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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

Het seizoen loopt naar het einde, de ontknoping 
nadert en de toernooien komen er aan. Ik vind dat 
altijd de mooiste tijd van het voetbaljaar. De span-

ning bij de jeugd - en de senioren - als je kampioen kunt 
worden, of met zijn allen op pad naar een zonovergoten 
toernooi. Dat zijn mooie avonturen, die je je ook jaren later 
kunt herinneren. 

Het is ook een drukke tijd voor de meeste commissies. 
Zonder iemand te kort te willen doen, wil ik hier graag 
de horecacommissie alvast in het zonnetje zetten. Die 
moeten vaak op hun tenen lopen om alles rond te krijgen. 
Zeven dagen per week zijn we tegenwoordig open en 
kunnen we genieten van een hapje en een drankje. Bij de 
toernooien vaak nog versterkt met een barbecue. Daar 
neem ik mijn petje voor af.

In de afgelopen verkiezingscampagne zijn de wethouder 
Sport van Arnhem en Gedeputeerde van provincie Gelder-
land bij VDZ op bezoek geweest. Zij hebben een aantal 
aanwezige vrijwilligers in het zonnetje gezet, waaronder 
een van onze hele jonge scheidsrechters. Wij van onze 
kant hebben aandacht gevraagd voor de minderjarige 
vluchtelingen, die bij ons voetballen. De wethouder heeft 
beloofd daar met zijn staf naar te kijken.

Uit onderzoek blijkt, dat er in 
Arnhem veel minder inwoners 
voetballen dan in vergelijk-
bare steden in Nederland. Er 
is een enorm potentieel aan 
jeugdvoetballertjes in Arnhem. De gemeente probeert 
maatregelen te treffen om clubs te versterken en te onder-
steunen. Ze komen onder andere ideeën ophalen bij VDZ. 
Wij helpen ze graag, want ook VDZ is gebaat bij goede en 
sterke clubs met voldoende aanwas in de hele stad. Stie-
kem ben ik er natuurlijk wel trots op, dat ze bij ons komen 
om mee te denken! Het Speerpuntenplan 2026 kan als 
een voorbeeld gelden.

Op 14 mei hebben we de algemene ledenvergadering, 
waar we dit speerpuntenplan gaan bespreken. Elders in 
deze Volharder kunt u daar uitgebreid over lezen. Denk 
mee over de toekomst van onze mooie club Volharding 
Doet Zegevieren. Ik reken op uw komst!

Ik wens alle teams veel succes de komende tijd. Of je nou 
kampioen wordt of niet, zet hem op bij de laatste loodjes 
van 20182019.

Noud Hooyman

De wethouder Sport van 
de gemeente Arnhem en 
de gedeputeerde van de 
provincie hebben bij VDZ 
een aantal vrijwilligers in 
het zonnetje gezet. 
Foto Noud Hooyman



Burgers’ Zoo

We zijn apetrots op onze
nieuwe dierenverblijven

Hang de beest uit in onze
gloednieuwe speeltuin
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van de 
redactie

We zijn apetrots op onze
nieuwe dierenverblijven

Hang de beest uit in onze
gloednieuwe speeltuin

VDZ AK 2019.indd   1 8-4-2019   11:17:34

Uitnodiging
Het bestuur nodigt u hierbij van harte uit voor de algemene ledenvergadering in ons 
clubhuis op 14 mei. Tijdens deze ALV nemen we u o.a. mee in het speerpuntenplan 

 . Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar. Graag zien we u dan!!  
Noud Hooyman, Esther Bronkhorst, Matthieu Nas en Hans van der Held.

Algemene LedenVergadering r.k.v.v. VDZ          
Datum: 14 mei 2019  
Locatie:  Clubhuis VDZ Tijd: 20:00 uur 

AGENDA:

1. Opening en vaststellen van de agenda
2. Mededelingen
3. Presentatie Speerpunten Plan: Op weg naar 2026
4. Begrotingsverslag van de Penningmeester 
5. Voorstel voor Lid van Verdienste
6. Rondvraag en sluiting

De voorlaatste Volharder van dit seizoen staat 
weer barstensvol nieuws over jouw favoriete ver-
eniging. Wat dacht je van het verhaal over Remy 

van der Windt, de eerste vrouwelijke eredivisiespeler 
van VDZ. Het jeugdbestuur is alweer bezig met volgend 
seizoen en hoe dat verloopt kun je lezen in een verhaal 
van John Wijbenga. Sjors van Leeuwen geeft vast een 
voorzetje voor zijn presentatie van het Speerpuntenplan 
dat VDZ in 2026 vorm moet geven. Tijdens de ALV op 14 
mei komt die dan uitgebreid aan bod. Komt dus allen!  De 
club wil een lekkerder en gezonder aanbod in de kantine. 
Daarmee is de HC druk doende, er staat bijvoorbeeld 
een enquête uit en Max Burgers maakt er een project van 
in het kader van zijn opleiding. Lees er alles over in De 
derde helft. De rubrieken zijn natuurlijk ook weer goed 
gevuld. Liefst vier pupillen van de week, een scheids en 

Draag 

je VDZ een 

warm hart 

toe? Kom 

dan ook!

een voetbalfamilie in de spotlights, 
een nieuwe beeldcolumn, VDZ hogerop 
timmert aan de weg en laat zien waarmee en er is ook 
weer een aflevering van VDZ en zijn sponsors. Deze 
keer staat Bar Florian centraal.

Onze oproep voor redactieleden heeft gelukkig effect 
gehad,want er hebben zich twee nieuwe redactieleden 
gemeld! In de volgende Volharder zullen ze zich, als 
alles goed gaat, aan u voorstellen. We zijn nog niet 
klaar. Een blad als de Volharder staat of valt met mooie 
plaatjes en onze huisfotograaf Ted de Kraker heeft aan-
gegeven daar steeds minder tijd voor te hebben. Maar 
we hebben al een paar talenten gespot en daar gaan we 
binnenkort mee aan de slag. 
Namens de redactie veel leesplezier gewenst,

Rudi Borkus 
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Tien (!) VDZ-pupillenscheidsrechters ge-
slaagd voor KNVB-cursus
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Tien (!) VDZ-pupillenscheidsrechters 
geslaagd voor KNVB-cursus

Op dinsdagavond 26 maart was de laatste van 
twee cursusavonden voor maar liefst tien (!) VDZ-
jeugdleden die de officiële KNVB-cursus 
Spelbegeleider/Pupillenscheidsrechter 
(wedstrijden van O8 t/m O12) hebben gedaan.

Na de eerste cursusavond is iedereen de weken 
erna enthousiast wedstrijden op kleine velden (O8 
t/m O12) gaan leiden. Die ervaringen werden op de 
laatste avond besproken, waardoor iedereen weer 
van elkaar kon leren.

