. “Speelsters moeten daarbij vooral 
zelf nadenken over dingen die goed of minder goed 
gaan. Het heeft geen zin om langs de kant van de 
lijn te gaan schreeuwen als iemand een fout maakt. 
Dat weet zo’n speelster zelf ook wel. Belangrijker is 
dat je ziet dat iemand zich probeert te verbeteren en 
creativiteit laat zien.”, aldus Clifton. Als trainer is hij 
vooral gecharmeerd van speelsters die een goede 
techniek en balbehandeling hebben, lef tonen en 
brutaliteit in het veld laten zien. Het vooruit kunnen 
denken is belangrijk en het zich willen verbeteren. 
En daarbij horen wat hem betreft geen discussies 
met de trainer. Daarin is hij strikt. Dat wil niet zeggen 
dat hij niet open staat voor een gesprek of discus-
sie, maar wel op een geschikt moment en dat is niet 
tijdens de training of een wedstrijd.

Zijn ambitie is om de speelsters en het team van 
VDZ Vrouwen 1 beter te maken. En dat daaraan ook 
grenzen zitten, is hem bekend. Ondanks dat hij in 
wezen een prestatievoetballer en -trainer is, is hij 
ook flexibel en realistisch. “Er is soms meer tijd no-
dig dan je ideaal gezien zou wensen en je hebt ook 
te maken met datgene wat speelsters in zich heb-
ben.”, aldus Clifton.

Verschil jongens en meisjes
Voor Clifton is er weinig verschil in training geven 
aan jongens of aan meisjes. Dezelfde voetbaltech-
nische zaken zijn belangrijk. Bij beiden is herhaling 
en inslijpen van bewegingen belangrijk. Waar hij 
wel verschil in maakt, is in de benadering. “Meisjes 
hebben een beter geheugen en onthouden het lang 
wanneer je ze direct hebt aangesproken”, zo is zijn 
ervaring. “Jongens kun je wat directer aanspreken 
en de meer indirecte aanpak bij meisjes heb ik wel 
moeten leren”. 

Voor meisjes is het in zijn optiek belangrijk dat ze zo 
lang mogelijk op zo hoog mogelijk niveau met jon-
gens trainen. En wanneer dat niet mogelijk is, dan 
is een meisjesteam in dezelfde leeftijdsklasse laten 
voetballen tegen jongens, ook een optie. Met zijn 
twee oudste dochters, waar hij trainer van was bij 
ESA, heeft hij die ervaring. In eerste instantie verlo-
ren ze dik, maar na enige gewenning ging dat over 
in continue winstpartijen. De meiden zaten ook bij 
elkaar op school en dat betekende dat het school-
voetbaltoernooi een eitje voor hen was. KNVB-
schoolvoetbalkampioen van Gelderland werden ze 
onder zijn leiding. Hij is er wellicht nog wel het meest 
trots op. En veel meiden die destijds bij ESA speel-
den, spelen nu op hoog niveau elders in Nederland. 

Vooralsnog heeft hij het bij VDZ prima naar zijn zin. 
Hij is goed opgevangen door de club en de speel-
sters. De onderlinge sfeer is goed en de samenwer-
king met de trainer van Vrouwen 2 loopt zoals het 
hoort. De competitie is gestart met een overwinning 
en dat geeft vertrouwen voor de rest van het sei-
zoen. 

Janine Boekelder

Clifton (46 jaar) vormt met zijn vrouw Cindy en hun 
drie dochters -Shania van 18, Imani van 16 en Pi-
lar van 12- een (h)echt voetbalgezin. Alle drie de 
dochters voetballen enthousiast en fanatiek. Pilar bij 
ESA in M013 en Shania en Imani bij Achilles ’29 in 
Groesbeek. Een club waar ook Clifton nu naast zijn 
taak als trainer bij VDZ -enigszins noodgedwongen- 
actief is; maar daarover later meer.

