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Scheidsrechters 
in de schijnwerpers

Scheidsrechter in de Schijnwerper: 
THIJS VAN DIJK 

Hoe lang fl uit je al wedstrijden bij VDZ? 
Ik ben al 3 jaar scheidsrechter, ik ben 
begonnen toen ik het eerste jaar O13 speelde.

Welke leeftijdsgroepen fl uit je?
Ik fl uit in de leeftijdscategorie O11 en O12.

Waarom ben je scheidsrechter geworden?
Ik vind fluiten leuk!

Minst leuke ervaring als scheidsrechter?
Dat je opmerkingen krijgt van coaches of publiek zo-
als: “Deze wedstrijd moet niet gefl oten worden door 
zo’n jong broekie!”

Wie vind je de beste scheidsrechter en waarom?
Björn Kuipers is de beste, hij fl uit heel goed en ook 
internationaal zoals Champions League en het WK.

Wat je verder nog kwijt wil over fl uiten bij VDZ?
Het is super leuk om te fl uiten, ik kan het iedereen 
aanraden om te gaan fl uiten!
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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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van de 
voorzitter

VDZ is een vereniging waar we dingen samen doen. 
Onze vrijwilligersregeling is daar een mooi voor-
beeld van. Zoals ik u vorige keer al aankondigde 

hebben we een werkgroep opgericht, die het beleidsplan 
met speerpunten voor 2026 gaat opstellen. Deze werk-
groep praat met alle commissies over zorgen, wensen 
en toekomstbeelden. Terwijl ik dit schrijf zijn er al drie 
avonden geweest en ik hoor enthousiaste verhalen. Dat 
is mooi. Er komt ook een avond voor alle leden, die niet 
in een commissie zitten en toch ideeën in willen brengen. 
Elders in deze Volharder wordt dat aangekondigd. Ik zou 
zeggen maak daar gebruik van. Dan krijgen we een beter 
beeld van wat leden (en ouders van jeugdleden natuurlijk) 
willen. Bepalen we samen onze toekomst. In de komende 
algemene ledenvergadering kunnen we de totaalresulta-
ten bespreken.

Ik kreeg van de jeugdcommissie een uitnodiging voor een 
toernooi van “wereldvoetballers”. Bij VDZ spelen 24 (ex) 
asielzoekersjongeren (AMA’s) in onze jeugdteams. Samen 
gingen ze een onderling toernooi spelen met de lagere 
B en Ajunioren, de teams waarin deze jongens spelen. 
Helaas moest het door het slechte weer worden afge-

last, maar wat in het vat zit 
verzuurd niet. Het is een mooi 
voorbeeld van de maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid 
van een vitale vereniging als 
VDZ.

Het bestuurlijke werk loopt natuurlijk ook gewoon door. 
We zijn druk bezig met een privacy statement in het kader 
van de AVG. We zijn als grote vereniging natuurlijk ook 
een soort bedrijf en we maken dan ook een risicoinven-
tarisatie en evaluatie. Wat kan en moet veiliger bij VDZ en 
welke maatregelen moeten we daar voor treffen?
De besprekingen met de gemeente over opstal huur en 
gebruikersovereenkomsten lopen nu via de Arnhemse 
Voetbal Federatie van alle clubs samen. We zijn niet te-
vreden over de huidige voorstellen. Ook daar is het goed 
om samen te werken! 

Ik wens alle spelers van VDZ veel plezier en sportiviteit 
toe met veel teamwork!

Noud Hooyman

Ook al is het winterstop, de 
zaken bij VDZ gaan gewoon 
door. Hier zie je voorzitter Noud 
Hooymans (links) met nieuwe 
penningmeester Hans van der 
Held (rechts) bij de onderteke-
ning van het verlengde contract 
met Grolsch. Ook komende jaren 
zijn we weer verzekerd van een 
ononderbroken stroom van het 
goudgele sap uit Groenlo.



Burgers’ Zoo
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van de 
redactie

VDZ BL 2019.indd   1 4-2-2019   14:24:15

De winterstop is weer voorbij en de eerste wedstrij-
den van de tweede seizoenshelft staan op het 
punt van aftrappen (en als deze Volharder uitkomt 

zal dat, ijs en weder dienende, al gebeurd zijn). In deze 
Volharder zul je daar niet veel over lezen. De kopij gaat 
vooral over de activiteiten en nieuwsfeiten uit de afgelo-
pen maanden die nog geen ruimte hadden gekregen in 
ons mooie blad.

Niet alle kampioenen zijn in het vorige nummer aan de 
beurt geweest. De JO154 werd na de deadline kampi-
oen en kon dus niet meer in het kerstnummer worden 
opgenemen. Maar dat maken we nu goed met twee mooie 
pagina’s over een schitterend kampioenschap. De feest-
dagen verliepen zoals gewoonlijk weer met veel gezel-
ligheid. Bijvoorbeeld op de eerste dag van 2019 toen de 
traditionele nieuwjaarswedstrijd op het programma stond, 
gevolgd door de nieuwjaarsreceptie die weer gezellig 
verliep. We hebben er een mooie pagina aan gewijd. 

Datzelfde geldt voor de Wintercup die op 12 januari werd 
georganiseerd. Een mooie traditie die alweer voor de 
elfde keer werd gehouden, inclusief de nodige biertjes 
én het stamppottenbuffet. Op naar de twaalfde editie. De 
Wintercup werd voorafgegaan aan de oliebollencup die 
nat maar toch gezellig verliep gezien de foto’s die er van 
gemaakt zijn.
Een bijzonder evenement dat op stapel stond was een 
toernooitje met de oudste jeugdeltallen waarin ook een 
amaelftal meedeed.Helaas ging het niet door maar Wim 
Schellevis schreef toch een stukje over deze nieuwe 
leden van onze club. 
VDZ Hogerop heeft weer een sponsorreisje georgan-
seerd. Het ging deze keer naar Engeland waar Brighton 
tegen Liverpool werd gespeeld. Een verslag van de reis 
vind je in dit nummer.
George uit Australië was weer over uit het verre Zuid-
land. In 2009 stond hij ook al eens in de Volharder. Henk 
Matser leidde hem rond in Arnhem en doet als volleerd 
reisleider verslag. 

Ook de rubrieken zijn weer goed gevuld. Polman vult de 
pagina van VDZ en zijn sponsors, twee pagina’s zijn gere-
serveerd voor de voetbalfamilie Geerdink. Storm, Maurice, 
Rein en Luna vertellen over hun ervaringen bij VDZ. 

Evelien Poelmans staat centraal in VDZ en 
zijn vrijwilligers. Ze traint en coacht de JO109 
en hoe dat gaat lees je in haar verhaal.

Wat er verder nog in het blad staat mag je zelf gaan 
lezen. Namens de redactie veel leesplezier gewenst,

Rudi Borkus

Een bardienst draaien niet echt jouw ding? 
En zie je jezelf niet zo snel als scheidsrechter een 
wedstrijd in goede banen leiden? Of was een andere 
ouder je voor toen er een teamleider werd gevraagd?

Wij bieden een oplossing. Een veel leukere 
oplossing! De redactie van de Volharder is 
altijd op zoek naar versterking en zo kun jij 
je vrijwilligersuren invullen. 

Kun je schrijven of vormgeven? Dat is super. Kun je dat 
niet zo goed? Dat is ook geen probleem. We maken het 
clubblad met zijn allen en helpen elkaar waar we kun-
nen. Vaak worden verhalen ook aangeleverd; dan is het 
vooral coördineren en de eindredactie wat we doen. 

Aarzel niet; als je affiniteit hebt met het reilen en 
zeilen van onze club, dan hebben wij een plekje voor 
jou. We vergaderen vijf keer jaar en verdelen dan 
de werkzaamheden. We willen graag een afspiege-
ling van de vereniging zijn. Dus zeker als jij dicht bij 
de selectieelftallen staat, bij het bestuur of bij de 
jeugdafdeling, dan staan wij op de banken als jij ons 
mailt: volharder@vdzarnhem.nl



Roel van der Leij Win-
tercup, verslag

De elfde Roel van der Ley Wintercup werd op 
zaterdag 12 januari gehouden onder een nat 
gesternte. Gelukkig werd het in de loop van de 
middag iets droger. De acht teams streden om de 
wisselbeker die ook deze keer werd gewonnen 
door Zaterdag 2. Maar niet zonder slag of stoot. 
In de halve finale was Zondag 4 bijna te sterk 
voor de favoriet. Een makkelijk gegeven vrije 
trap in de laatste minuut voorkwam een grote 
verrassing.

De prijsuitreiking was weer een hoogtepunt op 
zich. Steef kweet zich weer uitstekend van zijn 
taak. Wedstrijdleider Hans Egging werd in het 
zonnetje gezet, organisator Rogier Walter was 

helaas ziek en werd veel beterschap gewenst. 
Na een paar biertjes en veel omhaal van woor-
den werd de beker uitgereikt en kon het buffet 
beginnen.

Het stamppottenbuffet was zoals gewoonlijk 
weer een groot succes. Het bier vloeide rijkelijk, 
het eten was weer uitstekend verzorgd door 
Pepijn Putman. De Horecacommissie had zich 
weer uitgesloofd en er een gezellig feest van 
gemaakt. De Jägermeister vloeide rijkelijk en 
rond 22 uur waren de meesten blij dat ze 
weer naar huis mochten.

 Rudi Borkus

ROEL v/d  LEIJ WINTERCUP
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VDZ Arnhem 
zoekt:

VDZ Arnhem 
zoekt:

 TRAINER of Trainster
tweede klasse   vrouwen 2   Seizoen ‘19-’20

Wat wij van jou verwachten:
• Je bent een goede communicator 

en je hebt aantoonbare ervaring met 
vrouwenvoetbal en in het bijzonder met 
jonge speelsters. Deel van het team zal 

bestaan uit jonge vrouwen.
• Je bent in staat om samen te werken 
met de trainers en speelsters van Vr1. 

We vormen één selectie.
• Je verzorgt 2x per week een training

op dinsdag en vrijdag. 
Je coacht Vr2 op de zondagen.

• TC3 diploma is gewenst.

vrouwenvoetbal@vdz-arnhem.nl



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

VDZ 

en haar

vrijwilligers
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Meestal komen er in de rubriek VDZ en haar vrijwil-
ligers mensen aan het woord die al jaren aan de club 
zijn verbonden. Deze keer een trainer die dit seizoen 
voor het eerst bij VDZ aan de slag is.

Tijd om mij even voor te stellen
Ik ben Evelien Poelmans, 41 jaar. Werkzaam als docent 
MBO Astrum College Sport & Bewegen. Op mijn 21e ben 
ik begonnen als docent LO op een middelbare school 
in Tilburg. Daar heb ik 10 jaar les gegeven. Na een ver-
huizing naar Arnhem ben ik uiteindelijk terecht gekomen 
op het MBO. Een supermooie uitdaging om met deze 
studenten te werken. Na 20 jaar ga ik nog steeds met 
plezier naar mijn werk.

Waarom voetbal trainer? 
Dit seizoen wilde Mila (MO11) gaan voetballen in plaats 
van turnen. Helaas kwam Mila op de wachtlijst. Na wat 
rond bellen hoorde ik dat er veel meer meisjes op de 
wachtlijst stonden. Toen ging mijn sportershart sneller 
kloppen. Het kan toch niet dat kinderen die willen sporten 
niet kunnen sporten. Dus heb ik mijn stoute schoenen 
aangetrokken en heb VDZ een aanbod gedaan. Ik ga 
training geven mits ik mijn sport en bewegen studenten 
mee mag nemen.
Kinderen iets leren in de sport, daar ligt mijn passie.
Hiervoor heb ik trainingen gegeven bij de jeugd van Ciko 
66 (4 jaar) en bij de jeugd van de volleybalvereniging 

Aetos (6 jaar). Nu dus bij het voetballen. Gelukkig heb ik 
voetballende stagiaires, die mij helpen met de voorbeel-
den. Iedere training zijn er 2 studenten die samen met mij 
de training verzorgen. Daarnaast heb ik hulp van een paar 
fanatieke ouders. Kortom, genoeg mensen om de meiden 
lekker te laten voetballen en veel te leren.

