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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
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Pupil van de Week: Nora van Dijk

van de 
voorzitter

De winterstop staat voor de deur. Een mooie tijd 
met feestdagen en een goed moment om even 
gas terug te nemen.  Bestuurlijk blijft het wel een 

drukke tijd voor VDZ. We zijn in gesprek met het Sportbe-
drijf en het Vastgoedbedrijf van de gemeente over allerlei 
contracten voor onze velden, maar ook over opstalrechten 
voor onze accommodatie. Met de investeringscommissie 
hebben we afgesproken dat zij een masterplan opstellen 
voor ons gebruik van het park. Dit vergt wat meer tijd dan 
wij allemaal gehoopt hadden. Na de komst van de nieuwe 
penningmeester is het bestuur gestart met een beleidsver-
kenning naar de benodigde investeringen, ook op andere 
vlakken, die nodig zijn om onze vereniging sterker te ma-
ken en klaar voor de toekomst. We gaan in nauw overleg 
met de technische mensen bij de jeugd, herenselectie 
en de damescommissie op zoek naar een bestuurslid 
voetbalzaken.  Ik verwijs u voor meer informatie naar het 
verslag van onze laatste algemene ledenvergadering.
Ik hoor veel waardering voor ons rookvrije park. Voor 

zover ik kan waarnemen is 
het redelijk succesvol. Sociale 
controle werkt!  Hoogtepunt 
voor mij de afgelopen maan-
den was de feestelijke ope-
ning van de scheidsrechtersacademie, gesponsord door 
de Rabobank. Mooi om te zien, dat wij jonge scheids-
rechters niet alleen opleiden, maar ook begeleiden en 
zodoende proberen te behouden. Een geweldig initiatief!
Het seizoen is  bijna halverwege. Ik ben benieuwd naar 
de herfstkampioenen bij VDZ. De herenselecties staan er 
nu erg goed voor. 

 Ik nodig u van harte uit voor het Kerstfeest op VDZ en 
hoop u te ontmoeten op onze nieuwjaarsreceptie op 
nieuwjaarsdag. Ik wens u alvast fijne feestdagen, een 
heel goede jaarwisseling en een gezond en gelukkig 
2019.

Noud Hooyman PUPIL VAN DE WEEK

Naam: Nora van Dijk
Ik ben 9 jaar oud en speel in JO10-4 als middenvelder. Ik was pupil 
van de week bij de wedstrijd: VDZ 1 – Pax 1, bij de wedstrijd op 25 
november 2018. De uitslag was 2 - 1.

Hoe lang speel je al bij VDZ? Eén en een half jaar
Waarom koos je voor VDZ? Omdat het me een leuke club leek
Op welke positie speel je het liefst? Middenvelder
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom? Ik kan niet kiezen
Wie vind je de beste voetballer en waarom? 
Messi en Ronaldo, ik vind dat ze goede acties maken
Wat is je favoriete club? Vitesse
Heb je nog andere hobby’s? Gamen en voetbal
Wat wil je later worden? 
Profvoetballer, dierenarts, schrijver of tekenaar
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij VDZ? 
Dat ik pupil van de week mocht zijn
Wat was je beste wedstrijd of actie?
Ik maakte een schijnbeweging bij een speler en rende en maakte een 
panna bij de keeper en scoorde!
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over jezelf? Dat ik VDZ de 
leukste club vind en dat mijn overgrootopa, Antoon Penninks, op de foto 
hangt bij de bestuurskamer omdat hij heel lang (ere) voorzitter is geweest.

Fo
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van de 
redactie

VDZ PM 2018.indd   1 20-11-2018   15:21:43

Voor u ligt de tweede editie van de Volharder van 
dit seizoen, het kerstnummer. Een goedgevuld 
nummer al zeggen we het zelf. Niet veel kampioe-

nen, we hoorden dat alleen het JO123 feest kon vieren, 
daar hebben we dan ook meteen maar twee pagina’s 
voor vrijgemaakt. Maar bij een grote club als VDZ gebeurt 
er natuurlijk van alles. De jeugd is weer met veel succes 
rondgeweest met de Grote Club Actie. De Rabobank 
Scheidsrechters Academie is definitief van start. We heb-
ben de grote Algemene Ledenvergadering weer achter 
de rug. Het aantal leden dat daar op komt  dagen valt 
bij zo’n grote vereniging als VDZ toch een beetje tegen. 
Aan de andere kant geeft het misschien aan dat het heel 
goed gaat. Ik weet het niet, in ieder geval staat er in deze 
Volharder een uitgebreid verslag zodat u weet wat daar 
zoal besproken wordt.  
De rubrieken zijn ook weer goed gevuld. Hennij Holtus in 
de rubriek VDZ en zijn vrijwilligers, de familie Van Wolven 
in Voetbalfamilie.en maar liefst vijf pupillen van de week. 
Daarnaast hebben we twee nieuwe rubrieken. Jasper 
de Kinkelaar gaat de perikelen die in een seizoen in een 
voetbalteam spelen opschrijven in Het Team We zijn 
benieuwd. Daarnaast komt er in het kader van de RSA in 
elk nummer een Scheidsrechter in de Schijnwerpers. Wat 
er verder nog in staat laten we uzelf ontdekken. 

In plaats van bardiensten…….
De bardiensten zijn welbekend bij VDZ om te voldoen aan 
de vrijwilligersregeling. Maar wist je dat je ook met een 

paar keer per jaar met stukjes schrijven, 
redigeren, vormgeven en fotograferen aan de 
vrijwilligersregeling kunt voldoen? 
Vijf keer per jaar komt een groepje enthousiaste vrijwil-
ligers bijeen. In anderhalf uur tijd wordt de volgende Vol-
harder ‘in de steigers’ gezet. De taken worden verdeeld 
en twee weken later gaan de vormgevers aan de slag met 
alle binnengekomen teksten en foto’s.
Een geoliede machine met dank aan een groepje mensen 
die dit al jaren doet. Maar ook een geoliede machine moet 
wel eens wat onderdelen vervangen! Vandaar dat 
we op zoek zijn naar minimaal drie nieuwe 
mensen die het leuk vinden om zich bezig 
te houden met interviewen, schrijven, 
vormgeven en/of fotograferen. 
Ben jij -als hobby of beroepsmatig- hier 
al mee bezig en wissel jij je bardiensten 
graag in voor vijf gezellige avonden in het 
jaar (en als je een keer niet kunt, hoef je echt 
geen vervanging te regelen…;.): kom dan bij de redactie 
van De Volharder! 
Draai gerust dit seizoen eens een Volharder mee om te 
zien of het iets voor je is. Voor meer informatie kun je 
contact opnemen met: Rudi Borkus (0653678271) of 
Janine Boekelder (0624873450) of stuur een mail aan 
volharder@vdzarnhem.nl. 

Namens de redactie 
Janine Boekelder

Rudi Borkus

IN MEMORIAM
Op 6 juni 2018 is, na een periode van afnemende gezondheid, 
toch nog plotseling overleden ons oudlid

    BERT MICHELS
vader van ons lid Erik, keeper van het zesde herenteam. Bert bereikte de leeftijd van 81 jaar.
Hij was jarenlang actief binnen de vereniging als controleur van de toegangskaarten en als barmedewerker.
Altijd hulpvaardig en met een opgeruimd karakter.

Wij wensen zijn vrouw Nanny en zijn kinderen veel sterkte bij het verwerken van het verlies van Bert.
HM

IM

Deze IM had in Volharder 1 moeten verschijnen maar was door de eindredacteur helaas over het hoofd gezien, excuses en bij deze alsnog (red.)

Kom erbij!



Hoe wordt je een echte voetbal-Piet?

Hoe word je een echte Voetbal-Piet

Ter ere van de Sint was er op woensdag 28 
november een echte Pieten-voetbaltraining 
bij VDZ. De jongste voetballers van VDZ (mi-

ni’s, Champions League, JO8 en JO9) oefenden om 
een echte voetbal-Piet te worden. Op het speciale 
pietenparcours, uitgezet door CIOS-studenten, de-
den de kinderen vol verwachting mee. Tijdens het 
zaklopen verdween een kind bijna in de zak, maar 
gelukkig ging die zak niet naar Spanje! Ook leerden 
ze cadeautjes doorgeven tussen de benen door, bal-
len gooien in schoorstenen en cadeautjes uit de goal 
schieten.

De aanwezige Pieten zorgden tijdens het pieten-
parcours voor pepernoten en ander lekkers. En na-
tuurlijk werd het geheel omlijst met sinterklaaslied-
jes. De vele belangstellenden op de koude tribune 
waren blij dat ze na afl oop naar de warme kantine 
mochten. Daar werden de kinderen getrakteerd op 
warme chocolademelk én een cadeau van de Sint, 
een echte VDZ-bidon! 

Al met al een zeer geslaagde pieten-training. 

Namens alle ouders: bedankt!

Hoe wordt je een                                   echteHoe wordt je een                                   echteHoe wordt je een                                   echte
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De VDZ jeugd kijkt uit 
naar de toernooien, op-
roep

Voetbal met meer plezier

DE VDZ JEUGD 
KIJKT UIT NAAR 
DE TOERNOOIEN.
EN WIJ DAAROM 
NAAR JOU.
De Zomertoernooien van VDZ zijn voor onze jeugdspelers onvergetelijke momenten. 
Van heinde en verre komen teams zich melden om de hele dag met hun sport bezig te 
zijn. Het bruist van de activiteit, spanning, vriendschap en strijd. Als lid of ouder ben je 
daarbij hard nodig. Voor de volgende toernooien zoeken we mensen die graag willen bij-
dragen en meegenieten van topervaringen! Heb je interesse? Dan kijken we erg naar je 
uit! Meld je aan via vrijwillig@vdz-arnhem.nl. 
Bedankt alvast namens alle jeugdspelers van VDZ.

Internationaal toernooi - Zaterdag 25 mei en zondag 26 mei 2019 
toernooi voor prestatieteams O9 t/m O15 jongens 
Gevraagd: 3 vrijwilligers -  Aantal uren per vrijwilliger: >12 uur
 
Henk Everstoernooi - Zaterdag 1 juni
Toernooi voor miniís O8, O9, O10, O11 en O12 
Totaal gevraagd: 3 vrijwilligers  - Aantal uren per vrijwilliger: >12 uur 

Geert Egging toernooi - Zaterdag 8 juni en zondag 9 juni
Toernooi voor O13, O15, O17 en O19 
Gevraagd: 3 vrijwilligers -  Aantal uren per vrijwilliger: >12 uur
 
Commandeurtoernooi - (2 dagen?????)
Toernooi voor prestatieteams O13, O15, O17 en O19 
waarbij tussen 4-8 teams per leeftijd deelnemen
Gevraagd: 3 vrijwilligers -  Aantal uren per vrijwilliger: >12 uur
 
In een tournooiteam verdeel je samen de zorg voor:
- Communicatie naar verenigingen en deelnemende teams
- Voldoende deelnemende teams
- Jeugdscheidsrechters (i.s.m. scheidsrechterscoördinatie)
- Bemensing van het wedstrijdsecretariaat
- Wedstrijdschema’s
- De prijzen en de prijsuitreiking

 

Zaterdag 17 augustus en zondag 18 augustus
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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

WWW.YELLOWCODE.NL

APPS 
DIE SCOREN!