Clifton is geboren in Paramaribo en als éénjarig vent-
je naar Nederland gekomen. Na enkele jaren in Arn-
hem te hebben gewoond (en gevoetbald!) verhuisde 
hij op ongeveer 12-jarige leeftijd naar Amsterdam. 
Het voetballen bij VDZ kan hij zich nog goed herin-
neren. Het werd VDZ omdat dat een katholieke club 
was en dat was in die tijd voor zijn ouders belangrijk. 
Het voetballen was niet direct zijn sport. Zeker in de 
winter kon hij er niet warm voor lopen. Integendeel: 
hij had het altijd koud. In Amsterdam speelde hij bij 
FC Bijlmer en uiteindelijk werd het nog een behoor-
lijk niveau waarop hij voetbalde. Hij was snel en ook 
snel geïrriteerd, merkt hij lachend op. Tot drie keer 
toe brak hij zijn enkel door teveel te kappen en te 
draaien en op die manier ongelukkig te vallen. De 
laatste keer was twee jaar geleden bij een training….

Clifton Mijland
Een nieuw gezicht bij VDZ. Of eigenlijk nieuw? Niet helemaal. Als 
achtjarig jochie voetbalde hij al eens een paar seizoenen bij VDZ. 
Maar nu dus de nieuwe trainer van VDZ Vrouwen 1. 
Tijd om kennis te maken.



38

Café De Schoof

www.deschoof.com

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

‘It giet oan’ maar niet vanzelf

Tijdens de afgelopen zinderende zomer pakten 
de eerste jeugdteams begin augustus de trai-

ningen weer op, begonnen begin september de be-
kerwedstrijden en startte op 22 september eindelijk 
de competitie. Ik wil een klein inkijkje geven in wat 
ervoor nodig is om alle teams op tijd aangekleed, 
met begeleiding, getraind aan de start te krijgen van 
een nieuw seizoen.

Vanaf april 2018 waren de technisch coördinato-
ren al druk in de weer met de samenstelling van de 
nieuwe teams en het zoeken naar trainers en bege-
leiders. In juni is dat in grote lijnen gereed en is al-
les erop gericht om de open plekken dicht te fietsen. 
In augustus is alles nagenoeg rond. Weer blijkt dat 
sommige makkelijker bezet raken dan andere, maar 
met de inzet van velen lukt dit uiteindelijk weer.

Vijftig procent jeugd in het nieuw
Na de laatste toernooien van het seizoen, leverden 
alle teams hun spullen in; van ballen en waterzakken 
tot wedstrijdshirts en stinkende hesjes. Alles ging 
door de handen van enkele vrijwilligers om te kijken 
wat nog goed is en wat moet worden vervangen. 
Vooraf hadden we al besloten dat we dit seizoen de 
helft van de oude  “Burgers’ Zoo shirts” zouden ver-
vangen (en komend seizoen de rest). De ballenvak-
ken die we afgelopen seizoen in gebruik namen, ble-
ken een succes, want het aantal kwijtgeraakte ballen 
was verbluffend lager dan het seizoen hiervoor. En 
toen de schoolvakantie begin juli begon, konden 
we na vele uren zweten de deuren even achter ons 
dichttrekken. De bestelling voor nieuwe spullen was 
gedaan, de ballenvakken alweer gevuld en de tas-
sen stonden klaar om ingepakt te worden.

Vanaf de eerste week van augustus was er weer 
volop bedrijvigheid bij VDZ: tassen vullen met shirts, 
hesjes, waterzak, bidons e.d., volop vergaderen 
over tal van openstaande zaken en zoals gezegd 
begonnen de eerste trainingen alweer. De (nieuwe) 
leiders, trainers bleken er ook weer zin in te hebben, 
want het was een drukte van jewelste toen de spul-
len weer opgehaald konden worden. 

‘It giet oan’, maar niet vanzelf…

Daar word je blij van
Afgelopen januari organiseerden we twee ‘inloop-
avonden’ om van leiders, coördinatoren en trainers 
te horen wat er beter kon en waarbij wij kunnen on-
dersteunen. Dat resulteerde onder andere in een in-
formatieboekje met tal van tips en tricks, afspraken, 
betrekken van de ouders bij je team etc. Een andere 
wens die in vervulling gaat is dat Patrick de Nooijer 
op woensdag pupillentrainers gaat ondersteunen 
en begeleiden. Ook de opleidingen voor jeugdtrai-
ners en (jeugd)scheidsrechters (zie elders in deze 
Volharder) zijn belangrijke initiatieven die vanuit de 
Jeugdcommissie worden aangeboden om daaraan 
een vervolg geven. 