Passie en plezier
Tja, mijn ervaring met voetbal. Tijdens mijn eigen op-
leiding (Fontys sporthogeschool) heb ik het keuzevak 
voetbal gevolgd. In die tijd nog een sport voor jongens, 
ik wilde als gymdocent wel een beetje kunnen voetballen 
natuurlijk. De kennis is niet super groot maar mijn passie 
voor sport en bewegen vult het mooi aan. MIjn kracht: ik 
blijf altijd positief en stel plezier boven prestatie. Ik ben 
van mening als kinderen plezier hebben kunnen ze ont-
wikkelen. Als kinderen succeservaring hebben kunnen ze 
groeien. Zelfs bij een verlies van 301 kan ik het positieve 
benaderen en gaan de meiden met een goed gevoel naar 
huis.
Ik ben begonnen met 6 meiden en inmiddels geef ik 
training aan 16 meisjes. 10 meiden tussen de 9 en 10 jaar 
en de anderen zijn 8 jaar. Samen hebben we veel plezier 
tijdens de trainingen en maken we progressie.

In de tweede helft van het seizoen gaan we met de mei-
den competitie in, ik ben erg benieuwd hoe dat zal gaan. 
Zijn jullie ook benieuwd, kom gerust een keer kijken.

VDZ 

en haar

vrijwilligers

Een nieuw kaderlid

Justin, Evelien, Maikel en Auke



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



Polmanautos.nl
VDZ

en haar 
sponsors

Autobedrijf Polman is al jarenlang sponsor van VDZ. 
Een mooie reden om hen centraal te zetten in VDZ en 
haar sponsors. We legden hen acht vragen voor en 
hier ziet u de antwoorden.

1.   Uw eigen naam en uw bedrijfsnaam. 
Ferdie en Barend Polman en onze bedrijfsnaam is 
polmanautos.nl.

2.  Wat sponsort u bij VDZ? 
VDZ Hogerop, reclamebord, tassen voor Dames 1 .

3.  Vertel in 10 regels iets over uw organisatie. 
In 1965 zijn onze ouders met het autobedrijf gestart 
op de Schelmseweg 3. Hier werden toen auto’s in en 
verkocht en in de werkplaats auto’s gerepareerd en 
kleine schades hersteld. Inmiddels is er veel veranderd 
in de autobranche en hebben wij geen werkplaats 
meer. Wij richten ons nu helemaal op de in en verkoop 
van personenauto’s en bedrijfswagens. Tegenwoordig 
zijn er twee vestigingen. Ferdie Polman is gevestigd 
op de Schelmseweg 3 en Barend Polman op de Johan 
de Witlaan 1. Onze voorraad kunt u bekijken op onze 
website: polmanautos.nl. Daarnaast exporteren wij naar 
diverse landen binnen en buiten Europa.

4.  Wat was de reden om juist VDZ te sponsoren? 
Mijn dochter/nichtje voetbalt in Dames 1.

5.  Welke overeenkomst is er tussen VDZ en uw bedrijf? 
Proberen het maximale eruit te halen.

6.  Wat is uw fa-
voriete voetbal-
club en waarom? 
   Wij hebben geen favoriete club.

7.  Welke wedstrijd zou u nog wel een keer willen 
(laten) overdoen en waarom? 
De bekerwedstrijd Vrouwen 1 tegen Blauw Geel in 
2018 omdat ze deze helaas verloren.

8.  Met wie zou u wel eens een dag willen ruilen en 
waarom? Met Max Verstappen en waarom …., dat lijkt 
ons wel duidelijk :)
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DE DERDE
HELFT

Ultieme poging van de HC

Als Horecacommissie zijn we nauw betrokken 
bij de club. We zijn er op momenten dat er iets 
extra’s nodig is in de kantine of keuken. Zo heb-

ben we onlangs bij een internationale wedstrijd van onze 
buurtjes, De Falcons, voor 130 man (inderdaad bijna alle-
maal mannen!) de kantine verbouwd, een buffet verzorgd 
en de barbezetting geregeld. Eerlijkheidshalve hoefden 
we niet zelf te koken, er was weer eens een heerlijk buffet 
van Slagerij Putman. 

We zijn aanwezig om samen met de inge-
roosterde vrijwilligers te helpen bij allerlei 
evenementen van VDZ. Het Kerstfeest, de 
Nieuwjaarsreceptie, de Oliebollencup en de 
vele toernooien die nog gaan komen. De HC 
bestaat uit vrijwilligers en een klein aantal 
vaste krachten. Zo is er een aantal vaste 
krachten die de kantine doordeweeks opent. 
Omdat het tijdens de weekenden bij VDZ altijd 
erg druk is, heeft VDZ ervoor gekozen om ook 
tijdens de weekenden altijd een vaste kracht aanwezig te 
laten zijn. Geen overbodige luxe! Er staan namelijk veel 
vrijwilligers ingeroosterd op de zaterdagen en zondagen 
die om beurten een bar- of keukendienst komen draaien. 
Om al deze vrijwilligers op te vangen, wegwijs te maken 
en te helpen op drukke momenten is de vaste kracht een 
belangrijke, onmisbare spil.

Wie al wat langer meeloopt bij VDZ weet dat de vaste 
weekendkrachten altijd leuke jonge dames waren. Leuk 
natuurlijk, echter na het vertrek van de laatste leuke 
jongedame werd een nieuwe leuke jongedame niet zo 
snel meer gevonden. Na veel zoeken hebben we Ben 
gevonden. Niet piepjong, ook geen dame maar gelukkig 
wel heel leuk! Hij had niets met voetbal, is geen lid van 
VDZ, maar hij is inmiddels goed ingeburgerd bij VDZ en 

voor ons een trouwe kracht. Helaas lukt 
het ons maar niet om voor de zondagen 
iemand te vinden. We hebben geleurd, 
gevraagd, gezeurd, en zelfs geflyerd. 
Maar helaas tot op heden nog geen 
resultaat. Inmiddels vangen wij al 
heel lang de zondagen om beurten 

zelf op, maar dat wordt ons toch een 
beetje teveel.

We beschouwen dit dan ook als nieuwe, 
ultieme poging om toch iemand (of meer-

dere) personen te vinden die als Barcoördinator wil(len) 
fungeren. De vacature staat nog steeds op de VDZ site 
(vrijwilligers/vacaturebank/commissielid Barcoördinator). 
Wil je graag iemand van de HC spreken kun je ook even 
mailtje sturen naar horeca@vdzarnhem.nl 
We bellen zeker terug!

De horecacommissie

Nieuw bij de redactie…

Ik ben Jasper de Kinkelder, vader van de negenjarige Sep en leider van zijn voetbalteam. 
Onder werktijd ben ik content manager en copywriter en na werktijd eigenlijk ook. Want ik 

zoek en schrijf altijd verhalen. Daarom zit ik nu in de redactie van de Volharder. 

Sep speelt sinds 2,5 jaar bij VDZ en daardoor ben ik weer het verenigingsleven ingerold. Zelf 
stond ik op het veld bij een piepkleine club, ergens diep in de Achterhoek: Grolse Boys uit 

Groenlo. Voor die vereniging schreef ik ook en vond ik zelfs genoeg verhalen om vorig 
jaar een fotoboek vol bijzondere herinneringen uit te brengen.

Dat doe ik dus het liefst. Schrijven over kleine of grote dingen. Dat wil ik ook voor de Vol-
harder doen. Dus heb je een verhaal, maar ben je niet echt een schrijver? Spreek mij gerust 
eens aan. Dan maken we er samen iets moois van. 
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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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Koud, Het Team

Het is koud. De velden op De Blauwenburcht 
zien zelfs een beetje wit, deze novembe-
rochtend. Het knispert onder onze schoe-

nen als ik met onze keeper naar het doel loop. Zijn 
schouders gaan omhoog en zijn koppie omlaag: hij 
ziet de bui al hangen. Die thermobroek. Verdorie. 
Die ligt ergens thuis. Die was onvindbaar. En het al-
ternatief, een nogal strakke variant van zijn zusje, 
had hij resoluut afgewezen. 

We hebben geen vaste keeper dit seizoen. Dus 
iedereen is een keer aan de beurt. Maar waar de 
anderen best enthousiast zijn over het plekje onder 
de lat, denkt hij daar toch iets anders over. Liever 
niet. Liever voetballen. ‘Je moet wel duiken,’ zeg ik, 
‘Ik weet dat je dat kan.’ Ik probeer hem enigszins te 
motiveren terwijl ik hem een klein beetje onder vuur 
neem tijdens de warming up. Maar ik voel zelf ook 
hoe hard het veld nog is en hoe koud mijn tenen nu 
al zijn. ‘Doe ik in de wedstrijd wel’, zegt hij. 

Maar dat blijkt helemaal niet nodig. Na twintig mi-
nuten staat het 0-9. Hij heeft he-le-maal niks te 
doen. En gedurende die twintig minuten beweegt 
hij steeds minder, gaan de schouders steeds verder 
omhoog en horen we steeds minder woorden uit zijn 
mond. Is hij bevroren? Gelukkig zit zijn lijdensweg er 
nu op. Hij verlaat het doelgebied en loopt richting het 
cirkeltje met spelers die al aanwijzingen krijgen voor 
de volgende twintig minuten.  

En als hij bij ons staat komen de tranen. Het is zo 
koud. Hij heeft het zo koud. En dan komt een voet-
balouder het veld op met een warme deken die om 
hem heen wordt geslagen. En dan krijgt hij van een 
teamgenoot een warme rode muts op zijn hoofd. En 
dan zeg ik ‘Kom jongens, we krijgen hem wel warm!’ 
en sluiten we het keepertje in onze armen en wrij-
ven we allemaal zo hard mogelijk over zijn rug en 
zijn snikkende schouders. We lachen en joelen. Hij 
inmiddels ook. Hartverwarmend mooi.

Jasper de Kinkelder

HET
TEAM

Koud

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.



De zon stak in zijn nek. De man met de bakkebaarden 
wreef het zweet van zijn voorhoofd en schreeuwde: 
“Opendraaien! In de bal!” Twaalf landerige knullen be-
wogen zich traag over het veld. De hitte straalde van de 
groene kunststof grassprieten onder hun voeten. Te heet 
om te voetballen. De man met de bakkebaarden begreep 
het wel. Aan de rand van zijn gezichtsveld bewoog zich 
een figuur. Een magere man, met lange, slungelige 
armen. Een jongen nog, zag hij. Zijn korte haar stond als 
een bosje asperges op zijn hoofd. Hij leunde ontspannen 
tegen de boarding en keek met belangstelling naar de 
jongens op het veld. En met verlangen. De man met de 
bakkebaarden keek van de jongen langs het veld naar de 
jongens erop. “Wil je meedoen?” De jongen aarzelde een 
moment en keek verbaasd. Toen brak een brede grijns 
door op zijn gezicht. Hij knikte. “Kom maar.” En naar de 
jongens op het veld: “Geef ‘m een hesje.”