Bos Interieur

Binnenzonwering
Raamdecoratie

Vloeren
Tapijt

Emmastraat 47
6881 SP Velp
Tel. 026-3649910
www.bosinterieur.nl
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VDZ en zijn vrijwilligers

Deze editie een vrijwilliger die je in de gaten 
moet houden. Hij is maar liefst 13 jaar lang in 
aanraking geweest (bij de politie) met de ME, de 

recherche en politiehonden. Deze speurneus bleef am-
bitieus en ging op zijn 30e terug de schoolbanken in om 
te halen in ‘Fiscaal Recht’ en werkt alweer vele jaren bij 
een accountskantoor in Barneveld. Bij VDZ zoveel leden, 
dus ook zoveel verhalen. Nu aan tafel Hennij Holtus (’57), 
leider bij de dames van VDZ.

Ook bij VDZ heeft Hennij verschillende werkomgevingen 
gezien. Zijn twee zonen Joost en Maarten speelden in de 
lagere jeugdelftallen en vader Holtus was jaren als leider 
actief en ook enkele jaren als trainer. Zijn vrouw Jolanda 
ziet Hennij nog steeds drie keer in de week naar VDZ 
gaan als bevlogen en zeer betrokken lid. In zijn eigen 
jeugd was Holtus als voetballer te vinden bij Eendracht tot 
aan zijn 25e, toen nog de grote club van Arnhem.

GEZELLIGHEID, dat heeft Hennij altijd erg belangrijk ge-
vonden tot op de dag van vandaag. ‘De sfeer en harmo-
nie moet goed zijn in een team’. Een mooie herinnering 
was de tijd als leider bij de B3 en B4. Slechts 25 spelers, 
dus onmogelijk om twee teams op poten te zetten. Voor 
Hennij was de deur niet dicht en ging aan de slag. De 

ouders en de jongens uitge-
nodigd van de twee teams, 
het plan voorgesteld om 
met de 25 jongens de 
wedstrijden te spelen 
als B3 én B4 en met het 
secretariaat de wedstrijden 
achter elkaar laten inplannen. 
Zo geschiedde…’de sfeer was 
goed en iedereen van de groep 
was betrokken en flexibel en de GEZELLIGHEID was 
geweldig’, vertelt Holtus met een grote glimlach. De B3 
werd zelfs kampioen in dat jaar, dankzij alle 25 jongens en 
de betrokken ouders!

Ook nu als leider bij de dames, zorgt hij samen met Clifton 
Mijland en Paul Meulenbroek voor verbinding. Hennij is 
aan het begin van dit seizoen voortvarend van start ge-
gaan met gevulde proseccoglazen en de VDZ sushibar. 
Een goede leider is belangrijk voor een team. Wat fijn als 
een coach kan sparren, wat fijn om een leider te hebben 
die andere dingen ziet dan alleen de bal en de rugnum-
mers, wat fijn iemand die in gesprek blijft, wat fijn iemand 
die de kar trekt en interesse toont.

Irene Smeltink

Verbinding en gezelligheid

De drie sterren staan voor drie hoogtepunten bij VDZ: 
drie keer gepromoveerd met de A



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



Aankondiging VDZ Ten-
nistoernooi

Mede mogeli jk gemaakt door:
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DE DERDE
HELFT

Nieuw(s) bij de HC

“Hé een bekend gezicht, zullen sommige 
mensen denken. Dat klopt! Na twee en een 
half seizoen de kantine openen vonden we 

het bij de horecacommissie toch maar eens tijd worden 
om mij officieel voor te stellen. Ik ben Robin en ik open 
de kantine op maandag, dinsdag en vrijdag. Omdat Bo-
ris, onze zondagcoördinator, ons helaas alweer heeft 
verlaten, ben ik tot de winterstop behalve op het veld 
ook een aantal zondagen in de kantine te aanschouwen.
Aangezien ik toch al niet weg te slaan ben op VDZ train 
ik ook nog op de woensdag en de vrijdag. Op de zon-
dagen speel ik dus ook wedstrijden bij het gezelligste 
team van VDZ: Dames 4! We spelen in de vierde klasse 
en voetballen daar prima mee. Op vrijdag doen we vaak 
nog een biertje na de training. 

In de tijd die ik niet op de club door breng, studeer ik aan 
de kunstacademie hier in Arnhem. Nu in het vierde jaar, 
dus hopelijk na dit schooljaar afgestudeerd! 
Ik hoop u snel een keer aan de bar te zien hangen en ge-
zellig een drankje te drinken! Of wie weet in de volgende 
vergadering van de HC, want wij zijn nog steeds op zoek 
naar nieuwe leden. 

Robin

12 januari, zet het vast in je agenda !!

Elfde editie

Roel van der Leij 
Wintercup 2019
Op zaterdag 12 januari 2019 wordt  voor de elfde keer het lagereelftallentoenooi gespeeld.   
Het toernooi begint om 13.00 uur.  

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

Rogier Walter

11
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Garage Kornman

Jan van Leur Dak- en Gevelwerken

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

www.janvanleur.nl

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

Vraag vrijblijvend een offerte

Garage Kornman

• Gratis A.P.K. bij grote beurt
• Onderhoud en reparatie van                                                        

alle  merken auto’s
•  Laswerk
•  Grote- en kleine beurten
•  Verkoop gebruikte auto’s

Eduard van Beinumlaan 2,  Arnhem
tel. 026-4425103, gsm. 06-23970936

web kornmanautos.nl

Autorijschool de Haas

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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Aankondiging 
kerstfeest en nieuw-
jaarswedstrijd- en 
receptie

Nieuwjaarswedstrijd
VDZ 1 - Oud VDZ 1
14.00 uur

Nieuwjaarsreceptie VDZ
16.00 uur

1 jan

Feestcommissie
Henk Koudijs
Hans Egging

Horecacommissie

Mis het niet!!!!

Komt allen tezamen!!

VDZ Kerstfeest
22 december
van 20.00 tot 01.00  uur in ons clubhuis met:

   -DJ Naukia

   -een loterij met leuk prijzen

   - de verkiezing van  
de herbstmeister



Pupil van de Week, 
Lukas Kruisselbrink 
en Axel de Boer

Naam: Lukas Kruisselbrink
Ik ben 9 jaar oud en speel in JO10 als middenvelder. Ik was pupil 
van de week bij de wedstrijd: VDZ 1 – Grol 1, bij de wedstrijd op 
18 november 2018. De uitslag was 3-0.

Hoe lang speel je al bij VDZ? Vanaf mijn vijfde, dus vier jaar
Waarom koos je voor VDZ? Omdat VDZ mooie kleuren heeft
Op welke positie speel je het liefst? Middenvelder
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom? 
Dat weet ik niet, er zijn veel goede spelers
Wie vind je de beste voetballer en waarom? 
Messi, omdat hij een heel goede dribbel heeft
Wat is je favoriete club? Ajax
Heb je nog andere hobby’s? Pingpongen
Wat wil je later worden? Ik wil later profvoetballer worden
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij VDZ?
Dat we met 211 hebben gewonnen en dat ik pupil van de week 
mocht zijn
Wat was je beste wedstrijd of actie? De beste wedstrijd was 
tegen SML, ik maakte toen een akkapanna
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over jezelf? 
Dat ik het erg leuk vind bij VDZ en dat we dit seizoen nog niks 
hebben verloren.

Naam: Axel de Boer
Ik ben 8 jaar oud en speel in JO09-5 als verdediger Ik was pupil 
van de week bij de wedstrijd: VDZ 1 –VVO 1 bij de wedstrijd op 
14 oktober 2018. De uitslag was 1 - 0.

Hoe lang speel je al bij VDZ? 3 seizoenen
Waarom koos je voor VDZ? Omdat mijn vriend er al voetbalde
Op welke positie speel je het liefst? Middenveld /verdediging
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom? 
Max Burgers, snelle buitenspeler
Wie vind je de beste voetballer en waarom?
Ronaldinho , de Ligt, Sergio Ramos , Huntelaar 
Wat is je favoriete club? Ajax
Heb je nog andere hobby’s? Ja, drummen en skaten
Wat wil je later worden? Sound and vision medewerker
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij VDZ? 
Schoolvoetbaltoernooi
Wat was je beste wedstrijd of actie? Er sprintte iemand op 
het doel af en schoot. En ik hield hem uit de lucht tegen zonder 
handen door te koppen
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over jezelf?
Niets meer

PUPIL VAN DE WEEK

Foto Ted de Kraker

Foto Henk Matser
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Spreekuren Fysi-
oDynamiek

Professionals in 
beweging 

Inloopspreekuur 
JEUGD 

Door fysiotherapeut Evert van Amerongen

Vooraf  aanmelden via  telefoonnummer 

06-21818152

Maandelijks op 
woensdag van 
19.00-20.00 uur 

• 9 januari 2019

• 6 februari 2019

• 6 maart 2019

• 3 april 2019

• 15 mei 2019 

Telefoon: (026) 3612093 
E-mail: info@fysio-

dynamiek.nl

Evert van Amerongen: 
Mobiel: 06-21818152 

Presikhaaf 
Rijkerswoerd 
Schuytgraaf 

Locatie: 
Sportpark VDZ 
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Deze keer staat de familie Van Wolven in de schijn-
werpers. De familie bestaat uit Nicole (47), Justin (46), 
Ruben (15) en Niklas (12). En voor de gelegenheid 
schuift ook opa Hans (76) aan. Niet meer wekelijks bij 
VDZ, maar in zijn vroegere jaren wel voetballend bij 
VDZ. Daarover later meer.

Nicole is door de week bestuurder in het onderwijs 
in Limburg en Justin is werkzaam als zelfstandig 
consultant. Ruben zit in 3VWO op het Thomas 

à Kempis en Niklas is gestart in de brugklas op het Rhe-
dens. Opa Hans, woonachtig in Zevenaar, doet ‘de leuke 
dingen die zijn leeftijdsgenoten wel meer doen’ en helpt af 
en toe zijn kleinzoons bij het maken van het huiswerk.
Of het nu de invloed van opa Hans is geweest of de vele 
vriendjes die al bij VDZ speelden, Ruben en later Niklas 
voetballen beiden vanaf de mini’s bij VDZ. Op het mo-
ment dat ze in de Fjes kwamen te spelen, werd Nicole 
teamleider. Justin heeft het voetbalvirus nooit overgeno-
men van zijn vader; hij draait de bardiensten en doet een 
incidentele vlagbeurt.