Een andere ‘opbrengst van de inloopavonden’ was  
dat werd aangegeven dat de kick off bijeenkomst bij 
de seizoenstart heel belangrijk werd ervaren.  Op 7 
september liep de kantine dan ook helemaal vol en 
daar werden wij als Jeugdcommissie wel heel blij 
van. Zoveel mensen bij elkaar die er weer zin in heb-
ben! Een mooi moment om elkaar (beter) te leren 
kennen, nieuwe spelvormen en regels te bespreken, 
ideeën over voetbal uitwisselen en in te gaan op de 
technische koers (zoals het wisselbeleid en spelop-
vatting (aanvallen!)).

Pijnpuntjes
We vertelden ook wat nieuw is komend seizoen en 
hoe wij invulling willen geven aan het onderdeel: 
een vereniging is dingen samen met elkaar doen bij 
VDZ. Want een van de pijnpunten is dat we niet al-
les dat we willen doen voor de jeugd ook kunnen 
realiseren. Mogelijk zullen we bepaalde leuke acti-
viteiten niet door laten gaan. Gewoon omdat we er 
geen capaciteit voor hebben. Daarom hebben we 
functies opgeknipt in kleinere taken en activiteiten, 
waardoor we hopen dat mensen het in het kader van 
de vrijwilligersregeling willen oppakken. Deze staan 
op de website en er is over gemaild met alle ouders.

►►►

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
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35+ Eindelijk weer 
voetballen inclusief 
derde helft

Verenigen betekent nu eenmaal dat we het allemaal 
samen doen. En er zijn gelukkig veel mensen die 
hun tijd beschikbaar stellen aan onze mooie club. 
Dus laat de leider, trainer en coach ook niet ‘zwem-
men’;  zij doen het ook vrijwillig. Denk daar ook aan 
als het even niet zo loopt als jij het graag zou willen 
hebben. Blijf niet langs de lijn staan, maar stap in. 

Dat wij blij zijn met al onze kaderleden willen we ook 
laten zien in de nieuwe jacks (hoodies) waarin ons 
kader vanaf dit seizoen langs het veld is te zien. Alle 
oude worden ingenomen en daarvoor gaan we een 
goede bestemming zoeken, zoals we ook met de 
oude wedstrijdshirts van de jeugd hebben gedaan. 
Deze zijn al vastgelegd in Ghana en Kenia.

John Wijbenga, Voorzitter jeugdcommissie VDZ

Ik, Juan Suanes, wilde al jaren weer voetballen in 
competitieverband. Maar ik wilde niet iedere za-
terdag of zondag een hele of halve dag op pad 

zijn.Ineens was daar het antwoord; 35+ op de vrij-
dagavond. Het idee kwam van mijn teamgenoot Ma-
rius Polski. Dit komt ongeveer op het volgende neer:  
3 vrijdagen per maand trainen van 19:15 tot 20:15 
en 1 keer per maand in competitie verband 3 tot 4 
wedstrijden van 15 of 20 minuten afwerken; inclusief 
iedere week een zeer succesvolle derde helft.Wij 
hebben een enorm veelzijdig team! Als je alleen al 
kijkt naar de verschillende beroepen; Makelaar, psy-
choloog, team manager, ambtenaar, pedagogisch 
werker jeugdzorg, ZZP’ers in verschillende beroeps 
vormen en ga zo maar door. Het is fantastisch om te 
zien hoe het elftal gelijk verbinding met elkaar zoekt 
en heeft. We coachen, complimenteren en enthou-
siasmeren elkaar. Dit alles alsof wij al jaren samen 
voetballen. Dit krijg je in mijn optiek alleen als je de-
zelfde passie deelt. We zijn zeker nog niet de beste 
en zeker nog niet op het gewenste niveau, maar ple-
zier en de drive is er ZEKER!  