Op zaterdag 2 
februari zou voor 
de eerste keer het 

VDZwereldtoernooi gespeeld 
worden. Voor en door Wereld-
voetballers. Het toernooi werd 
georganiseerd met het doel 
om stil te staan bij de aanwe-
zigheid van een groeiende 
groep AMA’s (Alleenstaande 
Minderjarige Asielzoekers) bij 
onze club. Een groep jongens 
en jongemannen die sinds enkele jaren steeds meer kleur 
geeft aan onze juniorenelftallen, en voor wie meedoen in 
een voetbalteam ook betekent meedoen in de samenle-
ving. Het zijn er nu zo’n 25. Ze spelen vooral in de lagere 
C, Ben Ajunioren. Hun aanwezigheid biedt ze de kans 
om onze taal te leren, vrienden te maken en de complexe 
regels van de Nederlandse samenleving te leren kennen. 
Maar vooral is het een gelegenheid om te ontspannen, en 
even niet met een slopende asielprocedure of een verdrie-
tige thuissituatie bezig te hoeven zijn.
Ondanks alle gedegen voorbereiding hebben de weergo-
den anders beslist. Een laag sneeuw maakte spelen on-
mogelijk. Niettemin willen we dit verhaal in deze Volharder 
toch aan de orde laten komen. Daar is het te belangrijk 
voor, al is het voetbalelement letterlijk wat onderge-
sneeuwd geraakt.;) 

We laten je graag kennis maken met Meysam Ahmadi. Hij 
is 17 jaar. Hij staat in de spits bij JO193. Snel, balvaardig 
en sierlijk. Met een lichaam dat is gevormd op een stoffig 
trapveldje achter de moskee en niet achter de controller 
van een Xbox. Hij blijkt één van de hoffelijkste spelers 
die ooit op sportpark Cranevelt heeft rondgelopen. Hij 
heeft de neiging om na een succesvolle passeerbeweging 
“Sorry!” te zeggen tegen zijn tegenstander.

Drie jaar geleden kwam hij vanuit een dorpje in de buurt 
van Kaboel, Afghanistan, in Nederland aan. Zijn reis duur-
de weken en per bus, auto, vrachtwagen en lopend, soms 
rennend, bereikte hij ons land. Hij vroeg asiel aan. Vanaf 
dat moment was hij een AMA. Een Alleenstaande Min-

Een VDZ-verhaal ...... 

Meysam Ahmadi is de 19-jarige Afghaanse
spits van de JO19-3 (foto Wim Schellevis)

De man met de bakkebaarden
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derjarige Asielzoeker. Van zijn leraar op de dorpsschool 
had hij wat Engelse woorden en zinnen geleerd, en wat 
rekenen, en nu stond hij daar, 14 jaar oud, in Coevorden. 
Niets van wat hem op die dorpsschool was bijgebracht, 
had hem voorbereid op dit vreemde land. Gelukkig waren 
er de mensen van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoe-
kers (COA) om hem op te vangen en wegwijs te maken. 
Van Coevorden ging het naar Wageningen, en van daar 
naar Arnhem. Een prachtige witte villa aan de Amster-
damseweg werd zijn nieuwe thuis. Samen met een groep 
jongens van over de hele wereld. Hij keek zijn ogen uit. 
Hij gaat naar school, de VAVO, op de Utrechtseweg. Daar 
wordt hij voorbereid op het behalen van zijn HAVOdiplo-
ma. Meysam wil graag de zorg in. Hij doet vrijwilligerswerk 
in Het Dorp, met gehandicapten. De ontberingen van 
zijn reis en het harde bestaan in Afghanistan hebben zijn 
vriendelijkheid en zachtaardigheid niet aangetast. Praten 
over zijn leven daar doet hij liever niet. Hij werkt graag met 
mensen. Hij kiest zijn woorden uiterst zorgvuldig. Zijn taal 
is sober maar precies. Hier spreekt een jongen die iets wil 
maken van zijn leven. Het liefst zou hij willen werken in 
een TBSkliniek. Het woord “ontoerekeningsvatbaar” doet 
hem glimlachen. Iemand behandelen in plaats van hem 
straffen, dat is een duizelingwekkende gedachte.

Bijna direct na zijn aankomst in Arnhem, drie jaar terug, 
kreeg Meysam van zijn begeleider bij het COA de vraag 
of hij niet eens mee wilde doen met een voetbaltraining bij 
VDZ. Dat leek ‘m wel iets. “Meneer GertJan” (GertJan 
Schouten, de man met de bakkebaarden, toen trainer
leider van onder andere de B6) nam hem onder zijn 
vleugels, en al snel bleek zijn talent. Voor voetbal en voor 
vriendelijkheid. En hij bleek niet de enige. Een hele club 
jongens van de Amsterdamseweg en de Apeldoornseweg, 
een andere COAlocatie, vond zijn weg naar VDZ. 
Inmiddels lopen er zo’n 25 jongens en jonge mannen 
zoals Meysam rond op de club die veelal via het COA zijn 
binnengekomen. Ze spelen vooral in de C,Ben Ajunio-
ren. Ze komen van ver, en dragen elk een eigen verhaal 
van oorlog, armoede, discriminatie of uitzichtloosheid met 
zich mee. Dat vergt extra inzet van medespelers, coaches 
en trainers. Deze jongens hebben geen ouders die ze 
naar de wedstrijd brengen of kunnen rijden naar uitwed-
strijden. Hun begrip van stiptheid is wat flexibeler dan 
dat van onze autochtone jongens, bij wie het er van huis 
uit ingepompt is. Als het regent is er geen moeder die je 
extra aanspoort om toch naar de training te gaan. En als 
je als nieuwbakken VDZer in een elftal wordt ingedeeld, 
en de appgroep van je team opent, dan mag je wijs zien 

Een elftalfoto uit 2017
De namen (met tussen haakjes huidig team) zijn:
Onderste rij: Bram (JO19-5), Elayah (JO17-1), Mohammed 
Middelste rij: Moussa de tank, Max (JO19-4), Meysam (JO19-3), Owen 
(JO19-4), Max, Tim (JO19-3), Lars (JO19-4), Tobias (JO19-4)
Bovenste rij: ???, Kasper, Rashaan (JO19-4), Thomas (JO19-4), Thij-
men, Homayon (JO19-3), Gert Jan (JO19-5), Gholam (JO19-3), Ramazan

foto Ted de Kraker
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te worden uit alle puberlingo die aan je voorbijtrekt. Daar 
leren ze je op de VAVO niks over. Kortom, integreren gaat 
niet vanzelf. Maar als je dan blauwbekkend in je rood
zwarte shirtje op het veld staat dan kan de dag niet meer 
stuk. Als de bal rolt spreken de voeten en die taal verstaat 
iedereen. En dan vergeet je eventjes de zorgen over je 
asielprocedure. 

Terug naar Meysam. Die wordt in maart 18. Hij hoopt voor 
die tijd te horen dat hij mag blijven. Er is een grote kans 
van niet. Het kinderpardon geldt niet voor hem. Terwijl in 
Afghanistan de Taliban weer in opkomst is. Langzaam 
maar zeker wordt de klok weer teruggedraaid en is veilig-
heid weer een relatief begrip aan het worden. Maar voor-
lopig is Meysam Ahmadi nog de spits van VDZ JO193.

Met de komst van een groeiende groep minderjarige al-
leenstaande asielzoekers wordt een nieuw hoofdstuk toe-
gevoegd aan de roemrijke historie van onze vereniging. 
Wie de jubileumboeken leest van VDZ verbaast zich over 
de enorme bevlogenheid, de inzet en het doorzettingsver-
mogen van de generaties voor ons, die de club hebben 
gemaakt tot wat die nu is: Een bloeiende vereniging, waar 
iedereen zich welkom voelt en waar men zich verantwoor-
delijk voelt voor elkaar. Het is dan ook helemaal logisch 
dat juist VDZ, zonder vooropgezet plan, zonder veel 

beleid of visie, maar met een warm hart deze groep jon-
gens een plek biedt om te sporten. Inmiddels is de groep 
AMA’s zo groot dat het hoog tijd wordt om wel wat meer 
sturing en structuur aan te gaan brengen in de instroom. 
Met het COA zijn afspraken gemaakt over aanmelding, de 
gemeente voorziet in fondsen voor het aanschaffen van 
een sportpakket, en de begeleiders van het COA proberen 
de jongens te helpen met het plannen van trainingen en 
wedstrijden. GertJan Schouten en Wim Schellevis coördi-
neren de instroom vanuit de vereniging.

Desondanks kunnen we voor deze groep nog wel wat 
extra hulp gebruiken. Door het ontbreken van een “achter-
ban” van ouders waaruit we kunnen putten voor handen 
spandiensten zoals rijden naar uitwedstrijden, teambege-
leiders, het verzorgen van trainingen, scheidsrechteren en 
grensrechteren, komt het werk vaak op steeds dezelfde 
schouders neer. En dat is pittig. En dat terwijl het zo leuk 
en bevredigend is om met een team aan de slag te gaan. 
Dus mocht je na het lezen van dit artikel het gevoel heb-
ben dat je graag je steentje wilt bijdragen, bel dan even. 
Met GertJan Schouten (0610645363) of Wim Schellevis 
(0628949636). Dan kijken we samen naar de mogelijk-
heden. 

Wim Schellevis

Linksboven Daaf Splint (l) met Ikealo, hieronder dreigt Ikealo de 
bal te verspelen aan een Eldenia verdediger (foto’s Ted de Kraker)
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Scheidsrechter in de spotlights, 
Thijs van DijkScheidsrechters 

in de schijnwerpers

Scheidsrechter in de Schijnwerper: 
THIJS VAN DIJK 

Hoe lang fl uit je al wedstrijden bij VDZ? 
Ik ben al 3 jaar scheidsrechter, ik ben 
begonnen toen ik het eerste jaar O13 speelde.

Welke leeftijdsgroepen fl uit je?
Ik fl uit in de leeftijdscategorie O11 en O12.

Waarom ben je scheidsrechter geworden?
Ik vind fluiten leuk!

Minst leuke ervaring als scheidsrechter?
Dat je opmerkingen krijgt van coaches of publiek zo-
als: “Deze wedstrijd moet niet gefl oten worden door 
zo’n jong broekie!”

Wie vind je de beste scheidsrechter en waarom?
Björn Kuipers is de beste, hij fl uit heel goed en ook 
internationaal zoals Champions League en het WK.

Wat je verder nog kwijt wil over fl uiten bij VDZ?
Het is super leuk om te fl uiten, ik kan het iedereen 
aanraden om te gaan fl uiten!



teunissen BV schOOnmaakBedriJf

nePtunus BV facilitaire GrOOthandel



De traditionele nieuwjaarswedstrijd en aansluitend de re-
ceptie trapten het nieuwe jaar voor VDZ af. De wedstrijd 
tussen Heren 1 en een selectie veteranen verliep wat 
stroef, je zou verwachten soepel want er was nog wel 
wat alcohol in de lucht aanwezig. Ze waren gewaagd aan 
elkaar gezien de uitslag 5-5. Na lekker gedoucht te heb-
ben mengden de spelers zich bij de overige VDZers om 
gezamenlijk te toasten tijdens de nieuwjaarstoespraak 
van onze voorzitter Noud. Hierin werd iederen een ge-
zond en sportief 2019 toegewenst. Onder het genot van 
een paar drankjes en een bittergarnituur hebben we 
de middag gezellig afgesloten. De Horecacommissie

Nieuwjaarsdag

Foto’s Ted de Kraker
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Deze keer is de familie Geerdink het centrum 
van deze rubriek. Alle vijf zijn ze actief bij VDZ. 
Voetballend, steunend, sponsorend en sup-
porterend. Wie wat wanneer waar doet lees je in 
bijgaand ‘ínterview’.