Daarop volgde de spelregeltoets. Een scheidrechter 
heeft namelijk een goede spelregelkennis nodig. Alle 
cursisten bewezen dat ze dat hebben, want ondanks 
enkele lastige vragen slaagde iedereen ruim.

Daarna was het tijd voor de diploma-uitreiking, waar-
bij iedereen zijn certifi caat moest ondertekenen en 
meteen mocht meenemen. 

Als blijk van waardering vanuit VDZ ontving elke ge-
slaagde cursist ook een set met scheidsrechtersat-
tributen, met o.a. een fl uitje zonder balletje en een 
horloge. Deze setjes zijn mogelijk gemaakt door de 
Rabobank Arnhem, sponsor van de VDZ Scheids-
rechtersacademie. Het schrijfwaar is aangeboden 
door IKEA Duiven. 

Van harte gefeliciteerd Siem, Tom, Joep, Gijs, Sami, 
Simon, Stijn, Julia, Bart en Friso met jullie diploma! 
We hopen dat jullie met veel plezier en zelfvertrou-
wen de aankomende jaren wedstrijden bij VDZ blij-
ven fl uiten! 

Ook een KNVB-cursus volgen? 
Wil je ook graag een KNVB-cursus via VDZ volgen 
om met meer zelfvertrouwen en spelregelkennis 
wedstrijden te fl uiten? Toon je vrijblijvende interesse 
via scheidsrechter@vdz-arnhem.nl voor de cursus 
Pupillenscheidsrechter/Spelbegeleider (wedstrijden 
op een klein veld, O8- t/m O12-teams) of de cursus 
Verenigingsscheidsrechter (wedstrijden op een groot 
veld, vanaf O13-teams). Beide cursussen zullen bij 
voldoende aanmeldingen weer zeer waarschijnlijk 
bij VDZ worden gegeven in seizoen 2019/2020. 

Ondertussen kun je op de pagina www.vdz-arnhem.
nl/scheidsrechters meer informatie vinden over het 
clubscheidsrechtersvak. Hier staat ook een presen-
tatie met de nodige aandachtspunten en handvaten 
om nu al een wedstrijd te kunnen leiden.

Jeroen Westen 

Boven v.l.n.r.: Friso, Siem, Simon, Stijn, Eric Visser (KNVB-docent)
Onder v.l.n.r.: Bart, Julia, Sami, Gijs, Joep, Tom

SCHEIDSRECHTERS
ACADEMIE

geslaagd voor KNVB-cursus

ZAT. 4 MEI 09:30 - 13:30 UUR. GRATIS PROEVEN IN DE VDZ KANTINE

KOM OEFENEN MET 
GEZONDE VOEDING

Sporten is heel gezond en voeding is daarbij net zo belangrijk! 
VDZ gaat voor deze mooie combinatie van sport én gezondheid.

Maar eerst willen we samen met jou oefenen. Op zaterdag 4 mei is 
iedereen welkom om gratis verschillende, lekkere én gezondere hap-

jes te proeven die VDZ wil gaan aanbieden. De hapjes die als lekkerste 
uit de test komen gaan we voortaan in de VDZ kantine aanbieden. 

Lekker meedoen dus! Voor een gezondere kantine.
Kom proeven en laat je mening horen!

Foto Jeroen Westen
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De huisfotograaf

Op de foto: Ted de Kraker jarenlang de grote, gezellige beeldbepaler van VDZ. 
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Je ziet ‘m stilletjes verschijnen langs de lijn. Tijdens feestjes, toernooien en 
vergaderingen. De huisfotograaf van VDZ. Na jaren vullen van de Volharder en 
het beeldarchief stopt ie er nu mee. We zoeken dus net zo’n enthousiaste 
beeldenmaker voor het komend seizoen. Ben je lekker vlot met je camera? 
Ruil je er graag je bardienst voor in? Meld je dan aan via vrijwillig@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



13

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.



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

Voor info over jazzy muzikale omlijstingen voor al 

uw party’s en feestelijke gelegenheden, bel of mail:

Rob Egging 026-4451823 
rob.egging@backtobass.nl

Jazz

www.jazzymotion.jimdo.com  



Bar Florian
VDZ

en haar 
sponsors

1.  Uw eigen naam en uw bedrijfsnaam: 
 Milan Scholten  Bar Florian

2.  Wat sponsort u bij VDZ? 
Wij hebben en reclamebord langs de kant van het veld.

3.  Vertel in 10 regels iets over uw organisatie: 
Bar Florian is opgericht in 2004, in 2011 hebben David 
van Tuil & Milan Scholten het overgenomen. Lunch, 
diner, borrel of stappen? Het kan allemaal bij ons! Wij 
zijn zeer actief in catering, feesten & partijen. Bij ons 
op de zaak of terras, maar ook op locatie bij bedrijven 
of particulier aan huis. Van 27 t/m 30 juni zijn wij weer 
te vinden op Arnhem Proeft! in het Musispark. Met 
Koningsnacht en dag toveren wij de Jansplaats om 
in het grootste overdekte café van Nederland Jans-
plaats Oranjeplaats! Wij hopen dat de mannen van het 
Nederlands elftal weer hun best doen om ons komende 
jaren met EK & WK weer een voetbalfeest te geven op 
Jansplaats Oranje Voetbalplaats. Vragen over catering 
of een feestje? www.barflorian.nl

4.  Wat was de reden om juist VDZ te sponsoren?  
   VDZ is een club in Arnhem Noord waar veel van onze 
gasten voetballen of hun kinderen op voetbal hebben 
zitten. Zo doen wij een klein beetje terug!

5.  Welke overeenkomst is er tussen VDZ  
en uw organisatie? Sportief & Sociaal!

6.   Wat is uw favoriete voetbalclub en waarom? Vitesse, 
als Bar Café in Arnhem zijn wij uiteraard voor Vitesse!

7.  Welke wedstrijd zou u nog wel een keer willen (la-
ten) overdoen en waarom?  
WK 2010 finale NederlandSpanje. De kans om een 
keer wereldkampioen te worden! Wat een toernooi en 
wat een wedstrijd, op de Jansplaats stonden we hele-
maal klaar voor een volksfeest…. Helaas!

8.  Met wie zou u wel eens een dag willen ruilen en 
waarom? Gordon Ramsay, de wereld over reizen en 
bezig zijn met de lekkerste gerechten te bereiden!
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JP Offset

Alleburen

Alleburen wil jonge 
mensen, die daar langs 
de reguliere wegen de 
mogelijkheid niet toe 
hebben, de kans geven 
leer- en werkervaring op 
te doen in een grafi sch 
ontwerpbureau.

Bij Alleburen leer én 
zie je dat je (on)-
zichtbare beperking 
vervelend is, maar
dat creativiteit en 
enthousiasme er toe
kunnen leiden dat je 
dit vak toch met
plezier en succes 
kunt uit oefenen.

Leer/werk-
ervaringsbedrijf

Alleburen
Leer/werk-Leer/werk-Leer/werk-

Grafi sch Ontwerpbureau

Stichting Alleburen 
zoekt opdrachtgevers, 
sponsors, vrijwilligers...