Wolven gespot op ‘t Cranevelt!
door Janine Boekelder

voetbal

familie

Inmiddels zijn de mini’s al vele jaren verleden tijd en 
speelt Ruben met veel plezier in de verdediging van het 
vriendenteam J0177. Inmiddels is hij ook al twee jaar 
jeugdscheidsrechter en doet hij nu de vervolgcursus. 
Ook Niklas is een echte verdediger en hij vertoont zijn 
kunsten in de J0134. 

Op de vraag wat ze waarderen bij hun vader/moeder/
broer/zoon/opa, reageert Niklas: “Ik vind het wel grappig 
dat Ruben soms mijn wedstrijden fluit. Jammer genoeg is 
hij dan wel wat streng voor ons team”. Ruben: “Haha, het 
is maar goed dat ik daar geen commentaar op krijg!”. 

Zowel Nicole en Justin genieten ervan dat beide zoons 
met hun teams steeds beter en slimmer gaan spelen. “Het 
is echt leuk om naar te kijken”, aldus Nicole. Justin vult 
aan: “Daarnaast vind ik het vooral mooi om te zien dat ze 
altijd graag naar de training gaan en dat ze ook blij slecht 
weer blij en fris thuiskomen. Lekker getraind?, vraag ik 
dan. En het antwoord is altijd JAA!”.
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Opa Hans vult aan dat hij het vooral waardeert dat ze met 
plezier trainen en spelen. Ze willen graag winnen, maar ze 
staan ook fatsoenlijk en sportief in het veld.
Justin voegt nog toe: “Niet zozeer bij VDZ, maar meer in 
het algemeen mag bij het voetbal er wel wat meer respect 
zijn bij spelers en publiek voor de scheidrechter en voor 
sportiviteit in het spel. Wat dat betreft kan het voetbal wel 
een voorbeeld nemen aan een sport als rugby.”

Naast de complimenten over en weer, zijn er natuurlijk 
ook altijd nog tips te geven. Ruben: “Ik vind dat het team 
van Niklas nog wel wat beter kan leren van hun eerdere 
wedstrijden om zo nog beter te worden.” Nicole geeft aan 
dat bij de ‘nabeschouwing’ op de achterbank er vaak iets 
gezegd wordt over wat de scheidsrechter of de tegenstan-
der anders had moeten doen, maar wat ze zelf beter had-
den kunnen doen is meestal wat lastiger te benoemen…. 

Mooiste voetbalmomenten 
Niklas: “Toen ik een paar jaar geleden pupil van de week 
was bij de wedstrijd van het eerste. Van Steef kreeg ik 
toen een mooie voetbaltas.”
Ruben herinnert zich vooral een moment van dit seizoen: 
“Ik scoorde een doelpunt tegen SML en had zelf eerst niet 
eens door hoe lekker hij er in zat.”
VDZ als club doet het goed bij de familie. Niklas denkt nog 
altijd met veel plezier terug aan het Slaapmutsentoernooi. 
En ook het feit dat de teamouders altijd regelen dat er 
training is, waardeert hij zeer.
Voor Ruben is de sfeer en het feit dat je ook echt vrienden 
maakt voor buiten het voetbal een groot pluspunt. Die 
gezelligheid is ook voor Nicole 
belangrijk: “je komt altijd wel 
iemand tegen om gezellig mee 
te kijken en kletsen”. En ook de 
toernooien zijn goed voor de 
teamvorming, vult Justin aan. 
Opa Hans kan daaraan nog 
toevoegen dat hij het enthousi-
asme en de inzet van leiders en 
begeleiders bewondert die ook 
in weer en wind hun uiterste best 
doen de vereniging naar buiten 
goed te vertegenwoordigen en te 
presenteren.
Een kleine tip voor de club 
heeft Niklas nog wel. Hij zou 
het fijn vinden wanneer er weer 
limonade na de trainingen klaar 
staat. 

Uit de 
oude 
doos
Een extra 
vraag voor opa 
Hans is natuurlijk wat 
er door de jaren heen is 
veranderd. “Als vereniging is er wat mij betreft 
niet zoveel veranderd in de loop van de jaren. De 
vereniging is fors gegroeid, maar heeft naar mijn 
mening altijd de fatsoenlijke uitstraling behouden. Wat 
wel veranderd is, is het voetbal op zich. Het is niet zo dat 
wij destijds maar wat deden, maar tegenwoordig speelt 
techniek en tactiek een veel grotere rol dan in mijn actieve 
jaren.” 
Hans speelde in de jaren 50 een jaar of zes bij VDZ. “Bij 
de junioren in het Ateam, maar daarna helaas niet verder 
gekomen dan de elftallen 2, 3 en 4 met de nadruk op 4. 
Maar wel altijd, net als Ruben en Niklas, achterin het veld. 
Ik heb nooit het beslissende doelpunt gemaakt, maar we 
zijn wel een keer kampioen geworden in 1958 en hebben 
toen met een elftalfoto in de VDZbode gestaan. Dat was 
toen nog een dun blaadje van misschien 6 of 8 pagina’s.”

De hele familie is het er over eens dat ze graag bij VDZ 
zouden willen blijven voetballen. Ware het niet dat aan 
het eind van het seizoen er een verhuizing gepland staat 
naar ZuidLimburg waar Nicole kort geleden als onder-
wijsbestuurder is begonnen. De familie gaat dus op zoek 
naar een nieuw huis, een nieuwe school voor de jongens 
en natuurlijk een nieuwe voetbalclub! Want dat ze willen 
blijven voetballen, is wel duidelijk.

Opa Hans is de stoere knaap helemaal  links op 
deze VDZ-foto uit de vijftiger jaren
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Willemsen Makelaars

Scheidsrechters 
in de schijnwerpers

Scheidsrechter in de Schijnwerper: 
MENNA BOER 

Hoe lang fl uit je al wedstrijden bij VDZ? 
3 jaar

Welke leeftijdsgroepen fl uit je?
Vroeger de E en F en nu de O13 en O15

Waarom ben je scheidsrechter geworden?
Fluiten leek me leuk om te doen, mijn vader fl uit ook. 
En ik had nog genoeg vrije tijd.

Minst leuke ervaring als scheidsrechter?
Bij een wedstrijd van een VDZ O13 team tegen de 
Bataven werd er bij een aanval hands gemaakt, de 
bal kwam vervolgens bij een speler die buitenspel 
stond. Ik gaf een penalty vanwege de eerste over-
treding (hands) en daar was de grensrechter van de 
tegenstander het niet mee eens, omdat hij het bui-
tenspel vond. Toen begonnen ook de spelers en de 
toeschouwers zich er mee te bemoeien. 

Leukste ervaring als scheidsrechter?
Na afl oop van de wedstrijd tegen de Bataven kwa-
men er mensen naar me toe die mij complimenten 
gaven omdat ik bij mijn beslissing was gebleven en 
dat ik de penalty gegeven had. Dat was leuk om te 
horen.

Wie vind je de beste scheidsrechter en waarom?
Björn Kuipers, omdat hij een wedstrijd goed kan 
be-geleiden en weinig fouten maakt.

Wat je verder nog kwijt wil over fl uiten bij VDZ?
Fluiten bij VDZ is leuk, ik kan het iedereen 
aanraden.
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Scheidsrechter in de 
spotlights, Menna BoerScheidsrechters 

in de schijnwerpers

Scheidsrechter in de Schijnwerper: 
MENNA BOER 

Hoe lang fl uit je al wedstrijden bij VDZ? 
3 jaar

Welke leeftijdsgroepen fl uit je?
Vroeger de E en F en nu de O13 en O15

Waarom ben je scheidsrechter geworden?
Fluiten leek me leuk om te doen, mijn vader fl uit ook. 
En ik had nog genoeg vrije tijd.

Minst leuke ervaring als scheidsrechter?
Bij een wedstrijd van een VDZ O13 team tegen de 
Bataven werd er bij een aanval hands gemaakt, de 
bal kwam vervolgens bij een speler die buitenspel 
stond. Ik gaf een penalty vanwege de eerste over-
treding (hands) en daar was de grensrechter van de 
tegenstander het niet mee eens, omdat hij het bui-
tenspel vond. Toen begonnen ook de spelers en de 
toeschouwers zich er mee te bemoeien. 

Leukste ervaring als scheidsrechter?
Na afl oop van de wedstrijd tegen de Bataven kwa-
men er mensen naar me toe die mij complimenten 
gaven omdat ik bij mijn beslissing was gebleven en 
dat ik de penalty gegeven had. Dat was leuk om te 
horen.

Wie vind je de beste scheidsrechter en waarom?
Björn Kuipers, omdat hij een wedstrijd goed kan 
be-geleiden en weinig fouten maakt.

Wat je verder nog kwijt wil over fl uiten bij VDZ?
Fluiten bij VDZ is leuk, ik kan het iedereen 
aanraden.
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Een apenrots in een sky-
box, Het Team

Misschien is dat wel het mooiste van voetbal: 
het team. Samen trainen, samen spelen, 
samen winnen, samen verliezen. Maar ook 

samen lachen, samen dollen en samen avonturen 
beleven. Niet dat de jongens en het meisje van het 
team zich daar écht bewust van zijn. Dat niet. Die 
nemen het zoals het komt, pingelen er lekker op los 
en scoren nog altijd het liefst zelf een goal. Maar 
gelukkig zijn er ‘voetbalouders’: hoeders van de 
goede sfeer en een leuke tijd, op en rond het veld. 
Zoals Michèle, die als teamleider avonturen moge-
lijk maakt. Een middagje Vitesse bijvoorbeeld. 

Dat was een uitstekend idee. Want dit is een nieuw 
team en tijdens de allereerste training zag ik acht 
aapjes op zoek naar een eigen plekje op de rots. Dat 
knetterde, heel eventjes (en ik vond het fascinerend 
om te zien). Maar al snel vonden ze elkaar en nu 
weten ze wat ze aan elkaar hebben. Het observatie-
vermogen van een achtjarige is verbazingwekkend 
(maar dat merk je pas als ze eens zin in praten heb-
ben). Ze kennen inmiddels elkaars sterke en zwak-
ke punten. Dat zie je terug op het gras en daarnaast. 
Zoals op die koude oktoberzondag in het GelreDo-
me. En Michèle had een paar dagen daarvoor nog 
een geweldige verrassing voor ons: we hadden een 
daverende upgrade naar de mooiste skybox van het 
stadion gewonnen.