Hoe oud ben je en wat doe je door de week?
Storm:   Ik ben 13 jaar oud en zit op het Montessori Col-

lege Arnhem.
Susan:  Ik ben 44 jaar en allround manager van het 

gezin.
Maurice:  Ik voel me 40 jaar en ben vader van 3 kinderen 

en heb een bouwkundig adviesbureau, conSta-
biel | Adviseurs in Bouwtechniek.

Rein:  Ik ben 10 jaar oud en zit in groep 7 van Basis-
school De Zyp.

Luna:  Ik ben 16 jaar oud en zit in de derde klas van 
het Beekdal Lyceum Arnhem

Hoe lang voetbal je al bij VDZ of ben je bij de 
club actief? 
Storm:   Sinds mijn vijfde voetbal ik al bij VDZ vanaf mijn 

Vijfde, dat is dus bijna 8 jaar.
Susan:  Ik voetbal niet, ik support. Meestal gaat de hond 

ook mee als mascotte.

Maurice:  Sinds Storm voetbalt, ben ik op verschillende 
manieren actief bij VDZ. Voetballen (trainen) 
doe ik bij, zoals ik thuis altijd zeg, de beste club 
van Arnhem, SML. Daarnaast voetbal ik nog bij 
mijn oude liefde, de sv Grol (35+ competitie op 
de vrijdagavond).

Rein:  Ik ben begonnen met voetballen bij de mini’s 
toen ik 5 was.

Luna:  Ik voetbal nu 6 jaar bij VDZ.

Wat doe je bij VDZ/in welk team speel je en op 
welke positie?
Storm:   Ik speel bij VDZ in de C2 op het middenveld, 

daarnaast ben ik ook nog assistent-trainer bij 
de E1.

Susan:   Mijn positie is achter de boarding langs de lijn. 
Ik volg de drie teams van mijn kinderen en kom 
kijken bij alle thuiswedstrijden en ga soms mee 
naar een uitwedstrijd.

Rein:  Ik speel in de E1 op het middenveld.
Maurice:  Ik ben teammanager van de VDZ JO111 en 

daarnaast ben ik met mijn bedrijf conStabiel 
trotse sponsor van VDZ.

Luna:  Ik speel in de MO172 en mijn positie is rechts-
voor.

voetbal

familie
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Wat waardeer je/vind je goed in het voetbal aan 
je vader/moeder/broer/zoon/dochter/zus?
Storm:  Ik vind het heel knap van mijn broertje dat hij 

bij Go Ahead Eagles mag meetrainen. Van mijn 
zus vind ik dat ze heel snel is.

Susan:  Ik geniet als mijn kinderen genieten in het spel. 
Zaterdagmiddag bij de lunch is het dan altijd 
spannend hoeveel “losers” we aan tafel heb-
ben. Als ze dan nog vrienden meenemen naar 
huis, is het helemaal feest. Dat is mijn derde 
helft; heerlijk!

Rein:  Ik ga nooit kijken bij m’n zus, dus daar weet 
ik te weinig van. Storm vind ik goed omdat hij 
goed overzicht heeft.

Maurice:   Van de jongens vind ik het knap dat ze het lin-
kerbeen niet alleen gebruiken om op te staan. 
Op Luna ben ik trots dat ze als ‘kleintje’ de 
strijd aan gaat op het veld met de vaak grotere 
meiden.

Luna:  Ik vind het heel gaaf dat Rein nu bij Go Ahead 
traint en ik vind het knap van Storm dat hij 
ondanks zijn blessures toch nog door voetbalt 
en het goed doet.

Wat kan je vader/moeder/broer/zoon/dochter/
zus nog beter doen (welke tips geef je ze)?
Storm:   Mijn zus kan nog wel wat actiever zijn in het 

spel; zo komt ze ook vaker aan de bal. Mijn 
broertje kan nog wel wat harder de duels in 
gaan.

Susan:   Ik weet te weinig van voetbal om dat te kunnen 
beoordelen.

Rein:  Dat weet ik niet
Maurice:   Storm kan verbaal iets meer aanwezig zijn in 

het veld. Rein zou de voorbereiding zelfstandi-
ger moeten doen en Luna moet beter op de tijd 
letten zodat ze altijd op tijd aanwezig is. Susan 
zou iets minder moeten kletsen aan de zijlijn 
zodat ze mij beter kan informeren als ik er zelf 
niet bij kon zijn.

Luna:  Ik heb eigenlijk geen tips. Alleen voor mijzelf is 
het wel handig als ik op tijd aanwezig ben op 
de trainingen.

Wat was je eigen mooiste voetbalmoment? 
Storm:   Ik heb ooit de winnende goal gemaakt op het 

internationaal toernooi waardoor we 1e werden 
en dus met de prijs naar huis gingen.

Susan:  Zelf vind ik het familietoernooi aan het einde 
van het seizoen altijd een hoogtepunt. We doen 
al jaren mee met een fijne groep vrienden en 
eindigen meestal in de “subtop”. 

Rein:   Vorig jaar toen ik scoorde in de finale van het 
Marco van Ginkel toernooi. We waren toen heel blij.

Maurice:   Te veel om op te noemen. Ik heb zoveel mooie 
dingen meegemaakt met en om het voetbal. 

Luna:   Het familietoernooi is altijd wel lachen en de 
doelpunten die ik heb gemaakt, waren ook wel 
gaaf.

 
Wat vind je het leukst aan VDZ?
Storm:   Er is altijd wel iets te doen en al mijn vrienden 

spelen ook bij VDZ. Ik ben in de zomer bijna 
iedere dag te vinden op VDZ om lekker met 
mijn vrienden een balletje te trappen.

Susan:   De laagdrempeligheid en de locatie. We zijn er 
allemaal veel te vinden.

Rein:   Genoeg voetbalvelden. Je kunt lekker na 
school gaan voetballen daar.

Maurice:   Dat het een goed georganiseerde club is, veel 
betrokkenheid en bereidheid om een steen-
tje bij te dragen. Het is fijn te zien dat er nog 
steeds nieuwe mensen het initiatief nemen om 
taken van groot tot klein op zich te nemen. 

Luna:  De gezelligheid op de training.

Wat zou bij VDZ best verbeterd mogen worden?
Storm:   De grasvelden. Ik houd er namelijk van om op 

echt gras te voetballen.
Susan:   De wc’s en de kantine, al houd ik wel erg van 

die ouderwetse sfeer, dus dat koester ik ook wel.
Maurice:  Ik ben het 100% met Storm eens; de gras-

velden. Dan doet het niet zo’n pijn als ik mijn 
schwalbes maak.

Rein:   De wc’s en de kantine, het ia allemaal oud is.
Luna:   De grasvelden, dan kan papa nog betere 

schwalbes maken.



JO15-4 kampioen

Op 8 december 2018 werd de JO15-4 kampi-
oen. In de voorlaatste wedstrijd van de com-
petitie werd de JO15-3 van Jonge Kracht 

met 4-1 opzijgezet, waardoor het team van VDZ niet 
meer was in te halen door de concurrentie. Met een 
gemiddelde van bijna 6 doelpunten per wedstrijd, 
slechts twee verliespunten en het laagste aantal te-
gendoelpunten uit de competitie kon het ook haast 
niet anders. Een geweldige prestatie!
Na afl oop van de wedstrijd vond er een huldiging 
plaats in de kantine van VDZ waarbij alle spelers 
individueel werden toegesproken, er alcoholvrije 
champagne knalde en er medailles en bekers wer-
den uitgereikt.

Het grootste deel van het team is al langer bij elkaar 
en werd begin dit jaar versterkt door enkele nieuw-
komers: Noah, Bashar, Wolf en Badr. De nieuwe jon-
gens hebben snel hun draai in het team gevonden 
en draaien met het team mee alsof ze nooit anders 
hebben gedaan.

JO15-4 KAMPIOEN!!

‘Vorig winterseizoen eindigden we als tweede’, ver-
telt Edwin, één van de trainers en vader van Wouter. 
‘Toen zagen we ook al de potentie die er in dit team 
zit’.

Het team wordt uitsluitend getraind en gecoacht 
door ouders. ‘We maken geen enkele aanspraak op 
de middelen van VDZ’, vertelt Jaco (coach). ‘Des te 
opmerkelijker is het om te zien wat een geweldige 
groei deze jongens allemaal doormaken. Deze jon-
gens worden met elke wedstrijd sterker omdat ze 
leren onderdeel te zijn van een team. Dat is hun 
kracht’.

Na het laatste fluitsignaal bestormen de wisselspelers en trainers het veld

Behalve goed voetballen kunnen ze ook 

aardig feesten!

Een van de nieuwelingen, Bashar, lastpost en stoorzender (voor de tegenstander) op 
rechtsvoor 

‘De kracht van een team heeft maar voor een deel 
te maken met individuele pingelkwaliteit’, licht trai-
ner Hans toe. ‘Veel belangrijker is dat de jongens 
elkaar coachen in het veld, dat ze snappen met wat 
voor tactiek ze tegen verschillende tegenstanders 
moeten spelen en dat ze beheerst blijven. Ook te-
gen tegenstanders die een stuk groter zijn’. Wat dat 
betreft heeft de JO15-4 een aantal tegenstanders in 
de competitie gehad die een stuk harder en minder 
sportief speelden dan zij zelf. ‘Maar als je kampioen 
wilt worden, dan moet je daar ook mee om kunnen 
gaan’.

‘Wat mooi is om te zien is hoe sommige van onze 
jongens groeien in hun rol en daarmee ook weer 
een positieve invloed hebben op de andere jon-
gens’, zegt Joost (coach). Neem onze centrale ver-
dedigers. Niet alleen ben ik ervan overtuigd dat zij 
tot de beste centrale spelers in de C behoren, wat 
ze vooral ook doen is het coachen van de andere 
jongens. Constructief. We hebben nooit gescheld op 
elkaar in het veld, of verwijtende opmerkingen. Dat 
is mooi om te zien’. 

Ook Pelle, de kleinste man van het veld, 

weet zich goed staande te houden

Komend lente seizoen speelt de JO15-4 een klasse 
hoger. Of ze weer voor het kampioenschap gaan? 
‘Niets is zeker natuurlijk, maar wij denken dat het 
verschil tussen de klassen niet heel groot is. Dus 
we gaan zeker voor een goede positionering. Maar 
vooral belangrijk vinden we dat jongens blijven 
groeien, dat ze beter worden en dat ze net zo veel 
plezier aan het voetbal beleven als dat ze de afgelo-
pen jaren gedaan hebben’.

Joost Pape
coach JO15-4

In het veld elkaar helpen is een tweede natuur 

voor de JO15-4
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Slagerij Putman

Compleet buffet vanaf €14,50

buffet 

wintersStamppot

Niks is lekkerder dan opwarmen

met een heerlijke hollandse stamppot na een

koude winterdag. Hutspot, zuurkool, boerenkool, 

andijviestampot met knapperige spekjes en ambach-

telijke rookworst of gehaktballen. 

Ga nu naar de site voor de verschilllende 

mogelijkheden:  www.slagerijputman.nl

of bel: 026-4425368

worstmakerij 
traiteur

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



Winterstop?
De KNVB stelt elk jaar weer een winterstop in. Het waarom 
daarvan ontgaat veel mensen. Zeker de de mannen van het 
vijfde en zesde elftal van VDZ. Ze laten zich niet kisten en 
trotseren het barre winterweer. Sneeuw en ijs, kou en wind, 
niets weerhoudt deze kerels ervan om een balletje te trap-
pen. Sommigen zelfs in korte broek. Tuurlijk kun je ook bin-
nen gaan sporten, lekker gaan fietsen, met je vrienden de 
kroeg in of andere activiteiten ontwikkelen in de winterstop, 
maar niks haalt het bij een lekker potje ballen. 
En dat laten deze bikkels zien. 
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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



37

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 
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
Garage Kornman  
www.kornmanautos.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 Verseveld Infra 
www.vanverseveldinfra.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!!! 