Oude Velperweg 45 
6824 HB Arnhem 
0625 010540 (Joost) 
www.alleburen.nl

Grafi sch Ontwerpbureau
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Alleburen, Joost Overbeek’s nieu-
we bedrijf

Alleburen
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Leer/werk-
ervaringsbedrijf

Alleburen
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Grafi sch Ontwerpbureau

Stichting Alleburen 
zoekt opdrachtgevers, 
sponsors, vrijwilligers...

Oude Velperweg 45 
6824 HB Arnhem 
0625 010540 (Joost) 
www.alleburen.nl

Grafi sch Ontwerpbureau

Joost Overbeek was 12 jaar lang redactielid en opmaker van de Volharder. Inmiddels heeft hij een bedrijfje opgericht (naast zijn reguliere 
ontwerpbureau) om mensen met een (on)zichtbare beperking te helpen. We geven hem daarvoor graag de ruimte! (red.)



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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Scheids in de schijnwerpers, 
Gerard van Lunenburg

Hoe lang fluit je al wedstrijden bij VDZ? 
Ik ben twee jaar gediplomeerd verenigingsscheidsrechter, 
maar ik floot daarvoor ook al zeer regelmatig wedstrijden 
bij de jeugd.

Welke leeftijdsgroepen fluit je?
Ik fluit alle leeftijden op een groot veld bij de jeugd. Sinds 
kort fluit ik ook af en toe bij de senioren.

Waarom ben je scheidsrechter geworden?
Ik heb in mijn hele voetballeven al zoveel onrecht gezien, 
dat ik vond dat dat beter moest. Vroeger had ik ook zelf 
veel commentaar, dus dan moet je ook zelf maar eens 
bewijzen dat het beter kan.

Minst leuke ervaring als scheidsrechter?
Dat ik al veel te vaak coaches en publiek tot rust heb 
moeten manen, omdat ze zich teveel laten meeslepen 
door hun emoties. Dit geldt voor uit én thuisteams, en ook 
het  publiek trouwens. 
Wat ik ook heb meegemaakt heb, is dat ik door een team 
op de wedstrijddag gevraagd werd om te fluiten omdat ze 
geen scheidsrechter konden vinden. Tijdens de wedstrijd 
stonden er vijf vaders van dit team langs de kant, die 
vervolgens nog commentaar hadden ook. Maar zelf fluiten 
ho maar!

Leukste ervaring als scheidsrechter?
Het is leuk om af en toe een compliment of bedankje te 
krijgen na een wedstrijd. Het is ook prettig om te ervaren 
dat spelers van O13 en O15 zonder te protesteren een 
beslissing van mij als scheidsrechter accepteren. Van één 
van de VDZ teams heb ik aan het einde van het seizoen 

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!

een bal gekregen met alle handtekeningen van de spelers 
als dank voor het fluiten van veel van hun wedstrijden 
terwijl ik niet hun vaste scheids was, dat vond ik ook erg 
leuk.

Wie vind je de beste scheidsrechter en waarom?
Bas Nijhuis, omdat hij een wedstrijd goed aanvoelt en 
duidelijk aangeeft waar hij voor fluit. Hij krijgt weinig 
commentaar, omdat hij goed geaccepteerd wordt door de 
spelers in het veld.

Wat je verder nog kwijt wil over fluiten bij VDZ?
Ik denk dat er nog veel meer ouders, broers, ooms en 
opa’s zich kunnen inzetten. Elk team vanaf O13 bestaat 
uit 14 spelers, die moeten toch veel meer scheidsrechters 
activeren? Er zijn nu nog veel te veel teams zonder vaste 
scheidsrechter. 
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in de schijnwerpers
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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!



Milan van Gessel en Finn van Diggelen

Naam: Milan van Gessel
Ik ben 9 jaar oud en speel in JO10-6 als aanvallende 
middenvelder. Ik was pupil van de week bij de wedstrijd
VDZ 1 – SML 1, bij de wedstrijd op 9 mrt 2019. De uitslag was 1 - 2.

Hoe lang speel je al bij VDZ? 4 jaar
Waarom koos je voor VDZ?
Het is dichtbij en vriendjes en familie zijn ook lid.
Op welke positie speel je het liefst?
Centraal aanvallende middenvelder
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom?
Martijn van Gessel omdat hij mijn oom is.
Wie vind je de beste voetballer en waarom?
Modric, omdat Kroatië het goed deed op het WK.
Wat is je favoriete club? Vitesse en Napoli
Heb je nog andere hobby’s? Skaten
Wat wil je later worden? Voetballer
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij VDZ?
In 15 minuten 4x scoren.
Wat was je beste wedstrijd of actie?
Vanaf eigen helft iedereen voorbij dribbelen en ook nog scoren.
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over jezelf?
Pupil van de Week zijn is erg leuk. VDZ is een leuke voetbalclub.

Naam: Finn van Diggelen
Ik ben 10 jaar oud en speel in JO11-5, als spits. 
Ik was pupil van de week bij de wedstrijd VDZ 1 – 
Ruurlo. 1, op 24 februari 2019. De uitslag was 1-1.

Hoe lang speel je al bij VDZ? Vier jaar
Waarom koos je voor VDZ? Leuk
Op welke positie speel je het liefst? Spits
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom? 
Vigo, hij kan goede trucjes
Wie vind je de beste voetballer en waarom? 
Messi, hij is aardig en goed
Wat is je favoriete club? Ajax
Heb je nog andere hobby’s? Gamen
Wat wil je later worden? Weet ik nog niet
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij 
VDZ? Pupil van de week
Wat was je beste wedstrijd of actie? 
Van heel ver weg een schot in de goal
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over 
jezelf? Het was heel leuk

Foto Henk Matser

PUPIL VAN DE WEEK
Foto Roland van Gessel
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Vol goede moed trokken we vandaag naar Huis-sen. Helaas moesten we Tomas missen; hij heeft 
een gebroken arm. Gelukkig mag hij alweer bijna 
meedoen. Sep kwam ons vandaag versterken.
Julian, Lizzy, Matthijs, Milan, Iwan Nicolai, Mylan 
en Sep maakten er als altijd een mooie pot van. 
Er was weer veel inzet en er werd mooi overge-speeld. Ook vanaf de kant deden we ons best: er 
werd fanatiek gecoacht en flink aangemoedigd 
vanaf de kant. Helaas nipt verloren met 9-7.

RKHVV – VDZ JO10-6 | 23.03.19
Foto’s Marjon Elshof



VDZ 1 - Gendringen 1, 
verslag

VDZ - GENDRINGEN

Op zondag 31 maart stond voor onze hoofd-
macht de wedstrijd tegen Gendringen 1 
op het programma. Het werd een mooie 

middag met ontzettend veel doelpunten. Vooral 
Max “Buutje” Burgers had het op de heupen met 5 
goals. De einduitslag was niet geflatteerd met een 
score van 8-0.