Dus stonden de jongens en het meisje die zondag 
voor de hoofdingang van het stadion te wachten op 
een nieuw avontuur. Dat begon met een heus inter-

view, voor de camera van Fox Sports. De mondigste 
snufferd stond vooraan en nam het woord, zoals ik 
hem twee weken later ook (vanuit het niets eigenlijk) 
op het veld zag doen. Een aanvoerder misschien? 
Daarna was er dus die luxe skybox, een matige 
wedstrijd, gezellig geklets, heel veel Fristi, heel veel 
snacks, uitbundig gejuich, een kleine overwinning 
en vooral heel veel plezier. Als team. Voetballers én 
voetbalouders.

Aan het einde van die middag, nadat Navarone Foor 
nog even welgemeend naar boven had gezwaaid, 
beklommen de aapjes nog een keer een rots. Maar 
dat was een teamgenoot die bedolven werd onder 
teamgenoten op de dure leren bank in de skybox. 
De aardige horecamedewerkster keek toe en vond 
het goed. Ik ook.

Jasper de Kinkelder

HET
TEAM

Een apenrots in een skybox

Ik sta er af en toe tussen, maar vooral aan de zijlijn. 
En vanaf die plek hou ik jullie in de Volharder op de 
hoogte van de avonturen van een team.
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Eind november konden we vol trots de nieuwe jacks 
(hoodies) presenteren voor onze trainers, leiders, 
coaches en teammanagers. Sindsdien kunnen zij 
deze ophalen bij onze sponsor ‘OLB house of sports’, 
zodat  voor de winterstop iedereen ‘m in huis heeft.

Met deze nieuwe kledinglijn zorgen we voor 
een betere (uniforme) uitstraling en herken-
baarheid langs en op het veld. De ambitie die 

hier onderligt, is het verder ‘professionaliseren’ van de 
jeugd- en trainersopleiding en begeleiding. Het uitspre-
ken van deze ambitie is voor drie sponsors de reden 
om mee te helpen om deze ambitie te realiseren en hun 
naam te verbinden aan het VDZ jeugdopleidingteam: 
Coop Alteveer, Willemsen Makelaars en Koninklijke 
Burgers’ Zoo. Daar zijn we heel erg blij mee en trots op. 
Samen gaan we de komende jaren verder inhoud geven 
aan de opleidingsdoelstellingen. Daar horen ook goede 
faciliteiten en kleding bij. 

Uitbreiding van je uitrusting
We hebben met OLB afspraken gemaakt 
over een ‘VDZ kaderlijn’ die daar met korting 
verkrijgbaar is (met VDZ logo). Hiermee 
kun je naar eigen wens je tenue aanvullen; 
denk aan een polo of trainingsbroek. En met 
extra korting biedt OLB het all weather jack 
aan uit deze VDZ lijn. Deze ‘windstop-
per’ – ideaal in de koude maanden 
over de hoodie – is voorzien van 
alle logo’s als op de hoodie en 
alleen voor VDZ jeugdkader 
aan te schaffen voor € 32. 

Komende maanden 
hopen we ook 
de VDZ (Hum-
mel) voetballijn 
online te zetten, die 
je uiteraard ook bij 
onze sponsors met 
VDZ ledenkorting kunt 
aanschaffen.

Lever je rode ‘VDZ jeugd’ trainingsjack in!
De zwarte hoodie vervangt de rode trainingsjacks en komend 
jaar ook het rode all weather (regen) jack. We hebben gekozen 
voor zwart, omdat je hiermee beter herkenbaar bent als kader 
en niet verward wordt met spelers in rode shirts of trainings-
jacks. Daarom hebben we afgesproken dat we alle rode jacks 
gaan innemen. Hiervoor gaan we een goede bestemming 

zoeken, zoals we ook met de oude voetbalshirts doen. De 
rode jacks en jassen kun je in een herkenbare mand/
doos doen die we in de commissiekamer hebben staan.

John Wijbenga,
Jeugdvoorzitter

De volgende stap in verdere professio nalisering 
van de VDZ jeugdopleiding

Nieuwe kleding leiding jeugd 
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Kleurplaat

Kleur de kleurplaat zo mooi mogelijk in. Dat mag met verf, stift, kleurpotlood, beplakken met ge-
kleurd papier etc. Onder de mooiste inzenders verloten wij een mooie VDZsjaal. Inleveren in de 
kopijbus in het clubhuis, bij één van de redactieleden of opsturen naar het redactieadres.
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Heren 1 seizoen 2018-2019

Max Burgers
23 jaar

Aanvaller

Tom Frequin
20 jaar

Verdediger

Desney Jansen
25 jaar

Middenvelder

Max Flierman
19 jaar

Verdediger

Hennes Schaminee
22 jaar

Verdediger

Habib Al Mohsinawi
36 jaar

Hoofdtrainer

Jasper Lurvink
21 jaar

Verdediger

Mathieu Weiss
25 jaar

Middenvelder / Aanvaller

Wesley Martens
26 jaar

Middenvelder / Aanvaller

Michael van Schieveen
20 jaar

Verdediger

Bas Mulder
leeftijd 19
Aanvaller

Pieter Middeldorp
34 jaar

Middenvelder / Aanvaller
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Heren 1 seizoen 2018-2019

Kwint Ceelen
18 jaar
Keeper

Jasper Lurvink
21 jaar

Verdediger

Willy van Schieveen
55 jaar

Assistent scheidsrechter

Gijs Tenniglo
20 jaar

Verdediger

Daan van der Held
21 jaar

Verdediger / Middenvelder

Hans van der Held
58 jaar

Teammanager

Joris Schemkes
25 jaar

Verdediger / Middenvelder

Niek Meijer
19 jaar

Middenvelder

Willem van der Made
64 jaar

Teamleider

Stijn van Gent
25 jaar

Verdediger

Jerrel Dade
20 jaar
Keeper

Pim Willemsen 
42 jaar

Assistent trainer



Slagerij Putman

Compleet buffet vanaf €14,50

buffet 

wintersStamppot

Niks is lekkerder dan opwarmen

met een heerlijke hollandse stamppot na een

koude winterdag. Hutspot, zuurkool, boerenkool, 

andijviestampot met knapperige spekjes en ambach-

telijke rookworst of gehaktballen. 

Ga nu naar de site voor de verschilllende 

mogelijkheden:  www.slagerijputman.nl

of bel: 026-4425368

worstmakerij 
traiteur

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



De onderhoudscom-
missaris, beeldcolumn

De Onderhoudscommissaris
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Een tafel, een kleedkamerdeur of een kraan. Er is genoeg dat constant onderhoud 
vraagt bij VDZ. De VDZ onderhoudscommissie maakt zich daar sterk voor. Met 8 man 
sterk. Twee ochtenden per week. Taken worden verdeeld bij de koffie en nabesproken 
met een tosti. Helden zijn het. Ze zoeken nog handige en actieve aanpakkers in het 
team. Interesse? Meld je aan bij Steef Brinkhof of via vrijwillig@vdz-arnhem.nl

op de foto: Boudewijn Ankone. Eind jaren zestig in de basis van VdZ 1. Nu alweer 7 jaar in de vaste basis bij de onderhoudscommissie. 



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

HOOFDSPONSOR 
SCHEIDSRECHTERSACADEMIE
Rabobank 
www.rabobank.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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Flow Bloemisten 4
Cafetaria Bar ´t Hoekje 4
OLB Voetbalcenter 4
Burgers’ Zoo 6
Ockels & Zuurdeeg, edelsmid/juwelier 10
Yellowcode 12
De Smidse metaal 12
Bos Interieur 12
Ronny’s Hairdressers 14
Versteegh Dancemasters 14
Kleintuente Installatietechniek 14
Rob Egging muzikale omlijstingen 16
Sam*dexy 16
JP Offset 18
Garage Kornman 20
Jan van Leur Dak en Gevelwerken 20
Autorijschool de Haas 20
Willemsen Makelaars 26
Neptunus BV Facilitaire Groothandel 28

Teunissen BV Schoonmaakbedrijf 28
Slagerij Putman 34
Primera 36
Restaurant Trix De Mentenberg 38
Veldman Sport 40
COOP supermarkt Alteveer 40
Café De Schoof 44
100% Voetbal 44
BSW Adviesgroep 50
Rund Thais Restaurant 50
Mondhygiënistenpraktijk Arnhem 56
HANS, eten en drinken 56
Indoor Action 58
Schoonmaakbedrijf Hofs 62
Géro meubelsoffeerderij 62
BVR Advies, 
    accountants en belastingadviseurs 64

Meer info over adverteren in de Volharder? 
Mail naar vdzhogerop@vdzarnhem.nl

2x 
melk
1x boter
4x bokbier

1x half gesneden bruin

En … 
oh ja…
Virgil van Dijk nú in de 

spits!
En scoren ,

tegen Duitsland.

Sorry voor dit briefje

Heb geen I-Phone

Of I-Pad

Groet, Dwight 

Boodschappenbriefje 
voor Ronald Koeman



COOP supermarkt Alteveer

Veldman Sport

Beethovenlaan 61 | Arnhem
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Wat doe je als je zaterdag-
ochtend thuisspeelt
ZATERDAGMORGEN IS EEN mierennest in het 
wedstrijdsecretariaat. Soms wel 14 wedstrijden die 
tegelijkertijd moeten opstarten. En dan is het fijn 
als we elkaar een beetje helpen dit ‘smooth’ te laten 
verlopen. 

Dan is het fijn als onze eigen leiders zich ruim op 
tijd melden op het wedstrijdsecretariaat in de 
commissiekamer. Daar krijg je de nodige informa-

tie over de wedstrijd van jouw team, omdat we ook op 
vrijdagavond vaak nog wijzigingen doorkrijgen die invloed 
hierop hebben. Veld, kleedkamer en of er een scheids-
rechter is. En dan door naar de juiste kleedkamer. Ook de 
tegenstanders melden zich altijd op het wedstrijdsecreta-
riaat, zodat we weten dat iedereen er is. 

Zorg er ook thuis vast voor dat je de wedstrijd app voor-
bereidt, zodat de scheidsrechter deze na de wedstrijd kan 
afsluiten. Als je  niet weet hoe dit werkt, dan vraag je het 
op het wedstrijdsecretariaat.

Reserveshirts
Je hebt natuurlijk van te voren al bekeken of je tegenstan-
der misschien ook rode wedstrijdshirts draagt. Als dat zo 
is neem je op het wedstrijdsecretariaat reserveshirts mee, 
die je na de wedstrijd weer direct (ongewassen en niet 
binnenstebuiten) terug brengt.

Scheidsrechter
Als er geen scheidsrechter voor jullie wedstrijd op de lijst 
staat (vanaf woensdag of donderdag gepubliceerd op de 
website) dan kun je op het wedstrijdsecretariaat ook een 
fluitje en eventueel vlaggen lenen, die je na de wedstrijd 
direct met de uitslag weer komt inleveren op het secreta-
riaat.