IN MEMORIAM 

Jeanette van der Zande
Ofschoon ze al vele jaren ziek was kwam het bericht over het overlijden van 
Jeanette van der Zande toch nog onverwacht. Ze had al zoveel en zo lang geleden 
onder haar ziekte maar was er elke keer weer bovenop gekomen.
Jeanette was – evenals haar man Rudy – een VDZster in hart en nieren. Vroeger 
dankzij haar vrijwilligerswerk achter de bar, later dankzij haar vaste bezoekjes aan 
de kaartavonden, waar ze met haar vriendinnen genoot van potjes jokeren. Dat 
ging veelal gepaard met luide kreten als het eens niet zo goed verliep.
Toen ze het nog kon was ze vaak aanwezig als er bij VDZ iets te doen was. Toer-
nooien, reünies, etc. En altijd met een goed humeur en spontaan tegen iedereen. 
Wij zullen haar nooit vergeten om wie zij was en wat zij voor VDZ heeft betekend.

Wij wensen Rudy, Marino, Patrick en de kleinkinderen heel veel kracht om dit ver-
lies te boven te komen. Namens bestuur, reüniecommissie en leden van VDZ

HM

Materiaal Jeugd 

Bal kapot of kwijt? Mail Dick!
Dick den Hartog is de nieuwe materiaalcoördinator voor de jeugd. Heb je 
als trainer, leider, coach of teammanager een lekke, kapotte of kwijtgeraakte 
bal, dan maak je met hem een afspraak om dit weer geregeld te krijgen via 
materiaal@vdzarnhem.nl

Ook voor andere materialen zoals hesjes, hoedjes, lockersleutels is Dick 
het nieuwe aanspreekpunt. Aan het einde van het seizoen zal de telling van 
materialen en inname van de lockersleutels ook door Dick worden gecoör-
dineerd worden. De kleding valt buiten de verantwoordelijkheid van onze 
nieuwe materiaalman.

Dick den Hartog: materiaal@vdz-arnhem.nl

Winnaars Grote Club Actie

In de vorige editie van de Volharder stonden de namen van de 
winnaars van de Grote Club Actie. We kunnen melden dat ze 
op 12 mei naar VITESSE - DE GRAAFSCHAP gaan.  
Een mooi streekderby. 

Hiervoor krijgen ze tegen die tijd de kaartjes voor zichzelf en 
één ouder of andere begeleider. De Jeugdcommissie zal ze 
persoonlijk hierover mailen of aanspreken.
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COOP supermarkt Alteveer

Beethovenlaan 61 | Arnhem

100% Voetbal
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Beethovenlaan 61 | Arnhem

Gerard Mulder voetbalde in zijn jeugd bij VDZ en 
ging in 1953 met zijn ouders emigreren naar 
Australië. Hij is in de afgelopen jaren verschille-

nede keren in Nederland geweest voor familiebezoek. Dat 
was ook zo in 2009 en toen is hij op zijn verzoek bij zijn 
oude club geweest waar hij een aantal oude voetbalvrien-
den heeft ontmoet zoals Sjaak Peters en Willem Brands. 
In januari 2019 was Gerard – inmiddels George genaamd 
en 80 jaren jong – wederom in Nederland en kreeg onder-
getekende via zijn familie in Oldenzaal opnieuw de vraag 
of ik hem wat meer van het huidige Arnhem wilde laten 
zien. Ik heb dat graag en met veel genoegen gedaan.

In de 3 dagen dat hij in Arnhem was hebben we veel 
historie gezien zoals de John Frostbrug, het Airborne 
Museum in Arnhem (Rijnkade) en Oosterbeek (Harten-
stein), de Eusebiuskerk met mooi uitzicht over de omge-
ving en uiteraard ook het VDZ complex met de nieuwe 
kleedkamers. Hij het bezoek aan het Gelredome kregen 
we een korte rondleiding en zagen het uitgeschoven veld, 
de verzorgingsruimtes en zelfs het “Heilige der Heiligen”: 
de kleedkamer van de selectie. Een foto van George op 
de privé plaats van Navarone Foor noemde hij een hoog-
tepunt (zie foto). Het Vitesse complex op Papendal was 
de volgende halte. Daar werden we spontaan uitgebreid 
rondgeleid door onze vriend Toon Hartemink (scout bij 
Vitesse) die George bij het afscheid verraste met een 

fraai Vitesse shirt en een Vitesse muts. Hij genoot van al-
les, maar was na al die bezichtigingen behoorlijk vermoeid 
geraakt.
Na 3 dagen heb ik op vrijdagmiddag George in zijn hotel 
afgezet zodat hij nog wat rust kon nemen alvorens op 
zaterdag naar Amsterdam te gaan waar hij door een 
neef werd opgevangen en rondgeleid. Al met al een zeer 
geanimeerde ontmoeting die George zeker zal bijblijven 
en anders mij wel!
Op 14 januari kreeg ik een mail dat hij veilig terug was in 
Australië en erg vermoeid was. Hij had een “terriffic time” 
gehad.

Henk Matser

George  
was here

Familietoernooi 
zondag 18 juni 2019

Voor het familietoernooi kunnen we nog enkele personen gebruiken voor: 

• Mede organiseren van dit toernooi (draaiboek gereed)
• Wedstrijdsecretariaat op zondag 18 juni 2019
• Meedenken over een evt. gewijzigde opzet

Heb je interesse of ideeën? 
Stuur en mail naar: egging-vdz@hetnet.nl 



Op bezoek bij Davy Pröppers Brighton ver-
sus Liverpool, VDZ Hogerop

Al jaren gaan we met VDZ Hogerop en onze 
gewaardeerde sponsoren één keer per jaar 
naar een buitenlandse voetbalwedstrijd. 

Meestal zoeken we naar een leuke Bundesliga 
wedstrijd, maar we zijn ook al eens bij Anderlecht 
op bezoek geweest. Dit was in de tijd dat John van 
de Brom daar nog actief was. Al langer speelden 
we met het idee om er bij wijze van experiment 
eens een weekend van te maken en één van de 
echt grote competities als Spanje of Engeland aan 
te doen. 

12 Januari was de dag dat we de daad bij het 
woord hebben gevoegd. Met 15 personen, deels  
sponsoren en deels organisatie, hebben we Brigh-
ton tegen Liverpool bezocht. Een prachtig affiche, 
met de koploper op het veld en bol van Nederland-
se inbreng. Bij Brighton speelt natuurlijk onze eigen 
Davy Pröpper, maar ook Jürgen Locadia. Liverpool 
mag rekenen op de vaste Nederlandse inbreng van 
Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum. Ze speel-
den alle vier wat altijd een extra dimensie geeft aan 
een wedstrijd. 

6:15 am Vertrokken we vanaf het VDZ terrein met 
de bus naar Schiphol om vervolgens om 11:00 loka-
le tijd in Brighton aan te komen. Het is mooi om te 
zien hoe een wedstrijd om die tijd al leeft in de stad. 
Bij het station staan al legio verkopers “Matching 
Day” sjaaltjes te verkopen en supporters van beide 
kampen verzamelen zich in de stad en rondom het 
stadion.

Op bezoek bij Davy Pröpper  Brighton vs Liverpool

Om 15:00 uur begint de wedstrijd. Een mooi 
stadion dat tot de nok toe gevuld is met (ook 
verrassend veel Liverpool-) supporters. Wat 
kunnen ze zingen die supporters en wat houden ze 
dat lang vol. Respect! 

De wedstrijd was niet één van de spannendste, 
maar toch maakte de kwaliteit op het veld indruk. 
Uiteindelijk wint Liverpool met 0-1 door een penalty 
van Mo Salah aan het begin van de tweede helft. 
De winst van Liverpool komt eigenlijk niet meer in 
gevaar. Speciaal voor ons wordt Davy Pröpper nog 
wel tot “Man of the Match” uitgeroepen. Als trotse 
VDZ-ers met een prachtige Premier League erva-
ring op zak verlaten wij het stadion.

De avond en de dag erna vermaakten wij ons 
uitstekend met het lokale vertier, maar daar zullen 
we jullie niet te veel mee vermoeien. Leuk om dit 
uitje voor onze sponsoren te mogen organiseren 
en zeker leuk om met dit zeer geslaagde 
sponsoruitje te bouwen aan een hecht sponsoren 
netwerk binnen VDZ. Wordt vervolgd….

Bijzonder veel dank aan:
• Marlies de Baar van Yourtravel Agent, bedankt

voor de hulp bij het boeken!
• Peter Pröpper, bedankt voor de connecties en

de kaarten!
• Hans Egging, bedankt voor de vele uurtjes in

de organisatie van deze trip!

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

Korenmarkt
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Ook perfect voor 
uw verjaardag, een receptie of  clubavond De volharders

VDZ een rookvrije vereniging. Daar zijn we trots op. Een prima voorbeeld voor onze jeugd en ook 
voor andere verenigingen. Maar VDZ is ook een club van Volharders (aanhouders, doorbijters, 
doorzetters, mensen die geen duimbreed willen wijken). Een karaktertrek die we historisch gezien 
ook waarderen. Daarom heeft VDZ voor rokende volharders en bezoekers één plaats gemaakt om 
toch aan je trekkie te komen. Wie dat nog niet weet mag je vriendelijk doorverwijzen.  

Op de foto: De enige rookplaats op het Sportpark ‘t cranevelt 
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De eerste seizoenshelft is achter de rug en dat is 
altijd weer even een mooi moment om terug en voor-
uit te kijken. Elders in de Volharder gebeurt dit op 
voetbaltechnisch gebied, ik beperk mij tot alles om 
het voetbal heen.

Het gaat goed bij de jeugd. Laat ik daar maar 
eens mee beginnen. De start van het seizoen 
was dankzij de inspanningen van vorig jaar en 

de geordende inname van alle materialen aan het einde 
van vorig seizoen een stuk beter dan het eerder geweest 
is. Alle teams konden over het algemeen direct beschik-
ken over hun materialen en de eerste weken verliepen 
daarop goed. Ook de basistraining voor beginnende 
trainers was weer een groot succes met direct zo’n 25 
enthousiaste nieuwe trainers die door Mark de Horn 
werden voorzien van de broodnodige handvatten om 
een groep onstuimige kinderen een goede training te 
laten ervaren. Tenslotte verliep ook de introductie van 

Rondom de VDZ jeugd 
de nieuwe wedstrijdvormen voor O12, 11 en 10 eigenlijk 
zonder problemen.

Moeilijkheden waren er met het vinden van voldoende 
mensen om te helpen bij het organiseren van alle activitei-
ten buiten het voetbal. Zo moest het slaapmutsentoernooi 
worden afgelast en kon alleen dankzij de inzet van toch 
al drukke vrijwilligers Sinterklaas nog bij VDZ worden 
verwelkomd. Gelukkig vonden we wel twee vrijwilligers 
die het oliebollentoernooi voor O12, 11 en 10 wilden 
oppakken. Bart als ouder en Thijs in het kader van zijn 
maatschappelijke stage, dank daarvoor! Inmiddels zijn er 
ook ouders gevonden die het slaapmutsentoernooi alsnog 
willen organiseren, dus hopelijk kunnen we zo toch ook 
naast het voetbal mooie dingen blijven doen. Een van die 
mooie dingen is ook het helpen van jonge vluchtelingen, 
door ze een plekje te geven in onze O17 en O19 teams. 
Dankzij de inspanningen van Wim Schellevis, Gert Jan 
Schouten en de betrokken teams, kunnen we ook voor 

van de algemeen jeugd coördinator
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deze jongens een mooie stap zijn naar integratie in de 
samenleving, maar vooral even een vlucht uit de vaak 
treurige geschiedenis die deze jongens met zich mee 
dragen.
 