Alleen kan je niks, je moet het samen doen. 
-Johan Cruijff-

35+ Eindelijk weer voetballen 
inclusief derde helft

Kort de regels van 35+ voetbal:
• half veld
• 7 spelers
• rond de 35 jaar of ouder.
• doorlopend wisselen 
• geen buitenspel
• ingooien

Zoals de KNVB ook zegt voetbal gaat nooit uit je 
bloed en als je een spelvorm zoekt die niet op zater-
dag of zondag valt is dit FANTASTISCH.

Wij hebben nu 11 team leden en zoeken nog 1 laat-
ste team genoot. Heb ik je interesse gewekt? Je kunt 
mij altijd mailen: juansuanesmeekhof@hotmail.com

Als laatst wil ik Rogier Walter (coördinator senioren 
voetbal) bedanken! Bedankt dat wij de kans hebben 
gekregen te beginnen bij VDZ met deze spelvorm 
en zijn hulp bij de eerste keer dat VDZ gastheer was 
voor 4 verschillende clubs.
De kantine omzet was denk ik niet om te klagen.

Groeten,
7x7 All stars 

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼



 

 

 



 

 

 



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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van de 
bestuurstafel

Het nieuwe voetbalseizoen is weer begonnen. 
Na een heerlijke zomer zijn alle teams weer 
begonnen met trainen, zijn de eerste wedstrijden 

gespeeld en zetten de vrijwilligers zich weer 100% in. Elk 
jaar wordt er met man en macht gewerkt om de club draai-
ende te houden, zodat de bar bemand is, de wedstijden 
gespeeld kunnen worden, de trainingen plaatsvinden, de 
website gevuld wordt, de Volharder kan worden uitgege-
ven en nog veel meer. Elk jaar wordt er veel werk verzet 
door onze vrijwilligers. Het kan niet duidelijk gezegd wor-
den: ZONDER VRIJWILLIGERS, GEEN VDZ. Vanaf deze 
plaats spreken wij onze waardering uit voor de tomeloze 
inzet van allen, die VDZ een warm hart toedragen. 

Helaas moeten we wel constateren dat een groot deel 
van die werkzaamheden op dezelfde vrijwilligers aanko-
men. En hoewel het meeste prima draait, lopen we ook 
bijvoorbeeld het risico dat sommige festiviteiten mogelijk 
gecanceld gaan worden, toernooien in gevaar komen en 
dat sommige teams zonder trainers zitten. In de Gelder-
lander van afgelopen 13 september besteedde de krant 
ook aandacht aan het feit dat sportclubs schreeuwen om 
meer vrijwilligers.  Vandaar een dringend oproep van het 
bestuur: Draagt u VDZ ook een warm hart toe, wilt u mee 
helpen om de club waar u zelf of waar uw zoon of dochter 
met veel plezier speelt blijft draaien. Meldt u zich dan!! 
Weet u niet wat u zou kunnen doen? Dat kan van alles 
zijn, natuurlijk blijven we als club op zoek naar trainers, 
scheidsrechters of leiders. Maar het kan ook zaken zijn 
die dicht bij uw eigen vakgebied liggen, zoals: VDZ IT 
helpen naar de volgende stap, de communicatiemiddelen 
onder de loep nemen en verbeteren, helpen met VDZ 
verder AVGproof maken en zo zijn er nog veel maar za-
ken die er te doen zijn, in tijdelijk project of voor een heel 
seizoen. Wilt u iets voor de jeugd betekenen, neem dan 
contact op met Jerome Jansen, via AJC@vdzarnhem.nl. 
Wilt u overkoepelend iets voor de club betekenen neem 
dan contact op met ons, via bestuur@vdzarnhem.nl en 
wij brengen u met de juiste personen in contact.

Op bestuurlijk niveau zijn ook de nodige ‘kilometers 
gemaakt’. Er wordt door velen hard gewerkt om de club 
goed te laten functioneren. Daarbij dragen wij graag onze 
steentje bij door een duurzame en gezonde beleids-
voering. Dit jaar kunnen met grote trots aankondigen 
dat als club bijdragen aan de rookvrije generatie. Vanaf 

dit seizoen is het 
sportpark waar VDZ 
speelt rookvrij. 
Een prachtig 
initiatief, die vorig 
jaar bij ons onder de 
aandacht is gebracht 
door een vader van 
een jeugdspeler, die wij van harte 
ondersteunen. Hierover leest u verder 
op in de volharder meer. Ook is er kritisch gekeken naar 
onze afvalverwerking en zijn we gestopt met de honder-
den plastic bekertjes te verbruiken per week. En wist u al, 
dat u nu ook vers fruit kan kopen in de kantine?