Op dit moment staan we stevig op de 3e plek, met 
grote kansen op een plek in de nacompetitie voor 
promotie. Vorig seizoen zaten we er al dicht bij, 
wat zou het mooi zijn als we dit seizoen promo-
tie kunnen realiseren! Kom ons supporten, zodat 
we als VDZ zijnde naar een hoger niveau kunnen! 
Als we allemaal elkaar elk weekend positief aan-
moedigen kunnen er nog mooie dingen gebeuren. 
Moedig ons aan op de zondagmiddagen en zorg 
dat we met z’n allen de promotie kunnen vieren. 
Tot op ‘t Cranevelt!

Joris Schemkes namens VDZ 1

Foto’s Ted de Kraker
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27

DE DERDE
HELFT

Lekker en gezonder

Ook de Horecacommisie heeft gesproken met de werkgroep VDZ 
op weg naar 2026 zodat onze aandachtspunten mogelijk worden 
meegenomen in het “speerpuntenplan. Een van de aandachtspun-

ten is een gezonder aanbod in de kantine.

Selectiespeler Max Burgers heeft vanuit zijn afstudeerstage bij de Ge-
meente Arnhem gekozen voor het project een gezondere kantine.Vanuit de 
gemeente heeft hij steun gekregen van Desiree Holstege van Team FIT. Zij 
zullen samen met de HC dit bij onze vereniging gaan uitzetten.

Max: “Sport en voeding is erg belangrijk voor de gezondheid en vullen el-
kaar aan. VDZ is een nieuwe weg ingeslagen en wilt in iedereen zijn of haar 
behoeften voorzien. Degene die een bitterbal met een biertje willen, krijgen 
dat! Maar ook degene die iets anders en meer gezonder willen, moeten dat 
kunnen krijgen! 
Om te kijken waar jullie behoefte aan hebben op het gebied van het kanti-
neaanbod, is er een enquête in de omloop. Deze enquête is op de website 
van VDZ te vinden. Daarnaast is er op zaterdag 4 mei een gratis proeverij 
met allerlei kleine gezondere snacks. We willen jullie kennis laten maken 
met deze overheerlijke snacks. De snacks die jullie het lekkerst vinden, zul-
len in de kantine verkocht gaan worden.” 

Kom dus allemaal gratis proeven op zaterdag 4 mei tussen 09.30 uur en 
13.30 uur! (zie ook pag. 9). Een gezondere snack in de automaat en vanuit 
de keuken .... mits er genoeg vrijwillige ‘handjes’ in de keuken aanwezig 
zijn. Die snoepautomaat is overigens net van een pinmogelijkheid voorzien, 
dus zowel via cash als met een wifi pinpas te betalen.

Enquête
We willen graag de wensen en 
ideeën van onze leden weten. 
Als je de enquête op de website 
invult, krijgen we daar inzicht in. 
Het duurt maar 5 minuten om 
deze in te vullen. De enquête kun 
je vinden onder NIEUWS op de 
VDZ website, onder het kopje 
Aftrap “Lekker én Gezonder”

Alvast bedankt!

Foto Ted de Kraker
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Een beetje weemoed, 
het team

’En niet miemelen!’ De hoofdcoach zit op 
zijn hurken tussen de spelertjes en slaat 
met een vuist in zijn open hand. Ik ken het 

woord niet. Miemelen. Maar ik begrijp direct wat hij 
bedoelt. En de jongens en het meisje ook. De taal 
van voetbal is niet moeilijk en het woord past ook 
perfect bij onze coach; hij is onverzettelijk en recht 
door zee. Iets zegt mij dat hij het liefst zelf, hoogst-
persoonlijk, de tegenstander van scoren wil afhou-
den. Niet miemelen! 

Ooit, toen hij nog geen slijtage in gewrichten had, 
was hij een niet te passeren voorstopper die nooit 
verzaakte, denk ik zo.  

Onze trainer liet na een wedstrijd de bal eens arge-
loos op zijn voet landen om hem vervolgens moei-
teloos een keer of twintig hoog te houden. Alsof er 
verder niemand op het sportpark was. Alsof er niet 
16 spelertjes, vier leiders, twintig toeschouwers en 
een scheidsrechter zaten te wachten, op hem, zo-
dat ze eindelijk de penalty’s konden nemen. ‘Ben je 
klaar?’, vroeg de scheidsrechter tenslotte, met enig 
sarcasme. 

Hij was ooit zo’n mijmerende, veelbelovende buiten-
speler, verliefd op de bal en ongrijpbaar bij vlagen, 
denk ik zo.

Ik ging tijdens een training, net als vroeger, onder de 
lat staan. Leek mij leuk; spelers die hun leider eens 
onder vuur kunnen nemen. Dus ik dook, ik vloog en 
ik plukte ballen uit alle hoeken. Het ging ook best 
goed, want het doel is klein en ik ben groot. ‘Ben 
jij vroeger profkeeper geweest, of zo?’, zei de krul-
lenbol van het team. Dat ik de weken erna rondliep 
met een gekneusd én een gebroken vingerkootje, 
dat hoeft echt niemand te weten.

Een grillige, blessuregevoelige keeper met aardige 
refl exen was ik ooit, denk ik zo.

Maar die voorstopper, die buitenspeler, die kee-
per; die waren we dus al bijna vergeten. Op enkele 
sterke verhalen na misschien. En nu we het team 
zien, met zoveel plezier, en we zien ze fantastisch 
passen, schieten, redden en scoren, dan wordt de 
weemoed wakker gekust. Want we waren allemaal 
voetballer ooit (en stiekem missen we het). 

Jasper de Kinkelder

HET
TEAM

Een beetje weemoed

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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Je hebt het eigenlijk niet eens door, als je op wed-
strijddagen of trainingsavonden op ‘t Cranevelt 
rondloopt. Maar het wemelt daar dus van de voetbalfa-
milies. Vaders, moeders, broers, zussen, opa’s, oma’s, 
neven en nichten. In deze rubriek zetten we de schijn-
werpers op dat soort families, ook omdat ze vaak een 
flinke steen bijdragen aan het succes en de sfeer bij 
VDZ. Voor deze editie hebben we gesproken met de 
familie Ritmeester: Madeleine (supporter en interna-
tionaal erkende tolk), Roland (trainer/coach JO9-2 en 
business developer duurzame energie), Lara (speel-
ster JO9-2 en leerlinge op basisschool de Wijzer) en 
Xavier (speler JO11-3, ook leerling op de Wijzer).