Opvallend is dat in de laatste maanden van het jaar veel 
tuchtzaken door de KNVB zijn behandeld waar een speler 
VDZ bij betrokken was. Dit zien we vaker als het spannend 
wordt in de competities, maar ieder seizoen lijkt het toe te 
nemen. Met als absoluut dieptepunt een vader die zich niet 
kon beheersen richting een speler van de tegenpartij. Hier 
hebben wij als VDZ streng tegen moeten optreden met als 
gevolg een toegangsverbod voor ons sportpark tijdens de 
resterende jeugdwedstrijden voor de rest van dit seizoen. 
Laten we er samen voor zorgen dat dit een uitzondering 
was. Ik doe een beroep op al onze jeugd, kader en suppor-
ters zich sportief te gedragen en vooral de voeten van de 
spelers in het veld te laten spreken. Spreek elkaar hier ook 
gerust op aan! Dat houdt het voor iedereen leuk. 

Tenslotte. Aan het begin van dit seizoen heb ik aange-
geven dat dit mijn laatste seizoen als algemeen coör-
dinator zal zijn. Na 8 jaren als coördinator van eerst de 
O11 en later de gehele jeugd, wordt het tijd het stokje 
over te dragen. Een belangrijk deel van mijn tijd zal ik de 
komende periode dan ook besteden aan het vinden van 
een vervanger en het zo goed mogelijk vastleggen van 
mijn activiteiten zodat het voor mijn opvolger of opvolgster 
zo eenvoudig mogelijk wordt. Het zou prettig zijn als er al 
snel iemand gevonden wordt die deze rol op wil pakken, 
zodat we nog een tijdje samen op kunnen trekken. Het is 
echt een hele leuke functie in het midden van VDZ. Kost 
wat tijd, maar dan heb je ook wat :) 

Maar nu eerst de tweede seizoenshelft. Ik heb er veel zin 
in. Laten we er met zijn allen weer een mooie voetbalperi-
ode van maken!
Hup VDZ!

Jérôme Jansen

van de algemeen jeugd coördinator

Foto’s uit de 
eerste seizoenshelft

door Ted de Kraker
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VDZ JO19-1 schrijft ei-
gen jongensboek .......

Cédric moest even wennen aan 
het idee, maar je zag in zijn ogen 
al een houding van “Wir schaffen 
das”. Na kort toegesproken te 
zijn door Kars en Kwint werden 
keeper en team verenigd. De 
jongens hadden er nog steeds 
weinig vertrouwen in maar waren 
wel trots op Cédric. We konden 
vertrekken naar Didam en er zou 
gespeeld gaan worden!

Niet veel later stroomde er een VDZ team sportpark 
Nevelhorst op, waar uiterlijk niets vreemds aan was 
te herkennen. In de gezellige bestuurskamer werden 
nog opmerkingen gemaakt over het nog niet ingevul-
de wedstrijdformulier. Verder dan de opmerking dat 
we even wat anders aan ons hoofd hadden gehad, 
wilden we daar echter niet gaan. We hoefden onze 
opponent immers niet wijzer te maken dan nodig.

We kregen een keurige kleedkamer onder de hoofd-
tribune en in de wedstrijdvoorbespreking werd nog 
even kort besproken hoe we het vandaag zouden 
aanpakken. Speerpunt was vooral om de tegenstan-
der ver van onze goal te houden. 

De warming up zag er goed en scherp uit. Cédric 
was volkomen zen en voor de argeloze toeschouwer 
leek het dan ook of deze warming up voor hem een 
normaal ABC-tje was. 

Iets later dan gepland werd er die middag voor het 
eerst gefloten door de scheidsrechter van dienst. Er 
stond een straffe wind over het veld, waardoor het 
de eerste minuten lastig bleek om de tegenstander 
ver van onze goal te houden. Al vrij snel ontsnapte 
er een tegenstander op rechts. Het diagonale schot 
op goal werd door Cédric professioneel naast geke-
ken. Dat leek voor de verdediging het startschot om 
nog meer voorwaartse druk te zetten. Gevolg was 
dat er slechts nog hoge ballen op Cédric werden af-
gevuurd. Die plukte hij allemaal feilloos uit de lucht. 
Ook de twee corners wist hij klemvast te pakken.

Toen na een kwartier onze centrale verdediger van-
uit een vrije trap een echt spitsengoaltje maakte, 
leek het vertrouwen bij de mannen van VDZ te groei-
en. Zou het dan toch? De rust werd keurig gehaald 
met de 1-0 voorsprong. Dat zou na de thee wel an-
ders worden. De lampen werden aangestoken en de 
wind stak verder de kop op. Niet echt ideaal voor 
een beginnende keeper. Cédric begon het nieuwe 
werkterrein echter behoorlijk goed te kennen en ont-
popte zich tot een meevoetballende keeper.

De spanning bleef tot het eind. Er kwam ruimte voor 
VDZ en er waren kansen. Die werden echter niet 
benut. Meestal valt de bal dan aan de andere kant 
in het net. Joep schoot Cédric echter vlak voor de 

doellijn te hulp, waardoor de nul op het scorebord 
bleef. Toen vlak voor tijd de 2-0 viel leek de mid-
dag dan ook zijn hoogtepunt te hebben bereikt. Een 
goed jongensboek kent echter de overtreffende trap.

Die kwam er ook. Twee minuten voor tijd werd Marc 
neergehaald. Weliswaar buiten de zestien, maar de 
scheids gaf een strafschop. Het moment waarop 
Cédric zijn middag kon bekronen. Hij keek even 
naar de bank en ontving het knikje dat het kon. Niet 
veel later stond hij oog in oog met de keeper van 
DVC. Een korte aanloop en daarna vloog de bal 
hard linksboven in de touwen. Het jongensboek was 
compleet! 

Deze middag in December zal door het team niet 
snel worden vergeten. Het jaar is echter nog jong 
en we zullen zien of er nog mooie nieuwe hoofd-
stukken  aan het boek kunnen worden toegevoegd! 
Door twee strafschoppen te stoppen wist Moti met 
Ludogorets voor het eerst de Champions League te 
bereiken. Wie weet waar de strafschop van Cédric 
toe zal leiden…..

Jos Leferink

Wie kende in augustus 2014 Cosmin Moti? 
Een modale verdediger bij Ludogorets. Zo 
één waar in de ochtendkrant zelden een 

paar regels aan wordt besteed. Toch wist hij zelf dat 
beeld te keren en was hij met twee flitsende bewe-
gingen die maand voorpagina nieuws. 

Met deze Cosmin Moti in het achterhoofd moet Kars 
op donderdag 6 december zijn begonnen aan het 
leggen van de weekend puzzel. Twee dagen later 
zou er gespeeld gaan worden, uit tegen DVC’26. 
Een stugge tegenstander die richting het eind van 
de eerste seizoenshelft in de juiste flow begon te ra-
ken. De ongenaakbare nummer 1 in de competitie 
-Blauw Geel uit Veghel- werd in de laatste thuiswed-
strijd zelfs knap weggestuurd met een 1-1 gelijkspel

Niet het juiste moment dus waarop je als trainer/
coach behoefte hebt aan een zieke keeper. Nino 
had het geprobeerd maar moest helaas aangeven 
dat hij te ziek was om zaterdag onder de lat te staan. 
Een rondje langs de meest logische vervangers le-
verde helaas niets op. De vervanger zou dus ergens 
anders gevonden moeten worden. Toen het gods-
wonder uitbleef en Nino op vrijdag niet beter was 
geworden, werd er met diverse hulplijnen nagedacht 
over een plan B. Op vrijdagavond vielen alle stukjes 
op hun plek en werd plan C geboren.

Op zaterdagochtend was het team al vroeg com-
pleet aanwezig bij VDZ. Er werd druk met elkaar ge-
sproken. Voor wie niet beter wist leek het wel alsof 
de mannen zich in de grote bazaar van Istanbul be-
vonden. Het gerucht dat er geen keeper was had 
zich al via de app verspreid. Volgens onze mannen 
hoefde de wedstrijd daarmee eigenlijk niet meer ge-
speeld te worden en was het slechts de vraag hoe-
veel we er om de oren zouden krijgen.

Niet ver daar vandaan was er één speler die ge-
loofde in een andere afloop. Cédric, de rustige en 
betrouwbare back, wachtte bij het tassen-rek op de 
keepershandschoenen die hem door Kwint zouden 
worden overhandigd. Om er verder ook netjes bij te 
lopen werd nog een mooi keepers tenue geregeld.

VDZ JO19-1 
schrijft eigen jongensboek…….
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No. Plek Elftal G W GL V P DPV DPT Saldo Winst %
1 1 VDZ JO12-3G 11 11 0 0 33 81 23 58 100,00%
2 1 VDZ JO15-4 11 10 1 0 31 60 17 43 93,94%
3 2 VDZ MO17-1 11 9 1 1 28 50 15 35 84,85%
4 2 VDZ JO17-5 11 9 0 2 27 49 26 23 81,82%
5 2 VDZ JO19-4 9 7 1 1 22 49 21 28 81,48%
6 2 VDZ JO19-5 8 6 1 1 19 44 22 22 79,17%
7 2 VDZ JO17-7 10 7 2 1 23 43 21 22 76,67%
8 2 VDZ 1 11 7 3 1 24 28 9 19 72,73%
9 2 VDZ 3 Zat 11 8 0 3 24 42 25 17 72,73%
10 2 VDZ JO15-3 8 5 2 1 17 29 10 19 70,83%
11 1 VDZ 3 11 7 2 2 23 31 16 15 69,70%
12 4 VDZ JO11-3 11 7 1 3 22 67 34 33 66,67%
13 5 VDZ JO15-8 8 5 1 2 16 31 17 14 66,67%
14 4 VDZ JO19-1 11 6 3 2 21 31 13 18 63,64%
15 3 VDZ JO19-3 10 6 1 3 19 44 20 24 63,33%
16 5 VDZ JO11-2 10 6 1 3 19 54 42 12 63,33%
17 4 VDZ MO13-2 12 7 1 4 22 34 40 -6 61,11%
18 5 VDZ JO17-1 11 6 2 3 20 26 18 8 60,61%
19 4 VDZ JO12-2 9 5 1 3 16 41 23 18 59,26%
20 5 VDZ JO13-1G 10 5 1 4 16 24 12 12 53,33%
21 5 VDZ JO15-5 10 5 1 4 16 28 40 -12 53,33%
22 5 VDZ 45+1 8 3 3 2 12 26 13 13 50,00%
23 7 VDZ JO12-4 11 5 1 5 16 42 30 12 48,48%
24 6 VDZ JO17-4 11 5 1 5 16 28 22 6 48,48%
25 6 VDZ JO11-4 11 5 1 5 16 58 55 3 48,48%
26 6 VDZ JO11-6 11 5 1 5 16 39 36 3 48,48%
27 6 VDZ 2 11 4 4 3 16 22 19 3 48,48%
28 6 VDZ 2 Zat 11 5 1 5 16 32 35 -3 48,48%
29 7 VDZ JO11-1 10 4 1 5 13 34 39 -5 43,33%
30 8 VDZ VR1 10 4 1 5 13 17 24 -7 43,33%
31 8 VDZ VR4 9 3 2 4 11 14 19 -5 40,74%
32 7 VDZ JO17-3 10 4 0 6 12 26 28 -2 40,00%
33 8 VDZ 5 Zat 9 3 1 5 10 14 26 -12 37,04%
34 7 VDZ JO17-8 9 3 1 5 10 18 34 -16 37,04%
35 8 VDZ JO13-2 10 3 2 5 11 17 31 -14 36,67%
36 8 VDZ JO13-4 11 4 0 7 12 31 46 -15 36,36%
37 8 VDZ VR5 9 2 3 4 9 32 24 8 33,33%
38 8 VDZ VR2 10 3 1 6 10 19 31 -12 33,33%
39 8 VDZ 5 10 3 1 6 10 25 39 -14 33,33%
40 10 VDZ 4 Zat 8 2 1 5 7 12 29 -17 29,17%
41 8 VDZ JO12-1 7 2 0 5 6 16 30 -14 28,57%
42 11 VDZ JO15-6M 11 2 3 6 9 15 43 -28 27,27%
43 9 VDZ 6 10 2 2 6 8 25 36 -11 26,67%
44 9 VDZ JO15-7 10 2 2 6 8 15 38 -23 26,67%
45 7 VDZ JO13-3G 9 2 1 6 7 26 36 -10 25,93%
46 7 VDZ MO13-1 9 2 1 6 7 19 30 -11 25,93%
47 10 VDZ JO15-1 11 2 1 8 7 10 33 -23 21,21%
48 9 VDZ MO15-1 8 1 2 5 5 13 26 -13 20,83%
49 11 VDZ JO17-2 10 1 3 6 6 13 34 -21 20,00%
50 9 VDZ 4 9 1 2 6 5 14 26 -12 18,52%
51 9 VDZ JO15-2 9 0 4 5 4 11 38 -27 14,81%
52 10 VDZ JO11-5 10 1 1 8 4 30 71 -41 13,33%
53 5 VDZ 35+1 18 1 3 14 6 12 73 -61 11,11%
54 12 VDZ MO17-3 11 1 0 10 3 7 55 -48 9,09%
55 10 VDZ JO17-6 9 0 2 7 2 17 68 -51 7,41%
56 12 VDZ MO17-2 10 0 1 9 1 6 37 -31 3,33%
57 12 VDZ JO19-2 11 0 0 11 0 14 72 -58 0,00%
58 12 VDZ JO12-5 11 0 0 11 0 12 81 -69 0,00%
59 12 VDZ MO15-2 11 0 0 11 0 5 86 -81 0,00%