Kleedkamers
Tot en met onze  JO12 teams delen we de kleedkamers 
met meerdere teams . Je krijgt daarom ook géén sleutel 
mee en de kleedkamers blijven open. Daarom allemaal 
één deel van de kleedkamer gebruiken. Als een deel van 
de oplossing zullen we na de winterstop kledingkooien 
plaatsen in de gang van kleedkamer 9 t/m 14, waardoor 
het overzicht beter wordt.

Verkleinen van de velden
Op de grasvelden staan rode lijnen zodat je makkelijk op 
markante punten kunt neerleggen. Dat doe je met je eigen 
hoedjes, ook op de kunstgrasvelden. Ga ervan uit dat je 
bij de vroege wedstrijd zelf even met een paar ouders 
de doeltjes moet plaatsen, tenzij de hulptroepen geen 
instructies nodig hebben voor het fluiten van wedstrijden. 
Als je het laatste team bent op een half of kwart veld, dan 
zet je met de ouders de doeltjes weer achter de hekken. 
Op kunstgras staan veel doeltjes vast aan het hek, die je 
na de wedstrijd weer inklapt. 

Zo zorgen we er samen met alle vrijwilligers voor dat de 
zaterdag als een geoliede machine loopt en wedstrijden 
moeiteloos in elkaar over kunnen lopen.

Even opfrissen door
John Wijbenga

Gérard van Lunenburg

Foto’s ted de Kraker
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Enkele maanden geleden, nadat zijn 
club als voorbeeldvereniging werd 
bestempeld, wees SMLvoorzitter 
Paul Matthieu denkbeeldig naar VDZ, 
met 1.600 leden de grootste voetbal-
club van Arnhem. “Zij schijnen een 
rookvrij sportpark te hebben.” In een 
felverlichte bestuurskamer knikt het 
bebaarde hoofd van VDZvoorzitter 
Noud Hooyman (59). ,,Het initiatief 
kwam van een vader van een jeugd-
lid: een arts die zich wilde inspannen 
voor een rookvrij sportpark. Fantas-
tisch, al had ik er een hard hoofd in. 
Ik dacht: hoe handhaven we dat?” Het antwoord bleek 
simpel: “Sociale controle. Het werkt.”

Stel: de voorzitter weerspiegelt de vereniging  neem de 
extraverte Eef Kasteel van volksclub MASV. Dan is VDZ 
bedachtzaam, bescheiden, vriendelijk en gastvrij. “VDZ is 
een vereniging voor en door vrijwilligers”, duidt Hooyman 
op verzoek de clubcultuur van de in park Zypendaal ge-
legen vereniging. “Als lid ben je verplicht je vier keer per 
jaar in te spannen voor de vereniging. Vier bardiensten 
dus.”

Hij lacht. “Een contradictie: verplicht vrijwilligerswerk. 
Zo creëert VDZ binding met de leden.” Eerste elftalspe-
lers zijn vast van bardiensten gevrijwaard. De voorzitter 
schudt beslist ‘nee’: “Eerste elftalspelers betalen contribu-
tie in plaats van dat ze betaald krijgen.”

Groot in dames- en meisjesvoetbal
VDZ is, vertelt Hooyman, ook al lang geen mannenclub 
meer. “We hebben vrij (inmiddels vier, red)  dames- en 
zeven meisjesteams. In het hockey is er binnen een club 
geen verschil tussen dames en heren. Vrouwen zijn er 
volledig geëmancipeerd. In het voetbal  van oudsher een 
mannenbolwerk  ligt dat anders. Uit een gesprek met de 
KNVB blijkt dat onze club hockey benadert.”

“Naast spelers leiden we scheids-
rechters op in onze arbitrageacade-
mie”, vervolgt Hooyman. Misschien 
brengt VDZ na Oranjeinternational 
Davy Pröpper straks de nieuwe Björn 
Kuipers voort. “Dan hangen we het 
shirt van die nieuwe Kuipers trots op 
in onze kantine, naast de tricots van 
Davy en Robin Pröpper.” Over de 
‘Pröppers’, die ooit bij VDZ begonnen: 
“Bescheiden jongens die hun afkomst 
niet verloochenen. Vader Peter is hier 
jeugdtrainer en twee jaar geleden 
deden Davy en Robin nog mee met 

ons familietoernooi.”
Hooyman maakt aanstalten de bestuurskamer te verlaten. 
VDZ oefent deze avond tegen zaterdageersteklasser Ben-
nekom. Nadat hij op vlaggen die het rookvrije sportpark 
propageren, heeft gewezen, stuit Hooyman buiten op een 
rokende bezoeker. Hij schiet in de lach (“typisch”): ,,Me-
neer, wij hebben hier een rookvrij sportpark.” Zwijgend 
dooft de man zijn sigaret. De voorzitter wijst naar de trots 
van VDZ: de monumentaal aandoende tribune. “De op 
twee na oudste van Nederland!”

Potentieel 
Na afloop van VDZBennekom (12) vertelt trainer Habib 
Al Mohsinawi in de kantine over zijn ervaring met VDZ. De 
Veenendaler komt net boven het geluid van een spelletje 
tafelvoetbal uit. “Dit is mijn derde seizoen hier. VDZ is 
warm en gezellig. Mijn spelers komen bijna allemaal uit 
de eigen jeugd. Ik hoefde er geen team van te maken: dat 
waren ze al. Dat eerste elftalspelers bardienst draaien, 
heb ik bij andere clubs niet gezien. De jongens doen het 
zonder klagen, ze zijn het gewend.” Wat hem opvalt: “Zes 
selectiespelers trainen jeugdelftallen. Dat zegt wat.”

Al Mohsinawi is vijfendertig, maar als VDZtrainer voelt 
hij zich een oude man. “Mijn spelers zijn zo jong.” De ge-
dreven coach (“Jürgen Klopp is een man naar mijn hart”) 

Waar geen rook is, is geen vuur. Niet spraakmakend, wel de grootste amateurvoetbal-
club van Arnhem: Op visite bij VDZ, nu nog derdeklasser. Een club van sociale controle, 
eigen jeugd en meisjesvoetbal. 

Op visite bij VDZ;
‘slapende reus’ in park Zypendaal
Door Remco Kok

Voorzitter Noud Hooyman
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plaatst wel kanttekeningen bij de keurige clubcultuur. “Het 
is heel gezellig, maar ik wil presteren. De trainingsop-
komst en inzet zijn geweldig, maar ik hamer op de wil om 
te winnen. VDZ betaalt spelers niet. Prima, maar de rand-
voorwaarden moeten beter. Dan heb ik het over kleding, 
kleedkamers, materiaal.”

Genieten doet Al Mohsinawi van het potentieel van zijn 
selectie. “We hebben zojuist tegen Bennekom, een 
eersteklasser, gespeeld. Ik oefen graag tegen sterke 
tegenstanders, omdat die bloot leggen 
wat beter moet. Deze wedstrijd levert veel 
gespreksstof op. Maar je ziet dat we goed 
meekomen. Misschien is dit seizoen nog te 
vroeg, maar VDZ kan promoveren naar de 
tweede klasse.”

Nieuw contract  
Al Mohsinawi?
Naast VDZ traint Al Mohsinawi ook Sparta 
Nijkerk 2. “Ik ben fulltimetrainer en voetbal-
dier. Vanochtend was ik nog ziek, maar op 
het veld knap ik echt op.”

Vier jaar werkte Al Mohsinawi als jeugdtrainer bij Vitesse. 
“Prachtige tijd gehad op Papendal. Met Vitesse Onder 
16 werd ik kampioen, als assistent van Theo Janssen. 
Ik leidde vaak de veldtraining, het wedstrijdcoachen was 
Theo’s ding. Geweldige vent. Ik zie Theo nog geregeld, 
hier bij VDZ. Zijn vriendin voetbalt bij ons.” Staan de 
ambities (“Ik wil zo hoog mogelijk”) van Al Mohsinawi een 
langer verblijf bij ‘het bescheiden’ VDZ uit Arnhem dan niet 
in de weg? “Ik heb een geweldige klik met de groep. Deze 
maand praten we over mijn aflopende contract.”

Dit stuk verscheen op  16 november 2018 in de 
Gelderlander. We wilden u dit niet onthouden. De 
foto’s zijn van Ted de Kraker (horen oorspronkelijk 
niet bij het artikel). Het overzicht van Cranevelt 
komt van Google Earth

Rechts Habib Al Mohninawi



44

Café De Schoof

www.deschoof.com

Ook perfect voor 
uw verjaardag, een receptie of  clubavond

Korenmarkt

37

100% Voetbal
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Ook perfect voor 
uw verjaardag, een receptie of  clubavond

Trainen als een profvoetballer? Dat kan tijdens de 
jeugdvoetbaldagen in de voorjaarsvakantie 2019 bij 
VDZ. Een uitdagend en dynamisch voetbalfeest. 

Voor wie?
Voor kinderen  van 6 tot en met 15 jaar, van keeper tot 
spits, iedereen is welkom! Je hoeft geen lid van VDZ te 
zijn.

Wanneer?
VOORJAARSVAKANTIE 2019:
Donderdag 28 februari en vrijdag 1 maart 2019   
Van 10.00 – 16.30 uur

Wat?
Professionele trainers geven de specifieke trainingen. 
Er wordt gewerkt volgens de Wiel Coerver methode en 
dankzij de intensieve en wedstrijdgerichte training neemt 
de balvaardigheid en het zelfvertrouwen verder toe.
 
Kosten 
Voor € 56 krijg je twee dagen:
• Een uitgebalanceerd trainingsprogramma, gericht 

op alle facetten van het voetbal en afwisselende 
wedstrijdvormen.

• Een gezonde en smakelijke lunch.
• Drinken.
• Een leuk aandenken voor iedereen.
• Prijzen voor de winnaars.

Meer info en alvast inschrijven:  
www.jeugdvoetbalopleiding.nl
info@jeugdvoetbalopleiding.nl 

Jeugdvoetbaldagen bij VDZ

Foto’s van de hand van Ted de Kraker, geschoten bij 
jeugdwedstrijden op een herfstige zaterdagochtend
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Het is een vrijdagavond in de maand december als 
ik de trainer Davut Dinc (spreek je uit als Dawoet) 
spreek aan de statafel met een flesje cola. Ik heb hem 
regelmatig vorig jaar in actie gezien als assistent 
van de hoofdtrainer Habib. Mijn gedachte was, een 
ambitieuze trainer die hier waarschijnlijk één seizoen 
actief is. Niks is minder waar…Nu een jaar verder is 
hij trainer bij Heren 3 en assisteert Davut ook Kars 
Deutekom bij de JO19-1. Verrassende wending vond 
ikzelf en daardoor benieuwd naar zijn verhaal en 
achtergrond.