Uit nieuwsgierigheid; hebben jullie ook zelf 
gevoetbald, Madeleine en Roland?
Roland: Ik speelde in de jeugd bij AVW, hier op ‘t Crane-
velt. Die club bestaat niet meer. Later, tijdens mijn studie, 
stond ik nog even op het veld bij TSV LONGA. Uiteindelijk 
stond ik op mijn plek als laatste man; bikkelen, opbouwen 
en slidings maken. Vond ik mooi!
Madeleine: Niet bij een club. Maar op de middelbare 
school werd er gevoetbald tijdens de gymlessen. Dan liet 
ik mijn linkerbeen spreken in de aanval.

Lara en Xavier, jullie vader heeft jullie allebei 
getraind. Hoe vind jullie dat hij dat doet?

Xavier: Hij is best streng en dat vind ik goed. Alert is hij 
ook. Hij ziet dingen snel.
Lara: Ik vind het ook goed datie wel streng is. Maar hij 
moet ophouden met ‘ie’ zeggen achter een naam. ‘Sven-
nie’ of ‘Bassie’. Dat is best wel beschamend.

We doen een rondje eerlijkheid. Wat zijn de 
sterke en zwakke punten van de ander op voet-
balgebied?
Roland: Lara en Xavier geven nooit op. Dat vind ik mooi 
om te zien. En ze zijn allebei echte teamspelers. Soms 
mogen ze best een tikje egocentrischer zijn, vind ik.
Lara: Mijn broer is goed in verdedigen. Maar misschien 
kan hij nog beter worden in aanvallen door wat vaker 
meer naar voren te gaan.
Xavier: Lara heeft een goede techniek. Maar ze kan nog 
véél beter worden, denk ik.
Madeleine: Xavier toont veel inzet, doorzettingsvermogen 
en teamspirit. Maar misschien is hij soms iets te ongeduldig. 
Lara speelt met vuur, heeft spelinzicht en uithoudingsvermo-
gen. Heel af en toe laat ze zich nog een beetje intimideren.

Trainer Roland, welke tip zou jij je kinderen wil-
len meegeven om een nog betere voetbal(st)er 
te worden?
Roland: Mijn tip is eigenlijk heel simpel. Knal er altijd met 
passie in! Ik zie het zo: de wedstrijd van vandaag komt 

voetbal

familie

De Ritmeesters
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nooit meer terug. Ga er dus voor. Altijd. En, eh, train ook 
je andere been.

En als je die tip opvolgt, Lara en Xavier, waar 
denk je dan te voetballen als VDZ een eeuw 
bestaat (2026)?
Lara: Bij VDZ. Maar liever nog bij Vitesse.
Xavier: Ook bij VDZ. Dan hoop ik al vaak kampioen te zijn 
geweest.

Het lijkt een eeuwigheid, maar het is sneller 
2026 dan je denkt. Welk advies, voor de toe-
komst, willen jullie de club meegeven, Roland 
en Madeleine?
Roland: De kantine niet veranderen! Die moderne gebou-
wen die je tegenwoordig overal ziet, dat is toch niks. 
Madeleine: De kantine veranderen!
Roland: Oh, en de club zou dat nieuwe parkeerterrein 
weer in een veld moeten veranderen. Want dat was vroe-
ger de mooiste plek om te voetballen.

Over de club gesproken, wat vinden jullie eigen-
lijk van VDZ? Wat typeert de vereniging?
Roland: De aardige mensen. Dat maakt de club prettig, 
sociaal en veilig. Maar misschien zijn de spelers daarom 
vaak wat te lief op het veld …
Lara: Ik vind ook dat er veel aardige mensen zijn bij VDZ.
Xavier: Het is gewoon een hele gezellige club.
Madeleine: Ik proef veel enthousiasme. Er is een serieuze 
aanpak, maar ook ruimte voor gemoedelijkheid.

Wat zou je willen dat Lara en Xavier ‘meekrijgen’ 
van hun tijd bij de club, Madeleine?
Madeleine: Skills en vechtlust, hahaha. Nee, ik wil vooral 
dat ze plezier hebben in het samen sporten.

Op welke bekende trainer of voetbal(st)er zou je 
willen lijken?
Lara: Lieke Martens!
Roland: Pep Guardiola!
Xavier: Johan Cruijff!

Wat vinden jullie eigenlijk het aller-, allerleukste 
aan voetbal?
Lara: Alles! Echt alles. Passen en pingelen. En lekker 
hard op doel schieten!
Roland: Dat de bal zomaar ineens, als door een godde-
lijke interventie, via de onderkant van de lat en de kruising 
in het net ploft. Het onverwachte dus.
Xavier: Het leren hoe het moet. En het samen winnen én 
samen verliezen.

Afschermen, kappen, opendraaien en wegwezen. Techniek zoals 
trainer Roland het graag ziet. Perfect uitgevoerd door dochter Lara
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Slaapmutsentoernooi, verslag
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Wegens organisatorische redenen vond het 
slaapmutsentoernooi dit seizoen plaats in 
de voorjaarsvakantie 2019 i.p.v. de herfst-

vakantie 2018. Het was daardoor een klein groepje 
(circa 30 kinderen uit de JO10 en JO11), maar zeker 
niet minder gezellig.

Donderdag 7 maart was het om 17.15-17.30 uur 
verzamelen in de kantine. Daarna konden de slaap-
spullen naar de kleedkamers worden gebracht en 
het feest kon beginnen!

Allereerst de voetbalkermis; onder begeleiding van 
spelbegeleiders veel voetbal skills laten zien. Inmid-
dels begonnen de buikjes al behoorlijk te knorren en 
stonden in de kantine lekkere frietjes met een warme 
snack.

S L AA P M U T S E N TO E R N O O I 
seizoen 2018-2019!

Omkleden en klaar voor het bosspel. Inmiddels was 
het lekker donker geworden en kon het spannende 
spel beginnen om zoveel mogelijk geld te verzame-
len en maar hopen dat je niet werd getikt en het geld 
moest afgeven … 

Terug naar VDZ en omkleden voor de disco. Moch-
ten jullie denken dat de kinderen al moe waren, niets 
was minder waar. Er werd gehost van links … naar 
rechts … Circa 23.00 uur naar bed voor de broodno-
dige rust; “slapen”!

 
De volgende ochtend om 07.00 uur lekker “rustig” 
wakker worden gemaakt door de speciale wake-up 
dienst van VDZ (met bestek op deksels slaan!).
Aankleden en het bos in voor een frisse ochtend-
wandeling.Terug de warme kantine in, waar het ont-
bijt al klaar stond! Na het ontbijt de voetbalkleding 
aan en het voetbaltoernooi kon beginnen.

het feest kon beginnen!

Na een gezellige voetbalochtend moesten na-
tuurlijk de kleedkamers weer op orde worden ge-
bracht.Om 11.30 uur was het verzamelen in de 
kantine en alle kinderen kregen een mooie me-
daille en leuk ontbijtbord van VDZ mee als aan-
denken aan het allerleukste toernooi van de club!

Het volgende slaapmutsentoernooi staat al weer 
in de agenda. Dit keer weer gewoon in de herfst-
vakantie! Dus JO10 en JO11 seizoen 2019-2020; 
schrijf 17 oktober 2019 maar vast in de agenda!