Totaal 597 234 80 283 782 1672 1957 -285 43,66%

Van alle VDZ teams heeft al-
leen JO123G alle wedstrijden 

gewonnen. Logisch dat ze kampioen 
zijn geworden in hun eigen klasse en 
de koppositie hebben van alle VDZ 
teams. Ook JO15-4 is kampioen ge-
worden in hun eigen klasse. Zij staan 
tweede in de lijst van alle VDZ teams.

 VDZ 3 (Zondag) staat nu bovenaan 
in hun eigen klasse. Maar ze mogen 
zich niet kronen als herbstmeister van 
de VDZ senioren teams. Die eer gaat 
naar VDZ1 die op doelsaldo (!) VDZ 
3 (Zaterdag) heeft verslagen: +19 
om +17

Het gemiddelde winstpercentage 
van alle VDZ teams is bijna 44%. Als 
we de statistieken bekijken van de 
afgelopen 19 jaar dan is dit een hele 
gemiddelde score!

Om het plezier in de sport te bena-
drukken en niet de nadruk te leggen 
op de resultaten, worden bij JO10 
en jonger geen uitslagen en standen 
meer gepubliceerd

 Jeroen Polman

tussenstand 
vdz teams 
Winterstop
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Praat mee!, 
VDZ op weg 
naar 2026

VDZ op weg naar 2026 

(jubileumjaar 100 jarig bestaan)

Het bestuur van VDZ heeft een werkgroep 
ingesteld dat de komende periode een be-
leidsplan maakt voor de komende jaren. 

Geen dik boekwerk, maar een ‘speerpuntenplan’ op 
weg naar 2026. Het jubileumjaar waarin VDZ hon-
derd jaar bestaat. Dat lijkt ver weg, maar is al over 
zeven jaar. Regeren is vooruitzien en dat geldt ook 
voor VDZ. Dit speerpuntenplan is de opvolger van 
het afl opende Beleidsplan 2014-2018.

De werkgroep bestaat uit Hans van der Held (pen-
ningmeester bestuur), Sjors van Leeuwen (oud-be-
stuurslid), Willem Meijer (oud-bestuurslid) en Bert 
Kok (oud-bestuurslid). De werkgroep gaat in gesprek 
met de volgende commissies: jeugdcommissie, 
technische commissievoetbalzaken, damescommis-
sie, lagere elftallencommissie, investeringscommis-
sie, sponsorcommissie, onderhoudscommissie en 
horecacommissie. Deze commissies treden op als 
vertegenwoordiger van hun ‘achterban’. Overige le-
den en ouders van jeugdleden die willen meedenken 
zijn van harte welkom en kunnen zich melden bij het 
bestuur.

Centraal staan de vragen: Wat voor vereniging wil 
VDZ in 2026 zijn? Wat willen we dan bereikt heb-
ben? Wat moeten we daarvoor doen? Welke zaken 
hebben de hoogste prioriteit? Wat pakken we wan-
neer op? Wat is daarvoor nodig? 

De werkgroep zal rekening houden met de al inge-
slagen koers en wat VDZ de afgelopen jaren heeft 
gerealiseerd. Maar ook met de plannen die gemaakt 
zijn voor het onderhoud en de vernieuwing van het 
clubhuis, trends in groei of krimp van het aantal 
(jeugd)voetballers en VDZ-leden, toekomstplannen 
van de gemeente voor sportverenigingen  en sport-
accommodaties, ideeën die er verder leven binnen 
de vereniging en onze fi nanciële mogelijkheden.  

De werkgroep stelt op basis van alle gesprekken en 
rekening houdend met alle factoren een speerpun-
tenplan op. De werkgroep zal het concept speerpun-
tenplan presenteren op de Algemene Ledenverga-
dering (ALV) in voorjaar 2019. Als vereniging kunnen 
we dan duidelijke en doordachte keuzes maken. Na 
goedkeuring door de ALV start het bestuur met de 
uitvoering van het speerpuntenplan. Het bestuur 
neemt daarbij alle opmerkingen en aanpassingen 
mee die in de ALV aan de orde zijn geweest. De 
voortgang van het speerpuntenplan wordt jaarlijks 
besproken in de algemene ledenvergadering en 
aangepast als de situatie daarom vraagt.

Het VDZ bestuur hoopt u hiermee voldoende ge-
informeerd te hebben en vertrouwt op uw mede-
werking. Voor vragen over deze werkgroep kunt u 
contact opnemen met Noud Hooyman (voorzitter) of 
Hans van der Held (penningsmeester en voorzitter 
werkgroep).

Hans van der Held                   Sjors van Leeuwen                 Willem Meijer                          Bert Kok

p

Praat ook mee over 
de toekomst van VDZ! 

Wil je meepraten over de toekomst van 
VDZ en zit je niet in een commissie, 
dan ben je welkom op maandag 1 april 
om 19:30 uur in het clubhuis van VDZ. 

Je kunt je aanmelden voor deze bijeen-
komst door een email te sturen naar 
bestuur@vdz-arnhem.nl. 

Tot ziens op 1 april (geen grap)! 
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TE ETEN IN DE NATUUR ?
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VOEL JE WELKOM

In de huiskamer van Sonsbeek!!
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Oliebollentoernooi 2019

Op 12 januari werd het jaarlijks terug-
kerende oliebollentoernooi gespeeld. 
Diverse teams als AC Milan, Anderlecht, 

PSV, Ajax, FC Porto en FC Emmen hadden zich 
ingeschreven. Ook waren er veel teams uit Zuid
Amerika. Waaronder het altijd sterke Boca Juniors, 
FC Fluminense en La Equidad uit Colombia. Uit de 
hele wereld wordt de belangstelling steeds groter 
om aan dit prestigieuze toernooi mee te doen. 

De eerste teams kwamen rond 8:30 het clubhuis 
binnen en om 9:15 waren er in totaal meer dan 
110 voetballers en voetbalsters van JO10,11 en 
12 fanatiek aan het voetballen. De strijd barste in 
alle hevigheid los. Vanuit de goed georganiseerde 
kantinebar werden de eerste schalen oliebol-
len op tafel gezet. Tussen de wedstrijden door 
konden de teams genieten van deze traditionele 
Hollandse nieuwjaarspecialiteit. Het team uit Co-
lumbia was wel heel royaal met de poedersuiker 
zodat het zelfs via de neusgaten werd verorberd. 
Dat schijnt weer een Colombiaanse traditie te zijn. 

De grote winnaars van dit toernooi waren alle 
spelers die meegedaan hebben. Door alle spelers 
per leeftijd categorie te mengen krijg je leuke 
teams, waarbij de betere spelers de minder 
goede spelers helpen. En elkaar ook beter leren 
kennen. Iedereen trekt met elkaar op. Ouders, 
teambegeleiders en trainers hebben een keer tijd 
om met elkaar te praten en naar spelers te kijken. 
Tijdens het oliebollentoernooi is het wel belangrijk 
dat je met je team een wedstrijd wint. Maar er 
is geen winnaar. De winnaar is de sfeer en de 
gezelligheid tussen de ouders en de kinderen van 
de ochtend. 
Naast de speelbegeleiders, trainers en coaches 
willen wij graag het team JO195 bedanken. Deze 
jongens waren geheel tegen hun gewoonten in al 
om 7:45 op het sportcomplex van VDZ. En heb-
ben na het inrichten van de velden alle wedstrij-
den begeleidt en standen doorgegeven aan de 
wedstrijdsecretaris. Top mannen!!!!! Graag willen 
we ook de kantinemedewerkers bedanken voor 
deze ochtend.

Bart Boelé 
Thijs Messing
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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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Mijn naam is Hans van der Held, ik ben getrouwd met 
Regina en we hebben 3 kinderen; Loes, Daan en Paul. 
Daan en Paul voetballen respectievelijk vanaf de F 

en E leeftijd bij deze mooie club. Paul is jammer genoeg vorige 
seizoen gestopt en Daan speelt alweer 4 jaar in het eerste elftal, 
waar ik als teammanager met veel plezier mijn steentje bijdraag. 
In het dagelijks leven werk ik als ambtenaar bij het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in Den Haag. 

Na de zomer werd ik door Noud Hooyman, onze voorzitter, 
benaderd over de invulling van het penningmeesterschap van 
VDZ omdat Rob Godschalk was gestopt met deze taak. Noud en 
ik kennen elkaar uit de tijd dat wij in de jeugdcommissie zitting 
hadden. Onze samenwerking was altijd goed en ik heb eigenlijk 
ook gelijk ja gezegd, zonder dat ik wist wat er allemaal op mij 
af zou komen. Tijdens de ALV van 15 november ben ik officieel 
aangesteld als penningmeester.