Een stuurgroep is opgericht om de plannen voor ons 
nieuwe clubhuis verder vorm te geven. Dit is een dergelijk 
groot project, dat nog enige jaren in beslag gaat nemen. 
Als er nieuws hierover is zullen we u uiteraard infomeren. 
Maar gaan we ook zaken aanpakken die niet langer kun-
nen wachten. Daarom ligt er nu een opdracht bij een ar-
chitect voor de verbouwing van de voorgevel en een deel 
van kantine. Hoe dit precies vorm gaat krijgen zal tijdens 
de ALV in november aan de leden worden gepresenteerd.

We hebben deze zomer afscheid genomen van een 
bestuurslid, Rob Godschalk heeft zijn taak als penning-
meester neergelegd. Via deze weg willen we Rob van 
harte bedanken voor zijn inspanningen en constructieve 
dialogen o.a. aan de bestuurstafel. In de zomer zijn we op 
zoek gegaan naar een opvolger en deze lijkt te zijn gevon-
den in Hans van der Held. Een bekende binnen de club 
en tevens leider van de Heren 1. Hans zal de komende 
tijd meelopen met het bestuur en zijn beeld vormen over 
wat de functie inhoudt. Tijdens de ALV in november zal hij 
zich officieel kandidaat stellen. 

Met andere woorden het nieuwe seizoen is weer in volle 
gang. Wij willen u al bij voorbaat bedanken voor de sup-
port langs de lijn en binnen de club. Wij kijken uit naar 
weer een jaar met fijne samenwerking, met sportieve inzet 
en resultaat. Laten we er met z’n allen een mooi jaar van 
maken!

Namens het Bestuur.
Esther Bronkhorst, secretaris VDZ
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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

*
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VDZ Rookvrij!

VDZ rookvrij�!

Het is zaterdag 22 september 9.00 uur op 
sportpark ’t Cranevelt. Het lijkt een normale 
zaterdag als alle anderen. Aanmoedigingen, 

een fl uitje van een scheidsrechter, gejuich klinkt van 
de velden. Toch is er iets veranderd. VDZ is net of-
fi cieel rookvrij verklaard. Op het terras bij de kantine 
wapperen de rookvrij vlaggen voor de rookvrije ge-
neratie. De asbakken zijn verdwenen en langs de 
velden hangen bordjes om iedereen attent te maken 
hierop!

Daan, 9 jaar, is er heel blij mee:“ Ik hou niet van ro-
ken en zeker niet als ik aan het voetballen ben. Het 
stinkt en ik moet er van hoesten”. Ook Floor, 14 jaar, 
is voor een rookvrij generatie want:” Roken is niet al-
leen slecht voor mensen maar ook voor de mensen 
die meeroken”. Ze vindt het fi jn dat er nu niet meer 
gerookt kan worden rondom de velden.

Na een lange voorbereidingstijd is VDZ nu rookvrij. 
Dat wil zeggen dat er niet meer gerookt mag worden 
op het terrein. Omdat er een aantal mensen echt 
niet zonder kan is er een speciale rookplek inge-
richt. Deze bevindt zich tussen de parkeerplaatsen, 
alleen daar mag nog gerookt worden (zie foto). In 
het begin zal het best nog moeite kosten, maar het 
verzoek is mensen aan te spreken als ze toch staan 
te roken op het terrein en ze naar de speciale plek 
te verwijzen.

De reden waarom 
VDZ achter het 
project de rook-
vrije generatie staat 
is omdat roken zoveel nade-
lige eff ecten heeft. Elke week begin-
nen er nog honderden kinderen met roken
in Nederland. Van de mensen die met roken starten 
overlijdt meer dan 50% aan de gevolgen hiervan. 
In Nederland overlijden er jaarlijks 20.000 mensen 
door roken en enkele duizenden door meeroken. 
60 Baby’s overlijden per jaar omdat hun moeder 
tijdens de zwangerschap heeft gerookt.