Alle ouders die hebben geholpen, jeugdleden van 
VDZ en alle overige vrijwilligers; heel erg bedankt 
voor het waar kunnen maken van deze heerlijke 
herinnering voor de kinderen.

Sietske Drijfhout
Marije van Asselt

Kim Corbeek-Folman
Susan Frank

Kim Corbeek-Folman
Susan Frank

Foto’s Kim Corbeek-Folman
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slaapmutsentoernooi dit seizoen plaats in 
de voorjaarsvakantie 2019 i.p.v. de herfst-

vakantie 2018. Het was daardoor een klein groepje 
(circa 30 kinderen uit de JO10 en JO11), maar zeker 
niet minder gezellig.

Donderdag 7 maart was het om 17.15-17.30 uur 
verzamelen in de kantine. Daarna konden de slaap-
spullen naar de kleedkamers worden gebracht en 
het feest kon beginnen!

Allereerst de voetbalkermis; onder begeleiding van 
spelbegeleiders veel voetbal skills laten zien. Inmid-
dels begonnen de buikjes al behoorlijk te knorren en 
stonden in de kantine lekkere frietjes met een warme 
snack.

S L AA P M U T S E N TO E R N O O I 
seizoen 2018-2019!

Omkleden en klaar voor het bosspel. Inmiddels was 
het lekker donker geworden en kon het spannende 
spel beginnen om zoveel mogelijk geld te verzame-
len en maar hopen dat je niet werd getikt en het geld 
moest afgeven … 

Terug naar VDZ en omkleden voor de disco. Moch-
ten jullie denken dat de kinderen al moe waren, niets 
was minder waar. Er werd gehost van links … naar 
rechts … Circa 23.00 uur naar bed voor de broodno-
dige rust; “slapen”!

 
De volgende ochtend om 07.00 uur lekker “rustig” 
wakker worden gemaakt door de speciale wake-up 
dienst van VDZ (met bestek op deksels slaan!).
Aankleden en het bos in voor een frisse ochtend-
wandeling.Terug de warme kantine in, waar het ont-
bijt al klaar stond! Na het ontbijt de voetbalkleding 
aan en het voetbaltoernooi kon beginnen.

het feest kon beginnen!

Na een gezellige voetbalochtend moesten na-
tuurlijk de kleedkamers weer op orde worden ge-
bracht.Om 11.30 uur was het verzamelen in de 
kantine en alle kinderen kregen een mooie me-
daille en leuk ontbijtbord van VDZ mee als aan-
denken aan het allerleukste toernooi van de club!

Het volgende slaapmutsentoernooi staat al weer 
in de agenda. Dit keer weer gewoon in de herfst-
vakantie! Dus JO10 en JO11 seizoen 2019-2020; 
schrijf 17 oktober 2019 maar vast in de agenda!

Alle ouders die hebben geholpen, jeugdleden van 
VDZ en alle overige vrijwilligers; heel erg bedankt 
voor het waar kunnen maken van deze heerlijke 
herinnering voor de kinderen.

Sietske Drijfhout
Marije van Asselt

Kim Corbeek-Folman
Susan Frank

Kim Corbeek-Folman
Susan Frank



Slagerij Putman

Compleet buffet vanaf €14,50

buffet 

wintersStamppot

Niks is lekkerder dan opwarmen

met een heerlijke hollandse stamppot na een

koude winterdag. Hutspot, zuurkool, boerenkool, 

andijviestampot met knapperige spekjes en ambach-

telijke rookworst of gehaktballen. 

Ga nu naar de site voor de verschilllende 

mogelijkheden:  www.slagerijputman.nl

of bel: 026-4425368

worstmakerij 
traiteur

 | Steenstraat 90, Arnhem | www.slagerijputman.nl | 026-4425368 |
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VDZ Hogerop timmert 
verder aan de weg
De laatste weken is de Hogeropcommissie druk 
geweest met de voorbereiding en uitvoering van 
een aantal activiteiten welke VDZ bij Hogerop heeft 
ondergebracht.

Na een succesvolle trip naar Brighton met een 
aantal belangrijke sponsors eerder dit jaar stond 
begin maart El Classico van Arnhem Noord 

op het programma; de strijd tegen SML. Ondanks een 
vroege voorsprong gingen de drie punten naar SML. Het 
winterbuffet georganiseerd door onze zilversponsor Put-
man uit de Steenstraat en de gezellige avond met muziek 
en vertier maakt veel goed. We kunnen wederom terug-
kijken naar een geslaagde avondwedstrijd; veel publiek, 
prima PR voor onze club en een uitgelezen mogelijkheid 
voor onze sponsors om te netwerken.

VDZ ARNHEM CLUBCOLLECTIE

Medio April heeft een delegatie van VDZ een bezoek 
gebracht aan Deventrade in Deventer, samen met de 
sportzaken OLB, 100% Voetbal en Veldman Sport uit 
Velp, onze kledingsponsors en leveranciers. VDZ heeft 
de nieuwe collecties van Hummel bekeken en er is een 
aanzet gegeven naar een nieuw meerjarig sponsorcon-
tract. Meer hierover ongetwijfeld in de volgende editie van 
de Volharder.
  
Donderdag 16 mei staat de jaarlijkse Sponsoravond op 
het programma. Sponsors en genodigden zijn uitgenodigd 
voor een wijnproeverij in Hoeve Klein Mariëndaal. Het 
thema dit jaar van de sponsoravond is de kleinschalige 
wijnbouw in Arnhem. Inschrijven kan via https://vdzarn-
hem.voetbalassist.nl/1098/sponsoravond/

Tot slot wil de commissie Loes Wierstra danken voor alle 
inzet voor Hogerop en de damesafdeling de laatste jaren. 
Zoals iedereen inmiddels 
wel weet gaat Loes met haar 
vriend een nieuw avontuur 
tegemoet in Afrika. Een 
aantal jaar “expatten” zal een 
verrijking zijn van haar leven 
en we hopen Loes over een 
tijd weer te verwelkomen 
binnen VDZ. Loes; namens 
Hogerop en alle VDZers; 
succes and don’t be a 
stranger.

Rik van den Oosterkamp



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 
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

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!!! 



De trainer, beeld-
column
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De jeugdtrainer
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Je hebt ze in vele soorten en maten bij VDZ. Trainers. Altijd bereid om 
te trainen. En een hart dat klopt voor de spelers en het spel. Gericht op 
plezier, prestatie en op de groei van de spelers. De jeugd van VDZ heeft 
altijd behoefte aan trainers, coaches en teamleiders. Misschien iets voor 
jou? Volgend seizoen? Meld je aan via vrijwillig@vdz-arnhem.nl

Op de foto: Frans van Looijen. Trainer van MO13-1. Gekleed in een cadeautje van z’n team.