De VDZ trainer Davut (’91) heeft in zijn jeugd 
gevoetbald bij VRC Veenendaal, waar hij ook ge-
togen is. ‘Twee jaar geleden was ik nog assistent 

trainer van JO191 bij Fortissimo en vorig jaar maakte ik 
de overstap naar Arnhem Noord. Ik had van een collega 
gehoord dat ze bij VDZ een assistent trainer zochten bij 
Heren 1. Het leek me een mooi uitdaging en ben nog 
steeds blij dat ik deze stap heb gezet. Vanaf dit seizoen 
sta ik voor de groep bij Heren 3. Een geweldige groep 
jongens, die de potentie heeft om kampioen te worden.. 
De eerste periode is al in de wacht gesleept!’

Trainer Davut Dinc is in opleiding bij de KNVB, genaamd 
UEFA C. De passie en ambitie straalt er vanaf en hij 
wil ook zeker zijn diploma UEFA A gaan halen in de 

komende jaren. ‘Ik leer het meest nu van mijn opleiding 
en lees ook graag boeken van professionele trainers. 
Ook van mijn VDZ collega trainers, zoals Francis, Rinse, 
Habib en Kars leer ik zeker van’.

Tijdens ons gesprek brengt Henk Koudijs de warme 
kaassnacks naar Davut en de jongens die de stad ingaan 
zeggen de trainer gedag, Kars vraagt of Davut morgen 
bij de jeugd nog komt assisteren. Hij kijkt in zijn agenda, 
want naast trainer bij VDZ is hij sinds 2016 de onder-
nemer van zijn rijschool Dinc. ‘Ik moet wel direct om 
11.30uur weg Kars, maar je kan morgen op me rekenen’. 
Ik bekijk het van een afstandje en zie hoe iemand zich 
ontspannen beweegt tussen de jongens, trainers en zich 
thuis voelt.

Een cola wordt nog besteld en vol trots vertelt hij over 
zijn eigen rijschool. ‘Ook door mijn werk heb ik ervaring 
in het opleiden van mensen. Ik kan fouten analyseren en 
probeer dat te verduidelijken bij mijn leerling of speler, 
zodat hij zijn fouten in een korte tijd kan begrijpen en 
zichzelf kan verbeteren.’

Davut, beter later dan nooit: Welkom bij de club! Nog 
vele voetballessen van jou bij VDZ, uiteraard naast je 
rijlessen.

Irene Smeltink

Davut Dinc



47

Beste VDZleden,
Op zaterdagen en zondagen,  maar ook op dagen door de week, als er 
honderden jonge en oude voetballers, scheidrechters, vrijwilligers en 
toeschouwers op ons sportpark actief zijn, hebben we hulpverlening niet 
op orde bij een sportblessure, of erger: wanneer reanimatie nodig is. Daar 
moeten we wat aan doen en hebben we uw hulp bij nodig. 

Veiligheid, Gezondheid en Welzijn zijn aspecten die wij heel belangrijk vin-
den. Veel zaken zijn goed geregeld bij VDZ. Als bestuur van VDZ hebben 
studenten van Saxion Hogeschool gevraagd een Risico Inventarisatie en 
Evaluatie (RI&E) te maken. Vanuit deze RI&E is een aantal adviezen geko-
men o.a. hoe de hulpverlening bij een incident  van (sport)blessure, onwel 
wording, reanimatie of brand binnen VDZ geregeld is en hoe we 
deze kunnen optimaliseren. VDZ wil dat de komende jaren ook 
goed geregeld hebben. 

Dat is de reden dat we deze vragenlijst aan u opsturen. Wilt u 
de vragenlijst invullen en uw naam, telefoonnummer en mailadres 
aanvullen. 
 
• Bent u in bezit van een EHBO diploma                                                                
• Op welke datum heeft u voor het laatst een training gehad 
• Ben u in bezit van een diploma Bedrijfshulpverlening
• Op welke datum heeft u voor het laatst een training gehad 
• Bent u in bezit van een diploma Reanimatie en gebruik AED
• Op welke datum heeft u voor het laatst een training gehad

Als u een cursus zou mogen volgen/bijwonen naar welk onderdeel gaat uw 
belangstelling uit:
• Reanimatie en AED
• EHBO
• Eerste Hulp bij Sportongevallen

Wilt u, uiteraard in bezit van de juiste diploma’s, binnen VDZ een 
rol spelen door op bepaalde tijden in het weekend beschikbaar te 
zijn op ons sportpark, als er wedstrijden zijn?

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!
 
Namens het bestuur,
Matthieu Nas
bestuur@vdzarnhem.nl

Hulpverlening bij VDZ
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In weer in wind werd er in de laatste wedstrijd 
tegen onze angstgegner gewonnen in een 
krankzinnige wedstrijd die alles in zich had.

Het regende dat het goot, het was koud, iedereen 
kletsnat, toeschouwers spelers zelfs de trainers en 
coaches totaal verkleumd. Toch warmde de wed-
strijd ons allemaal op.

In een spectaculaire wedstrijd kwamen we na een 
0-2 achterstand terug op 2-2.
Na 2-3 werd het weer gelijk getrokken door Arn-
hemse Boys, waarna het leek dat de jongens de 
eindstand op 3-4 hadden verzilverd… 4-4 in de 
laatste minuten.
Onze keeper Ruben raakte bij deze gelijkmaker van 
A.B. geblesseerd en moest van het veld waarna de 
laatste stormachtige koude minuten ingingen. 
Een laatste wissel bleek een gouden, een spel-
voortzetting van achteruit door onze invalkeeper 
Das op de net ingevallen Chiem die de bal prachtig 
in de diepte passte op Joris die vervolgens heerlijk 
afronde. 5-4!

Warme douches, friet, warme choco, een beker en 
medailles maakte het compleet.
Bedankt VDZ jeugdleiding! 

Het team:

Het was een prachtig seizoen met een leuke groep 
jongens, goede voetballers met bredere interes-
ses;)
Op trainingen zijn de mannen en dame heerlijk vrij 
en altijd vol goede zin.
De sfeer is super en soms zelfs te super, dat komt 
door een hoge gehalte lolbroeken en bijdehante 
grappenmakers (ook wel bekend onder de naam 
pubers;)
Het team leert steeds beter tactischer spelen, 
mooie combinaties maken en omschakelen.
Op de trainingen vinden ze rondjes lopen en wed-
strijdspel op training tegen D4 of D2 het allermooist.
Ze willen winnen!

JO12-3G KAMPIOEN!!!

Afgelopen zaterdag werd een prachtig seizoen perfect afgerond 
in stijl: 11 wedstrijden 33 punten. Ongeslagen Kampioen!

Technische staf:
Bedankt Joep Kloppers (A1) voor al je 
trainingen en warme en rustige coaching 
bij de wedstrijden, tot volgend seizoen!
Bedankt Najib Muslem ( VDZ zondag 3) 
voor je fi jne rustige coaching en wissel-
beleid tijdens de wedstrijden, we zullen 
het missen volgend seizoen, succes met 
de studie! 
Florentijn Hofman (trainer/ leider JO12-3)

Technische staf:

De spelers:

Ruben: 
Keeper..Heeft ons meerdere keren gered dit seizoen.
Heel belangrijk voor het kampioenschap.
Vooruit gegaan met meevoetballen en snelle voortzetting.

Mats:
Rauwdauwer, snel, hard schot niet bang om er in gegaan.
Stop op de deur, moet je twee keer langs als aanvaller.
Kan ook scoren, na 26 pogingen;)

Ayas:
Goed schot, goede voorzet en mooie steekpassen.
Achterste linie, middenveld en zelfs voorin te zien.
Waar hij prachtige voorzetten en zelfs goals maakt.

Inger:
Een echte verdediger.
Leest het spel, kijkt goed om zich heen.
Loopt altijd goed om tegenstander op te vangen 
waarna hij het spel voort zet. 

Bas:
Technisch begaafd en wordt steeds beter door minder te doen.
Goed schot, goede voorzet.
Joker, praatjesmaker en sfeermaker.

Daan:
Kan alles, technisch begaafd.
Een ware Houdini met de bal.
Mooie steekpassen, goed schot en voorzet.

Friso:
Meester van de bal vasthouden en afschermen.
Ontzettend veel geleerd dit seizoen.
Van keeper/reserve keeper, tot totaal voetballer en goalgetter.

Das:
Kan van alles. Van keeper, verdediger, middenvelder tot spits.
Goede spelvoorzittingen en listige steekpassen.
Liefhebber, hard schot, goede balaannames en kopsterk.

Julia:
Superspits, liefhebber van het spelletje.
Gedreven en wil altijd winnen, weet ook alle wedstrijden te 
herinneren.
Sterk aan de bal, misschien wel meest technisch speler van 
het team.

Chiem:
Powerhouse Chiem!
Superschot van 20- 30 meter in de kruising is zijn specialiteit.
Sterk als een leeuw lening als een panter.
Zet m op volgend jaar in de JO13-2!

Joris:
De Frenkie de Jong van het elftal.
Positieve drive en spelverdeler, sterk aan de bal.
Mooie steekpassen en voorzetten en scoort 
daarnaast ook nog regelmatig.
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Oliebollencup 
ook weer in 2019
Op zaterdag 12 januari wordt de jaarlijkse oliebollencup gehouden.  
Het toernooi is voor alle JO11 spelers.
 Aanvang:  9.00 - 12.00 
  Aanwezig:  8.45

Persoonlijke uitnodiging met meer informatie en 
exacte tijden ontvang je via je leider of trainer

Hopelijk tot dan!
John Wijbenga

Doe 

je o
ok 

mee?

Helaas moesten we met een week vertraging beginnen met de 
verkoop van de Clubactie loten. Daardoor was in sommige wijken 

het ‘voetbalgras’ al weggemaaid door verkopers van de hockey- of 
korfbalclubs. Toch hebben de verkopers een mooie opbrengst weten 
te realiseren voor VDZ. Een opbrengst die in zijn geheel zal worden 
gebruikt voor de jeugd. 
 
Wie hebben er gewonnen?
In oktober en november zijn alle verkochte loten ingevoerd bij ‘de 
Grote Clubactie’ en het aantal loten per  verkoper is geteld. Wat opviel, 
was dat er niet een ‘best verkopend team’ was, maar dat er juist veel 
individuele verkopers uit veel teams hun best hebben gedaan. Wij 
hebben daarom besloten om meer prijzen beschikbaar te stellen voor 
meer kinderen. 