Goed dus dat VDZ nu voor een rookvrije generatie 
gaat. Met dank aan het bestuur voor het ondersteu-
nen en mogelijk maken van dit gezonde en positieve 
initiatief.

De werkgroep VDZ Rookvrij
Matthieu Nas, Peter de Bruijn, Jaime Smal

Van links naar rechts: Jaime Smal, Matthieu Nas, Daan Bal, 
Floor Jansen, Noud Hooyman en Peter de Bruijn
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Het afgelopen seizoen hebben we voor het eerst 
met de scheidsrechters gewerkt op basis van het 
beleidsplan scheidsrechters. Het belangrijkste doel 
van dit plan is alle thuiswedstrijden van VDZ binnen 
5 jaar voorzien van eigen scheidsrechters. We be-
schouwen de scheidsrechter, net als de voetballer, 
als een sportman die zich verder wil ontwikkelen om 
de beste te worden op zijn gebied en zijn eigen ni-
veau. VDZ zorgt voor de randvoorwaarden om dit 
mogelijk te maken en zorgt ervoor dat de scheids-
rechter een volwaardig lid is van onze vereniging en 
met respect wordt behandeld.

Conclusie van het afgelopen seizoen is dat we stap-
pen hebben gemaakt, maar dat we er nog lang niet 
zijn. Het verloop onder de jeugdscheidsrechters is 
groot en het aantal scheidsrechters voor de jeugd 
vanaf O15 en senioren is nog veel te laag. Positief 
is dat we voor het eerst weer 2 nieuwe verenigings-
scheidsrechters hebben opgeleid. Er weer een 
nieuwe enthousiaste groep jeugdscheidsrechters is 
gestart en dat er een aantal jongens de stap van half 
veld naar heel veld hebben gemaakt. Ook zien we 
voor het eerst weer instroom van scheidsrechters 
die in eerste instantie geen relatie met VDZ hebben. 
Goed voorbeeld is Robert Wils. Meldde zich vorig 
jaar bij de club als scheidsrechter voor JO11 en is 
inmiddels gediplomeerd verenigingsscheidsrechter 
en vaste waarde bij het begeleiden van wedstrijden 
van O15, O17 en O19! Ook dit seizoen zien we weer 
nieuwe jongens opstaan, zoals Bruno Grillo, 11 jaar, 

VDZ gaat academisch
In deze bijdrage vanuit de algemene jeugdcoördinatie 
een special over de nieuwe academie binnen VDZ. Met 
trots presenteren wij de: 

die niet voetbalt maar het wel geweldig vindt om 
wedstrijden te fluiten.  Ook hebben zich 9 cursisten 
gemeld voor de cursus verenigingsscheidsrechter 
voor fluiten op een groot veld.

Om echt de volgende stap te kunnen zetten zijn 
we hard op zoek gegaan naar een sponsor die ons 
hierbij in financiële zin kan ondersteunen. Met trots 
kan ik melden dat we deze gevonden hebben in de 
Rabobank. We hebben ons beleidsplan voorgelegd 
aan de Rabobank en zij zijn enthousiast over het 
plan. De maatschappelijke betrokkenheid die er uit 
het plan spreekt, waarbij we iedereen bij de vereni-
ging willen betrekken en waarbij we willen streven 
naar een omgeving waarin de scheidsrechter met 
respect behandeld wordt, met plezier kan fluiten en 
zich veilig voelt vóór, tijdens en na een wedstrijd. 
Daarnaast is VDZ een sportvereniging met een 
goede naam en regionale uitstraling, wat aansluit bij 
de filosofie van de Rabobank inzake sponsoring. Dit 
heeft er toe geleid dat we een driejarige overeen-
komst hebben kunnen sluiten, waarbij de Rabobank 
haar naam verbindt aan de scheidsrechtersacade-
mie. Ook gaan we onderzoeken of er mogelijk meer 
gebieden zijn waarop we samen kunnen werken. 
Dit is echt een geweldig resultaat waar we hopelijk 
als vereniging veel vruchten van kunnen plukken. 
Speciaal woord van dank aan VDZ vrijwilliger Frank 
Löwik die de verbinding tussen VDZ en Rabobank 
heeft gelegd. 