100% Voetbal

COOP supermarkt Alteveer

Beethovenlaan 61 | Arnhem



GELREPAS 2019?
Heeft u of uw kind een GelrePas 2019 en wilt u die aan-
komend seizoen (20192020) gebruiken bij VDZ voor het 
betalen van de contributie? Lever dan z.s.m. een kopie 
hiervan in bij de ledenadministratie.  
Mailen naar ledenadministratie@vdzarnhem.nl of appen 
naar 0610661682 mag ook. Alvast hartelijk dank voor de 
medewerking!

VOORKOM VERVELENDE 
VERRASSINGEN, CHECK 
UW BAR-/KEUKEN-/
SCHOONMAAKDIENSTEN!
Beste (ouders van) spelende leden,
Helaas komt het toch nog voor dat men niet op de hoogte 
is/was van de bar/keuken/schoonmaakdienst waar men 
voor is ingepland en dus niet op komt dagen. In eerste 
instantie is dit vervelend voor diegenen die wel aanwezig 
zijn en dus alleen staan, in tweede instantie is dit voor 
uzelf vervelend, omdat hier een boete voor in rekening 
wordt gebracht (€ 35,00 bij een eerste no show, € 70,00 
bij een tweede no show en bij een derde en/of vierde 
no show wordt er melding gemaakt bij het bestuur).

Van de ledenadministratie

Daarom is het heel belangrijk dat de ledenadministratie 
uw juiste emailadres als eerste mailadres heeft inge-
voerd. U krijgt dan een herinneringsmail over de voor u 
ingeplande dienst (dag, tijd en soort dienst). U kunt zelf 
uw diensten bekijken via de site van VDZ middels deze 
link: https://www.vdzarnhem.nl/826/vrijwilligerssysteem/
Op dezelfde pagina kunt u alle informatie over het vereni-
gingswerk vinden door de regel, “klik hier voor informatie 
over de vrijwilligersdiensten” aan te klikken.

Om er zeker van te zijn dat wij uw juiste emailadres heb-
ben, kunt u contact opnemen via de mail met  
Jacqueline Meijer, Ledenadministratie VDZ  
ledenadministratie@vdzarnhem.nl  
Voor specifieke vragen over de diensten kunt u contact 
opnemen met Hanny Jansen, planning@vdzarnhem.nl.

De voorjaarstoernooien van VDZ komen er weer aan… 
We trappen af met het Internationale Burgers’ Zoo 
toernooi op 25 en 26 mei. Het toernooi liep snel vol; we 
hebben weer leuke ploegen op de lijst staan. Door de 
Brexitperikelen wat minder Engelse teams dan vorig jaar 
(alles is daar duurder geworden), maar toch wagen 14 
teams weer de oversteek om op het Arnhemse gras te 
voetballen.

In het Hemelvaartsweekend en het Pinksterweekend 
staan respectievelijk het Henk Evers toernooi (1 juni; 
JO08, JO09, JO10, JO11, en JO12, en mini’s) en het 
Geert Egging toernooi (8 en 9 juni; JO13, JO15 JO17 
en JO19) op de agenda.

Voor deze toernooien kunnen we nog teams 
plaatsen, dus zegt het voort, zegt het voort!

Kom ook helpen!
Geen toernooi zonder vrijwilligers..! Lijkt het je leuk om 
te helpen op één van deze dagen? Meld je dan aan; er 
is genoeg te doen! Stuur een mail naar: toernooicommis-
sie@vdzarnhem.nl. Bedankt bij voorbaat!

De toernooicommissie

Burgers’ Zoo International Youth Tournament

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

Foto van het internationale 
toernooi van vorig jaarBeethovenlaan 61 | Arnhem

Toernooitijd; vrijwilligers gezocht
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Eerste vrouwelijke VDZ-er  in de eredivisie
Is het u wel eens opgevallen, de strak ingelijste, 
gestreken shirts boven het raamwerk van de kantine? 
Het zijn de namen van spelers die jaren geleden vol 
trots nog het VDZ shirt droegen op ’t Cranevelt. Deze 
heren zijn (of waren) de talenten en hebben het grote 
Nederlandse podium gehaald: eerste divisie, maar 
ook zelfs de Eredivisie.

Joop Willem is speler en trainer bij de Graafschap 
geweest, Rein Meikels in de eerste 
divisie bij AGOVV, Marcel Broecks 

speelde betaald voetbal bij FC Wagenin-
gen, Oscar Meijer bij Vitesse, Johnatan 
Opoku nu bij VVV, Robin Pröpper nu 
bij Heracles, Davy Pröpper inmiddels in 
de Premier League bij Brighton & Hove 
Albion FC. Van alle leden van de afge-
lopen jaren zijn er dus zeven heren echt 
doorgebroken als voetballer. Het nieuws is 
dat we vol trots ‘de lijst’ aanvullen met nog 
een lijst met een shirt. Het achtste shirt is 
een zwartwit shirt, nummer 4 met de ach-
ternaam ‘v.d. Windt’. Het is het shirt van 
de eerste vrouwelijke prof uit de VDZ jeugd. Middenvelder 
Remy van de Windt speelt sinds dit seizoen bij Achilles ’29.

Remy speelde vanaf haar vijfde bij de mini’s, daarna speel-
de ze enkele jaren bij de jongens, nog een jaar bij de mei-
den en tot slot nog een jaar bij de vrouwen. Naast VDZ is 
van der Windt ook actief geweest bij de KNVB en speelde 
ze in een regioteam van SC Woezik. Het talent werd ook 
opgemerkt in Groesbeek met gevolg dat Remy dit seizoen 
van start ging in het beloftenelftal. Het team werd al snel 
samengevoegd met het eerste team. Inmiddels heeft ze 
haar eerste speelminuten te pakken tegen Ajax en Twente. 
Haar leven stond al in het teken van het voetbal, maar nu 
staat ze van maandag t/m vrijdag op het voetbalveld om 
zich nog verder te ontwikkelen. Op maandag krachttraining, 
dinsdag, woensdag en donderdag trainen de Achilles vrou-
wen op de club en vrijdagavond is het matchday. 
De vrouwen van Achilles ’29 zijn de afgelopen maanden re-

gelmatig in het nieuws geweest over de onzekere toekomst. 
Vooral financieel blijft het lastig. Hoe is de situatie nu? 
‘De toekomst van de club is helaas nog steeds onzeker, 
vertelt Remy. Als het vrouwenteam stopt, wil ik kijken of 
het lukt om bij een andere Eredivisieclub bij een belof-
tenteam te komen. Anders wordt het waarschijnlijk een 
team in de topklasse. Ik ga volgend jaar ook studeren in 
Tilburg, dus misschien dat ik via een club daar uiteindelijk 

weer terug naar de Eredivisie kan.’ Remy 
blijft elke dag hard trainen, want ze wil 
dolgraag een vaste waarde worden in de 
Eredivisie. ‘Ik droom natuurlijk van een 
club als Ajax of een club in het buiten-
land!’