Iedereen uit de bijgaande lijst krijgt twee kaarten voor een wedstrijd 
van Vitesse (na de winterstop). Omdat we nog niet weten welke wed-
strijd het gaat worden, ontvangen jullie hierover nog een persoonlijke 
mail.  

Iedereen die heeft meegeholpen willen we weer hartelijk bedanken en 
volgend jaar doen we ons best om de loten eerder te verspreiden en 
hopen op medewerking van de leiders en trainers om ze op tijd bij de 
kinderen te krijgen.

John Wijbenga
Voorzitter Jeugd

Veel respect voor
de lotenverlopers

Winnaars van Vitessekaarten

Bas Meinema JO8-2
Joel ten Dolle JO8-2
Dylan Klop JO8-4
Luuk den Hartog JO9-6
Kalle van Vreeswijk JO10-3
Max van Hoorn JO10-4
Florian Samsen  JO10-5
Nynke van Gemert JO11-3
Das Hofmann JO12-3
Bart van Daele JO12-4
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Algemene Le-
denvergadering, 
verslag

Op donderdagavond 15 nov vult het clubhuis 
en de kantine zich met leden. Zoals elk jaar 
vindt in het najaar de algemene leden ver-

gadering (ALV)  plaats. Aan de bestuurstafel zitten 
de voorzitter Noud Hooyman, de secretaris, Esther 
Bronkhorst en bestuurslid voor de Jeugd, Matthieu 
Nas. De kantine vult zicht met zo’n 40 leden die met 
groot interesse komen horen hoe het met VDZ is 
verlopen in het afgelopen seizoen. Want traditioneel 
wordt er in het najaars ALV teruggeblikt op het vorige 
seizoen. Mooi om al die betrokkenheid te zien. 

De avond wordt geopend door de voorzitter, waar-
bij de agenda wordt vastgesteld en de notulen van 
de vorige keer uitvoerig worden besproken. Zo werd 
het voor de leden volledig duidelijk welke punten er 
zijn opgepakt vanuit de voorjaars ALV en welke nog 
openstaan. In het jaarverslag wordt duidelijk dat de 
ledengroei zich voor het tweede jaar op rij lijkt te sta-
biliseren. Het ledenaantal over seizoen 2017/2018 
bedraagt 1.590, waarvan  er 1.112 spelend lid zijn. 
Dit is in de volgende verhouding: 60 vrouwen / 164 
meisjes en  224 mannen / 664 jongens. 

Van alle 64 de teams (exclusief de JO9, JO8 en de 
champions league teams en dat aantal is een re-
cord), hadden wij dit seizoen de volgende resulta-
ten: De beste van alle VDZ teams is VDZ Dames 
2 geworden, gevolgd door JO15-5 en JO15-7. De 
VR2 en JO15-7 zijn ook in hun eigen competitie 
kampioen geworden. Bij de winterstop hadden 3 
jeugdteams (JO15-7, JO19-3 en JO13-2G) en VR2 
en VDZ 2 zat, het kampioenschap binnengesleept 
in de najaar competitie. In de voorjaarscompetitie 
hebben 3 teams de titel hebben gepakt! Naast VR2 
pakte 2 jeugdteams (JO11-12G en JO15-4) de titel 
en eeuwige roem. Een prachtige prestatie niet alleen 
van deze teams, maar van alle teams het afgelopen 
jaar. Sinds het afgelopen seizoen, om het plezier in 
de sport extra te benadrukken en niet de nadruk te 
leggen op de resultaten, worden bij J09 en JO8 geen 
uitslagen en standen meer gepubliceerd.

Vervolgens vertelt de voorzitter, dat het bestuur ac-
tief op zoek gaat naar een nieuw bestuurslid, voor 
Voetbalzaken. Hiermee gaat er een lang gekoester-
de wens van de leden en het bestuur in vervulling. 

Algemene Leden Vergadering 
Momenteel wordt er in overleg met de verschillende 
commissies binnen de club een profiel voor dit be-
stuurslid opgesteld en zal er vervolgens met kan-
didaten gesproken gaan worden om deze vacante 
plek op te vullen. 

Aansluitend vertelt John Wijbenga vanuit de Jeugd-
commissie welke ontwikkelingen zij het afgelopen 
jaar hebben doorgemaakt, wat er goed ging, maar 
ook wat er duidelijk nog aandacht behoeft. De mate 
van omvang van jeugdspelers vraagt heel wat van 
de vrijwilligers die zich er momenteel hard voor ma-
ken. De jeugdcommissies pakt dit pro-actief op met 
hun plan van aanpak. Daarbij zijn zij dringend op 
zoek naar nieuwe vrijwilligers voor o.a. de Toernooi-
commissie. Mocht u dit lezen en interesse hebben, 
meldt u zich dan aan via: bestuur@vdz-arnhem.nl.

Daarna is het de beurt aan Irene Smeltink, zij neemt 
de leden mee in de ontwikkelingen bij de Dames van 
VDZ. Zij hebben een mooie stap gezet en ontwikke-
len momenteel hun eigen beleidsplan. Aansluitend 
geeft Evert van Amerongen een update over VDZ 
Hogerop, waar ze voor staan en wat ze bereikt heb-
ben afgelopen seizoen. Tenslotte geeft Philip Bou-
man een toelichting op het beleidsplan vanuit de 

Technische commissie en een voorstelling van za-
ken waar men in de praktijk tegen aanloopt. Hij roept 
op voor nieuwe verzorgers, misschien kent u iemand 
die dit zou willen zijn? 

Zoals traditiegetrouw, wordt tijdens de najaars ALV 
ook altijd het financiële jaarverslag gepresenteerd 
door de Penningmeester. Tijdens deze ALV wordt 
dat voor het laatst gedaan door Rob Godschalk, hij 
neemt de leden hier uitvoerig in mee. Waarop aan-
sluitend door Geert van Gessel, namens de Kas-
commissie, wordt verklaard dat de het financiële 
verslag kloppend en sluitend is.  

Zoals bekend, heeft Rob afscheid genomen van zijn 
bestuursfunctie als penningmeester. Hij wordt door 
de voorzitter hartelijk bedankt voor zijn bijdragen in 
de afgelopen jaren. Na een handdruk van de voor-
zitter en een mooie fles wijn, wordt er door de leden 
met applaus afscheid van hem genomen. Zijn opvol-
ger is die avond ook aanwezig; Hans van de Held, 
wordt aan de leden voorgedragen als de nieuwe 
penningmeester. Zijn benoeming wordt door de aan-
wezigen leden goedgekeurd en Hans neemt plaats 
aan de bestuurstafel. 

(>>>)

Rob Godschalk  Hans van Held
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Mondygiënistenpraktijk Arnhem

HANS, eten en drinken

SPECIAAL 

BIER
ELKE DONDERDAG AVOND

3,50EURO

ZIN OM
HEERLIJK SAMEN

TE ETEN IN DE NATUUR ?

Stel je eigen 
Lunch • Borrelmand

Samen !

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

HANSETENENDRINKEN

HANSETENENDRINKEN

O26 382 89 98

GRATIS WIFI

Jacob Cremerstraat 95 
6821 DC ARNHEM

www.Hansetenendrinken.nl

KOFFIE LUNCH

BORREL DINER

FEESTJE ?
Vier het

bij ons !!

MAANDAG GESLOTEN
DINSDAG  t/m  ZONDAG 

OPEN  VANAF 11:OO 

OPENINGSTIJDEN

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

BORREL ALTIJD

VOEL JE THUIS,
VOEL JE WELKOM

In de huiskamer van Sonsbeek!!

E. Brakenhoff - 25 jaar lid

De avond wordt traditioneel afgesloten met het in het zonnetje zetten van alle jubilarissen. 

Dit seizoen zijn dit:

K. Rasing - 25 jaar lid       T. Bergervoet - 25 jaar lid

A.J. Berkhout - 50 jaar lid

E. van Amerongen - 50 jaar lid

J. Tenback - 40 jaar lid

D. Weber - 25 jaar lid

Alle aanwezige jubilarissen worden toegesproken 
door de voorzitter en krijgen het VDZ speldje uitge-
reikt. Daarmee komt de ALV tot zijn einde en sluit 
men met elkaar, zoals gewoonlijk, de avond af met 
een drankje aan de bar. Bent u nieuwsgierig naar 
wat er allemaal tijdens een ALV wordt besproken en 
zou u graag inspraak willen hebben, dan nodigen we 
u van harte uit voor de volgende ALV. Houd hiervoor 
de agenda op onze website in de gaten.

Esther Bronkhorst
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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!!

E. Brakenhoff - 25 jaar lid

De avond wordt traditioneel afgesloten met het in het zonnetje zetten van alle jubilarissen. 

Dit seizoen zijn dit:

K. Rasing - 25 jaar lid       T. Bergervoet - 25 jaar lid

A.J. Berkhout - 50 jaar lid

E. van Amerongen - 50 jaar lid

J. Tenback - 40 jaar lid

D. Weber - 25 jaar lid

Alle aanwezige jubilarissen worden toegesproken 
door de voorzitter en krijgen het VDZ speldje uitge-
reikt. Daarmee komt de ALV tot zijn einde en sluit 
men met elkaar, zoals gewoonlijk, de avond af met 
een drankje aan de bar. Bent u nieuwsgierig naar 
wat er allemaal tijdens een ALV wordt besproken en 
zou u graag inspraak willen hebben, dan nodigen we 
u van harte uit voor de volgende ALV. Houd hiervoor 
de agenda op onze website in de gaten.

Esther Bronkhorst
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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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Naam: Pepijn de Kort
Ik ben 8 jaar oud en speel in JO9-3 overal in het veld. Ik was pupil van de 
week bij de wedstrijd: VDZ 1 – MVR 1, bij de wedstrijd op 28-10-2018. De 
uitslag was 5 - 0.

Hoe lang speel je al bij VDZ? 1 jaar, dit is mijn tweede seizoen. Waarom 
koos je voor VDZ? Het was de leukste club omdat al mijn vrienden er 
ook zitten en het is ook nog eens dichtbij. Op welke positie speel je het 
liefst? Middenveld, want ik houd van verdedigen en aanvallen. Wie vind 
je de beste speler van VDZ en waarom? Van mijn team vind ik Mees 
de beste, want hij kan goede trucjes en speelt prima over. Wie vind je de 
beste voetballer en waarom? Neymar, want hij maakt mooie acties en 
scoort zelfs met een omhaal uit een achteruit salto. Ook speelt hij bij een 
goede club. Wat is je favoriete club? VDZ natuurlijk! Maar ik vind Paris 
Saint Germain ook gaaf. Heb je nog andere hobby’s? Hutten bouwen en 
fortnite naspelen Wat wil je later worden? Profvoetballer Wat vind je het 
leukst wat je hebt meegemaakt bij VDZ?  Dat we na de winterstop in de 
goede pool zaten en (bijna) alles wonnen en toen we nog helemaal niet 
verloren hadden stonden we in de Volharder. Wat was je beste wedstrijd 
of actie? Ik schoot uit de verdediging met een hard schot de bal in het doel 
van de tegenstander. Toen noemde iedereen me ‘Koeman’, maar ik wist 
toen nog niet wie dat was. Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of 
over jezelf? Ik heb weer een heel leuk team en ik ben heel blij dat ik pupil 
van de week mag zijn.