VDZ staat aan de vooravond van een aantal strategische keuzes 
waar ik over mee mag denken. Met als stip op de horizon “wat 
voor een club willen wij zijn in 2026 als wij honderd jaar be-
staan?”. In opdracht van het bestuur mag ik dit samen met een 
werkgroep gaan vormgeven. Met deze werkgroep die bestaat 
uit Sjors van Leeuwen, Bert Kok en Willem Meijer spreken wij 
met alle commissies van VDZ en brengen hun wensen en plan-
nen middels een speerpuntenoverzicht in kaart. Mede vanuit 
het financiële kader zal de werkgroep onderbouwen wat wel en 

Even voorstellen:  
de nieuwe penningmeester

Hans van der Held

niet haalbaar is. De speerpunten zullen aan het 
bestuur én in de ALV van april/mei aan de leden 
worden voorgelegd. Na goedkeuring van het 
bestuur en de ALV kunnen de plannen in gang 
worden gezet. Daar kijk ik naar uit!

Ik ben regelmatig bij VDZ aanwezig, dus als je 
vragen hebt of als je wilt meedenken over de 
toekomst van VDZ, spreek mij dan gerust aan.

7 en 8 maart
Het Slaapmutsentoernooi is het jeugdtoernooi van VDZ 
die elke speler eens moet hebben meegemaakt. Het 
toernooi wordt jaarlijks georganiseerd voor de JO10 en 
JO11 en de jongens en meiden gaan een nachtje door-
brengen in de slaapkamers van VDZ samen met hun 
eigen team en een begeleider!

Slaapmutsentoernooi
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Even terugkijke scheids (zonder VAR)

De winterstop betekende ook voor de Rabo-
bank Scheidsrechtersacademie VDZ even 
pas op de plaats. Beentjes op tafel en even 

terugkijken wat er allemaal gebeurd is het afgelopen 
halve seizoen. Natuurlijk naast het verzorgen van 
heel, heel veel wedstrijden. De academie is offi  cieel 
van start gegaan! De afspraken met onze geweldige 
sponsor Rabobank zijn vastgelegd in een contract 
waarin we onze wederzijdse verplichtingen, maar 
vooral ook verwachtingen hebben vastgelegd. Hier 
spreekt de ambitie uit die wij als VDZ willen uitdra-
gen: de scheidsrechter als volwaardig sportman/
vrouw en lid van VDZ met als belangrijk nevendoel 
alle thuiswedstrijden van VDZ gefl oten door eigen 
VDZ scheidsrechters en daarnaast een verdere 
maatschappelijke betrokkenheid zich uitend in res-
pect voor elkaar en iedereen op het veld. Tegenstan-
der, medespelers en scheidsrechter! 

Maar we hebben meer bereikt deze seizoenshelft, 
zoals de aankleding van de scheidsrechters die 
hoort bij een professionele uitstraling. Ook hier-
uit spreekt de waardering die wij hebben voor ons 
scheidsrechterskorps. En dan wellicht nog het be-
langrijkste: de start van maar liefst 9 nieuwe vereni-
gingsscheidsrechters! Allen hebben de vanuit de 
KNVB gefaciliteerde cursus met goed gevolg door-
lopen en zijn klaar om de wedstrijden op heel veld 
te gaan begeleiden! Van hieruit nogmaals felicitaties 
voor Ties, Peter, Mylo, Ruben, Menna, Nick, Frans, 
Joan en Kevin. Super gedaan!

En dat brengt me direct bij de ambitie voor de 2e 
seizoenshelft: de start van een nieuwe groep pu-
pillenscheidsrechters uit de O15 en O13 jeugd. Dit 
zijn de jongens en meiden die gaan beginnen om 
de wedstrijden van de pupillen op half veld te bege-
leiden. Er heeft zich alweer een groep gemeld die in 
februari gaat starten. Super spannend voor hen en 
daarom is het belangrijk dat zij goed begeleid wor-
den. Daarbij rekenen we op ons inmiddels steeds 
groter wordende VDZ scheidsrechterskorps. Maar 
we rekenen ook op u en jou! Want de belangrijkste 
reden dat jonge scheidsrechters weer stoppen met 
fl uiten is het (constante) gezeik en gezeur van de 
mensen langs de lijn, supporters (ouders) en bege-
leiders. En ook de spelers in het veld kunnen er wat 
van. Vaak al op jonge leeftijd en “geïnspireerd” door 
de mensen langs de kant. Laten we nu met elkaar 
voor eens en voor altijd afspreken dat we de beslis-
sing van de scheidsrechter in het veld respecteren. 
Dit is zijn of haar waarneming en die is met de beste 
bedoelingen gemaakt. En net als iedereen; keeper, 
speler of coach, maakt ook de scheids wel eens een 
fout. Dat moeten we met elkaar maar accepteren. 

Even terugkijken scheids (zonder VAR)

Wij hebben bij VDZ geen VAR en zelfs dan is er nog 
discussie mogelijk!! Een positieve benadering, af en 
toe een compliment, dat hebben onze scheidsrech-
ters nodig en dat stimuleert hen om voor langere tijd 
hun zaterdag op te off eren om VDZ teams te fl uiten! 
Laat iedereen zich daar bewust van zijn, want zon-
der scheidsrechters is er geen wedstrijd en het is 
zeker niet zo dat de mensen tot aan de poort in de rij 
staan om een wedstrijd van welke leeftijd dan ook te 
fl uiten. Dus als je het zelf niet wil of durft, houd dan 
ook je mondje dicht tegen diegene die er vrijwillig 
voor jou staan! 

Een laatste belangrijk doel voor de 2e seizoenshelft 
is het vinden van een vaste scheidsrechterscoördi-
nator en een scheidsrechtersplanner voor de jeugd. 
Ik vervul de rol van coördinator nu op ad interim ba-
sis en hier moet een vaste coördinator voor in de 
plaats gaan komen die de verdere professionalise-
ring van de scheidsrechters en de uitvoering van het 
scheidsrechtersbeleid binnen VDZ gaat doorvoeren 
voor zowel jeugd als senioren en die kan zorgen 
voor een goede samenwerking met de Rabobank. 
Bij voorkeur is dit iemand met een scheidsrechters-
achtergrond, maar iemand met een organisatori-
sche/projectmanagement achtergrond is ook al een 
mooie eerste stap.  Daarnaast is een goede planner 
essentieel voor de toewijzing van de scheidsrech-
ters op de (jeugd)wedstrijden. Nu doet Lenny dat 
alweer 3 jaar en daarin heeft zij al heel veel bereikt 
en versimpeld. De tijd is gekomen dat ook dit stokje 
wordt overgedragen. Verstand van voetbal is echt 
niet per sé nodig, wel een goed overzicht en com-
municatieve vaardigheden. Je komt in een mooi ge-
spreid bedje. Nu zoeken we iemand die dat verder 
kan uitbouwen tot een fantastisch King Size bed.

   

Mocht je interesse hebben in of meer willen weten 
over één van de vacatures of het toetreden tot het 
scheidsrechterskorps, laat het weten op:

scheidsrechter@vdz-arnhem.nl

Jérôme Jansen
a/i Coördinator Rabobank 

Scheidsrechtersacademie VDZ
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Maar we hebben meer bereikt deze seizoenshelft, 
zoals de aankleding van de scheidsrechters die 
hoort bij een professionele uitstraling. Ook hier-
uit spreekt de waardering die wij hebben voor ons 
scheidsrechterskorps. En dan wellicht nog het be-
langrijkste: de start van maar liefst 9 nieuwe vereni-
gingsscheidsrechters! Allen hebben de vanuit de 
KNVB gefaciliteerde cursus met goed gevolg door-
lopen en zijn klaar om de wedstrijden op heel veld 
te gaan begeleiden! Van hieruit nogmaals felicitaties 
voor Ties, Peter, Mylo, Ruben, Menna, Nick, Frans, 
Joan en Kevin. Super gedaan!

En dat brengt me direct bij de ambitie voor de 2e 
seizoenshelft: de start van een nieuwe groep pu-
pillenscheidsrechters uit de O15 en O13 jeugd. Dit 
zijn de jongens en meiden die gaan beginnen om 
de wedstrijden van de pupillen op half veld te bege-
leiden. Er heeft zich alweer een groep gemeld die in 
februari gaat starten. Super spannend voor hen en 
daarom is het belangrijk dat zij goed begeleid wor-
den. Daarbij rekenen we op ons inmiddels steeds 
groter wordende VDZ scheidsrechterskorps. Maar 
we rekenen ook op u en jou! Want de belangrijkste 
reden dat jonge scheidsrechters weer stoppen met 
fl uiten is het (constante) gezeik en gezeur van de 
mensen langs de lijn, supporters (ouders) en bege-
leiders. En ook de spelers in het veld kunnen er wat 
van. Vaak al op jonge leeftijd en “geïnspireerd” door 
de mensen langs de kant. Laten we nu met elkaar 
voor eens en voor altijd afspreken dat we de beslis-
sing van de scheidsrechter in het veld respecteren. 
Dit is zijn of haar waarneming en die is met de beste 
bedoelingen gemaakt. En net als iedereen; keeper, 
speler of coach, maakt ook de scheids wel eens een 
fout. Dat moeten we met elkaar maar accepteren. 

Even terugkijken scheids (zonder VAR)

Wij hebben bij VDZ geen VAR en zelfs dan is er nog 
discussie mogelijk!! Een positieve benadering, af en 
toe een compliment, dat hebben onze scheidsrech-
ters nodig en dat stimuleert hen om voor langere tijd 
hun zaterdag op te off eren om VDZ teams te fl uiten! 
Laat iedereen zich daar bewust van zijn, want zon-
der scheidsrechters is er geen wedstrijd en het is 
zeker niet zo dat de mensen tot aan de poort in de rij 
staan om een wedstrijd van welke leeftijd dan ook te 
fl uiten. Dus als je het zelf niet wil of durft, houd dan 
ook je mondje dicht tegen diegene die er vrijwillig 
voor jou staan! 

Een laatste belangrijk doel voor de 2e seizoenshelft 
is het vinden van een vaste scheidsrechterscoördi-
nator en een scheidsrechtersplanner voor de jeugd. 
Ik vervul de rol van coördinator nu op ad interim ba-
sis en hier moet een vaste coördinator voor in de 
plaats gaan komen die de verdere professionalise-
ring van de scheidsrechters en de uitvoering van het 
scheidsrechtersbeleid binnen VDZ gaat doorvoeren 
voor zowel jeugd als senioren en die kan zorgen 
voor een goede samenwerking met de Rabobank. 
Bij voorkeur is dit iemand met een scheidsrechters-
achtergrond, maar iemand met een organisatori-
sche/projectmanagement achtergrond is ook al een 
mooie eerste stap.  Daarnaast is een goede planner 
essentieel voor de toewijzing van de scheidsrech-
ters op de (jeugd)wedstrijden. Nu doet Lenny dat 
alweer 3 jaar en daarin heeft zij al heel veel bereikt 
en versimpeld. De tijd is gekomen dat ook dit stokje 
wordt overgedragen. Verstand van voetbal is echt 
niet per sé nodig, wel een goed overzicht en com-
municatieve vaardigheden. Je komt in een mooi ge-
spreid bedje. Nu zoeken we iemand die dat verder 
kan uitbouwen tot een fantastisch King Size bed.

   

Mocht je interesse hebben in of meer willen weten 
over één van de vacatures of het toetreden tot het 
scheidsrechterskorps, laat het weten op:

scheidsrechter@vdz-arnhem.nl

Jérôme Jansen
a/i Coördinator Rabobank 

Scheidsrechtersacademie VDZ



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, sportacco-
modaties 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
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Autorijschool de Haas 20
Willemsen Makelaars 26
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Teunissen BV Schoonmaakbedrijf 28
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Meer info over adverteren in de Volharder? 
Mail naar vdzhogerop@vdzarnhem.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 Hans van der Held 06 23374766
Bestuurslid Jeugd Matthieu Nas 06 28469709

Contributies
(seizoen 2018/2019)
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



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