Aan VDZ, ons allemaal dus, nu de taak om de vol-
gende stappen te zetten. Scheidsrechters werven, 
opleiden, begeleiden en behouden zijn de uitda-
gingen waar we voor staan. Verloop onder nieuwe 
jeugdscheidsrechters is geen ramp, zolang we maar 
steeds een groep kunnen behouden voor de vol-
gende stap. En daarnaast zoveel mogelijk ouders, 
senioren, zij-instromers zien te werven voor het flui-
ten bij VDZ en een planner voor het inplannen van 
de scheidsrechters op de wedstrijden. Maar we heb-
ben niet alleen scheidsrechters nodig, maar ook er-
varen (oud) scheidsrechters die het leuk vinden om 
de nieuwe scheidsrechters verder te helpen in hun 
ontwikkeling! 

Om dit alles in goede banen te leiden wordt de co-
ordinatie nu nog verzorgd door de jeugdcommissie, 
maar een aparte scheidsrechterscoördinator die de 
grote lijnen wil gaan uitzetten is hard nodig. 

Wil jij ook in een van deze rollen deel uitmaken van 
de Rabobank Scheidsrechtersacademie VDZ? 
Neem dan contact op met mij via ajc@vdz-arnhem.
nl.

Hup VDZ!
Jérôme Jansen

Algemeen Jeugdcoördinator 
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Autorijschool de Haas

Géro meubelsoffeerderij

atelier VOOr zelfmaakmOde

Schoonmaakbedrijf Hofs

Schoonmaakbedrijf Hofs
voor particulieren, bedrijven en Verenigingen

Algemeen schoonmaakonderhoud, glasbewassing, hulp in het 
huishouden (ook met pgb), schoonmaak kantoren, complexen 
van VVE,  schoonmaakwerkzaamheden op scholen, sportac-
comodaties en dokters- of tandartspraktijken. Voor meer info 
en diensten van SB Hofs mail, bel of check onze site.

Raymond Hofs en Patricia Tolhuisen, Arnhem
T: 06-30419995 E:info@sbhofs.nl

 w
w

w
.sbhofs.nl

Atelier voor zelfmaakmode
Cursussen voor zelfmaakmode – 
tevens verstelwerk van kleding
Voor informatie bel 06-54283031 of 026-4425791 
Thea Zeuner, Waterbergseweg 5, 6815 AL Arnhem-Alteveer

info@ateliervoorzelfmaakmode.nl
www.ateliervoorzelfmaakmode.nl

GérO meuBelstOffeerderiJ

www.autorijschooldehaas.nl

15%!!* korting

Altijd al je rijbewijs willen halen?
Dan is dit je kans!

Als VDZlid profiteer je nu van 
maar liefst 15% korting op al onze basispakketten*. Wil je 
een GRATIS proefles? Schrijf je in via de website of bel 
0628636503

* Niet in combinatie met andere acties
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Voor informatie bel 06-54283031 of 026-4425791 
Thea Zeuner, Waterbergseweg 5, 6815 AL Arnhem-Alteveer

info@ateliervoorzelfmaakmode.nl
www.ateliervoorzelfmaakmode.nl

De organisatie 
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 € 264, 
(spelend)
Junioren  € 232, 
(13 t/m 18 jaar)
Pupillen  
(5 t/m 13 jaar) € 224,
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 & Reglementen 
meer informatie over de 
verenigingsstructuur, statuten, 
huishoudelijk reglement, ge-
dragscode en tuchtreglement. 
Wijzigingen voor deze pagina 
graag doorgeven aan Esther, 
Bronkhorst 
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 Hanny Jansen 0627838393

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 Hanny Jansen 0627838393
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 0625088662

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
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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

 A De Hofstede 30

 4033 BV Lienden

T  (0488) 74 00 40

E info@bvradvies.nl

I www.bvradvies.nl