Naam: Britte van Koppenhagen
Ik ben 6 jaar oud en speel in JO8-1, vaak als verdediger maar ik 
heb nog geen vaste positie. Ik was pupil van de week bij   
VDZ 1 – VIOS B. 1, op 30 september 2018. De uitslag was 2-0.

Hoe  lang  speel  je  al  bij  VDZ?  Sinds mei 2017. Toen was ik 
5,5 jaar oud en mocht ik me eindelijk inschrijven bij VDZ!
Waarom  koos  je  voor  VDZ?  Omdat het dicht bij ons huis is  
en het op een mooie plek ligt.
Op  welke  positie  speel  je  het  liefst?    Spits! 
Wie  vind  je  de  beste  speler  van  VDZ  en  waarom?    
Dat is moeilijk kiezen en ik ken ze ook niet allemaal.
Wie  vind  je  de  beste  voetballer  en  waarom?    
Bryan Linssen, hij maakt hele mooie acties!
Wat  is  je  favoriete  club?    Vitesse
Heb  je  nog  andere  hobby’s? Nee
Wat  wil  je  later  worden?    Schoenenverkoper
Wat  vind  je  het  leukst  wat  je  hebt  meegemaakt  bij  VDZ?    
Pupil van de dag zijn bij de wedstrijd van het eeste van VDZ. 
Wat  was  je  beste  wedstrijd  of  actie?    
Een lobje zo over de keeper heen het doel in. 
Wat  wil  je  verder  nog  vertellen  over  VDZ  of  over  jezelf?    
VDZ is een hele leuke club en ik vind voetballen hartstikke leuk! 

Foto’s Henk Matser 59

PUPIL VAN DE WEEK
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Kleren maken de 
scheids, Rabobank 
Scheidsrechters-
academie van start

Zoals gezegd is een andere belangrijke pijler de op-
leiding van nieuwe verenigingsscheidsrechters. Dit 
zijn scheidsrechters die mogen fl uiten op een groot 
veld in tegenstelling tot de pupillenscheidsrechters 
die alleen de jongste jeugd mogen fl uiten. In de 
afgelopen 5 jaar zijn er bij VDZ slechts 3 scheids-
rechters opgeleid tot verenigingsscheidsrechter. 
We zijn dan ook super blij dat er dit seizoen maar 
liefst 9(!) nieuwe VDZ scheidsrechters zich hebben 
gemeld . Zij doen de nodige theoretische kennis op 
en zijn daarnaast op zaterdag te vinden op de vel-
den waarin zij praktijkervaring moeten opdoen. Best 
een puzzel aangezien VDZ uit eigen gelederen moet 
zorgen voor voldoende begeleiders die de scheids-
rechters feedback geven op hun fl uiten. En ook best 
een puzzel omdat van deze groep ook een aantal 
jongens zelf in O17 en O19 speelt en het dus wel in 
hun eigen wedstrijdschema moet worden ingepast.  
Als alles goed gaat gaan deze 9 scheidsrechters 17 
december hun laatste cursus-avond volgen en ont-
vangen zij het offi  ciële KNVB certifi caat! 

Kunnen we dan op onze lauweren rusten? Nee, ze-
ker niet. Want na de winterstop gaan we weer star-
ten met een nieuwe pupillencursus. Iedereen in de 
leeftijd van 12 t/m 15 jaar die het leuk lijkt om bin-
nen de academie te worden opgeleid tot pupillen-
scheidsrechter; geef je nu op! In februari en maart 
worden de twee (praktijk-) avonden georganiseerd 
waarna je direct ervaring mag gaan opdoen bij de 
jongste jeugd op half en eventueel kwart veld. Wie 
weet ben jij straks de nieuwe Björn Kuipers of Bas 
Nijhuis! 

En zo moet het gaan binnen de Rabobank Scheids-
rechtersacademie VDZ. Scheidsrechters starten bij 
de jongste jeugd en kunnen en mogen zich steeds 
verder ontwikkelen als scheidsrechter. Een nieuwe 
sportman/vrouw die wij binnen VDZ gaan opleiden 
en die ook op dit gebied kan en mag streven naar 
een zo hoog mogelijke sportbeoefening op een ni-
veau waarop hij/zij zich prettig voelt en er plezier in 
heeft.

Zoals ik in de vorige Volharder al heb geschre-
ven zijn we bij VDZ gestart met de Scheids-
rechtersacademie VDZ, gesteund door een 

fantastisch nieuwe sponsor, De Rabobank, die haar 
naam voor 3 jaar aan de academie heeft verbon-
den. De feestelijke ondertekening vond plaats op 6 
oktober in het bijzijn van een groot aantal scheids-
rechters.

De afgelopen periode hebben we op twee vlakken 
voortgang geboekt. Enerzijds in het opleiden van 9 
nieuwe verenigingsscheidsrechters en anderzijds 
in het aankleden van ons scheidsrechterskorps. 
Immers kleren maken de man scheidsrechter. De 
kleding geeft aan de ene kant de scheidsrechter 
een professionele uitstraling en aan de andere kant 
bieden wij als VDZ de Rabobank zo de mogelijk-
heid om ook op de kleding de verbinding met de 
scheidsrechtersacademie VDZ tot uiting te brengen. 
Op woensdag 21 november hebben we de nieuwe 
kleding uitgereikt aan alle VDZ scheidsrechters. 

Kleren maken de scheids

Tot slot nog een oproep aan alle ouders, trainers, 
coaches, spelers en overige supporters. Ja, de 
scheidsrechter maakt vast wel eens een foutje in de 
wedstrijd. Dat doen we allemaal. Er is ook geen spe-
ler die foutloos speelt en ook een coach maakt wel 
eens een verkeerde wissel. Het hoort er allemaal bij 
en maakt het voetbal leuk om naar te kijken. Maar 
alsjeblieft, laat de scheidsrechter in zijn waarde en 
houd je commentaar voor je! Dat houdt het voor ie-
dereen leuk en voorkomt dat scheidsrechters er snel 
weer mee stoppen. Het is reden nummer 1 voor jeug-
dige spelers van VDZ om niet verder te willen gaan 
als scheidsrechter. Denk daarover na, want ieder-
een wil graag een scheidsrechter van de club, ook 
als je in O17 of O19 speelt! En geen commentaar 
op de leiding geldt voor alle scheidsrechters, van de 
pupillenscheidsrechters tot en met Bernd Bonnier. 
En van de KNVB scheidsrechters tot de jongens en 
meiden van de vrijwilligersteams die op zaterdag op 
het veld staan! Dank voor jullie medewerking! 

Met sportieve groet en fl uitend over het veld,
Jerome Jansen
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den. De feestelijke ondertekening vond plaats op 6 
oktober in het bijzijn van een groot aantal scheids-
rechters.

De afgelopen periode hebben we op twee vlakken 
voortgang geboekt. Enerzijds in het opleiden van 9 
nieuwe verenigingsscheidsrechters en anderzijds 
in het aankleden van ons scheidsrechterskorps. 
Immers kleren maken de man scheidsrechter. De 
kleding geeft aan de ene kant de scheidsrechter 
een professionele uitstraling en aan de andere kant 
bieden wij als VDZ de Rabobank zo de mogelijk-
heid om ook op de kleding de verbinding met de 
scheidsrechtersacademie VDZ tot uiting te brengen. 
Op woensdag 21 november hebben we de nieuwe 
kleding uitgereikt aan alle VDZ scheidsrechters. 
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Tot slot nog een oproep aan alle ouders, trainers, 
coaches, spelers en overige supporters. Ja, de 
scheidsrechter maakt vast wel eens een foutje in de 
wedstrijd. Dat doen we allemaal. Er is ook geen spe-
ler die foutloos speelt en ook een coach maakt wel 
eens een verkeerde wissel. Het hoort er allemaal bij 
en maakt het voetbal leuk om naar te kijken. Maar 
alsjeblieft, laat de scheidsrechter in zijn waarde en 
houd je commentaar voor je! Dat houdt het voor ie-
dereen leuk en voorkomt dat scheidsrechters er snel 
weer mee stoppen. Het is reden nummer 1 voor jeug-
dige spelers van VDZ om niet verder te willen gaan 
als scheidsrechter. Denk daarover na, want ieder-
een wil graag een scheidsrechter van de club, ook 
als je in O17 of O19 speelt! En geen commentaar 
op de leiding geldt voor alle scheidsrechters, van de 
pupillenscheidsrechters tot en met Bernd Bonnier. 
En van de KNVB scheidsrechters tot de jongens en 
meiden van de vrijwilligersteams die op zaterdag op 
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Géro meubelsoffeerderij

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

GérO meuBelstOffeerderiJ

VDZ
HOGEROPEEN NIEUWE NAAM, 

EEN NIEUWE START!
Na een periode van met name ook andere werkzaamheden te heb-
ben verricht in de reiswereld, blijkt dat ik het 100% reisagent zijn, 
heb gemist. Daarom ga ik met veel plezier weer aan de slag als 
reisadviseur.

Ik ga een nieuwe en frisse start maken onder het andere label bin-
nen The Travel Club genaamd YourTravel. Alles blijft eigenlijk het-
zelfde zoals jullie van mij gewend waren, alleen in een ander jasje.

Graag nodig ik jullie uit een kijkje te nemen op mijn nieuwe website. 
Het is vanaf nu ook mogelijk om zelf jouw (tussendoor) reis ONLINE 
te boeken. Alle gerenommeerde reisorganisaties zijn aangesloten. 
Daarbij behoud je dan de afhandeling en service van mij.

Ik kijk uit naar jullie nieuwe reisaanvragen en met veel plezier en 
enthousiasme ga ik aan de slag!

Marlies

Marlies de Baar  |  Persoonlijk reisagent
Fr. Van Eedenstraat 59  |  6824 PL Arnhem
T:  + 31 (06) 46616033  
E:  marlies.debaar@yourtravel.nl
W: www.yourtravel.nl/marlies 



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 Hans van der Held 06 23374766
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@vdzarnhem.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 Hans van der Held)
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@vdzarnhem.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 <vacature>
Toernooicommissie  toernooicommissie@vdzarnhem.nl
Activiteitencommissie  jeugdactiviteiten@vdzarnhem.nl

ORGANISATIE 63

VDZ
HOGEROP



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