Welke momenten van het afgelopen 
seizoen liggen nog vers in je geheu-
gen? ‘Een aantal mooie momenten van 
afgelopen seizoen zijn wel de wedstrijden 
tegen Ajax, PSV en FC Twente. Dan sta 
je ineens op 16jarige leeftijd tegenover 
internationals (Nederlands team, België, 

Jamaica, IJsland, Malta). En spelen in het stadion van 
ADO Den Haag en PEC Zwolle waren ook supermooie 
ervaringen.’ 

Het moment is daar, in de jaren ‘80 startte bij VDZ het eer-
ste vrouwenteam en nu in 2018 de eerste vrouwelijk ‘oud’ 
VDZer die actief is in de Eredivisie. Wat vind je ervan dat 
notabene een aantal heren jouw nummer 4 shirt hebben 
geregeld en deze gaan ophangen in onze kantine?
‘Ik ben natuurlijk supertrots dat mijn eigen shirt bij VDZ 
komt te hangen. Ik had eerlijk gezegd een paar jaar 
geleden niet durven dromen dat ik nu in de Eredivisie zou 
spelen. Het is heel mooi om te merken, dat hier vanuit 
VDZ waardering voor is. Ik hoop vooral dat er in de toe-
komst nog meer meiden uit de jeugd van VDZ deze stap 
gaan maken en mede hierdoor beseffen dat er heel veel 
mogelijk is als je erin blijft geloven en hard blijft werken.’ 

Irene Smeltink
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Eerste vrouwelijke VDZ-er  in de eredivisie

Niek Meijer
Ik ben 9 jaar oud en speel in E1 als rechtsmidden/
achter. Ik was pupil van de week bij de wedstrijd: 

VDZ 1 – VVG’25 1, op zondag 13 april 2009 2e 
paasdag, de uitslag was 1-0.

Hoe lang speel je al bij VDZ?
2½ jaar 

Waarom koos je voor VDZ?
Omdat mijn opa’s en vader en moeder en 

ooms en neefjes daar ook speelden 
Op welke positie speel je het liefst?

Rechtsbuiten 
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom?

Jeroen Westen, omdat ie snel en fel is en omdat hij 
goed kan x-boxen

Wie vind je de beste 
voetballer en waarom?
Suarez, mooie, technische 
acties en een doorzetter!

Wat is je favoriete 
club?
Ajax

Heb je nog andere 
hobby’s?

Vissen
Wat wil je later 

worden?
Profvoetballer

Wat vind je het leukst 
wat je hebt meegemaakt bij VDZ?

Dat ik in de E1 ben gekomen en omdat ik kampioen 
ben geworden met de F8. (Frietjes waren lekker :-) )

Wat was je beste wedstrijd of actie?
Tegen de Bataven E1, stiftgoaltje boven in de kruising
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over 

jezelf?
Peter Pröper is een goede trainer waar ik veel van leer 

Remy van der Windt
Ik ben 6 jaar oud en speel in F8 als op verschillende 
plekken. Ik was pupil van de week bij de wedstrijd: 
VDZ 1 – Groessen 1, op zondag 8 maart 2009, de 
uitslag was 3-0.

Hoe lang speel je al bij VDZ?
2 jaar 
Waarom koos je voor VDZ?
Mijn broer speelt daar ook!
Op welke positie speel je het liefst?
Keeper 
Wie vind je de beste speler van VDZ en 
waarom?
Tom, hij is gewoon heel goed in keepen
Wie vind je de beste voetballer en 
waarom?
Van Nistelrooij en Huntelaar, ze zijn heel goed
Wat is je favoriete club?
Ajax en Real Madrid
Heb je nog andere 
hobby’s?
Zwemmen en fietsen
Wat wil je later 
worden?
Kunstenares
Wat vind je het 
leukst wat je hebt 
meegemaakt bij 
VDZ?
Pupil van de Week 
zijn!
Wat was je beste wedstrijd of actie?
Moet nog komen
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over 
jezelf?
VDZ is echt een toffe club!

® www.ireneguddenfotografie.nl

Links Remy met nog een talent vanuit de VDZ jeugd, 
Madelief. Zal zij zorgen voor het tweede eredivisie 
vrouwenshirt aan de VDZ muur? Als het aan haar 
ligt wel! Boven Remy als Pupil van de Week in 2009, 
rechts als E3 kampioen in 2011. Onder zie je het eerste 
elftal van Achilles met Remy geheel links

Remy valt in in de wedstrijd 
tegen ADO Den Haag
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Café De Schoof

www.deschoof.com

Ook perfect voor 
uw verjaardag, een receptie of  clubavond

Korenmarkt

37

Veldman Sport



Ook perfect voor 
uw verjaardag, een receptie of  clubavond

Dankzij de Club van 100 kunnen onze keepers hun skills verder ontwik-
kelen op deze zogeheten Double Trouble rebounder. Double Trouble 

want de op de ene zijde komt de ingegooide bal recht terug, maar op de 
andere zijde wordt de bal een willekeurige kant op geschoten. Dit is ui-
termate geschikt om de reactiesnelheid te verbeteren. Met deze nieuwe 
rebounder kunnen we weer veel leuke oefeningen uitvoeren. Namens 
alle keepers, heel veel dank aan de Club van 100! Erwin Brakenhoff

Nieuwe tsjoek  
voor de keeperstrainingen

CLUB van 100

Olaf Wijbenga 
keeper van JO12-1

Ook lid worden van de club van 
100, de club die VDZ een warm 
hart toedraagt? Mail dan naar 
Clubvan100@vdzarnhem.nl

STERKTE DAAN!

 In de eerste wedstrijd voor de Arnhem Cup moest VDZ 1 aantreden tegen De Paasberg 1. Bij 
een 10 voorsprong voor VDZ gebeurde er iets wat de avond zou veranderen. Een keiharde 
charge van een Paasberg middenvelder vol op het standbeen van Daan van der Held zorgde 
voor een ernstige blessure. Hij brak door de tackle zijn kuitbeen, scheurde zijn enkelbanden af 
en zijn enkel stond volledig uit de kom. De avond was ineens emotioneel, pijnlijk en verdrietig.
Een paar dagen later volgde voor de competitie de topper tegen OBW 1. Het zou een overwin-
ning van het team voor Daan worden. Kop op Daan, je komt sterker terug! Joris namens VDZ1
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Woensdag 3 april heeft een jong combinatieteam  
bestaande uit spelers van VDZ VR1 en VDZ MO 
17-1 tezamen met enkele gastspeelsters van Jong 
Achilles een wedstrijd gespeeld tegen een selec-
tieteam uit Kentucky in de VS. Dit team bestond uit 
speelsters van 16, 17 en 18 jaar uit de gehele regio 
Kentucky.

Vooraf was het moeilijk in te schatten van welk ni-
veau de Amerikaanse dames zouden zijn. Toch 
bleek dat dit jonge combinatieteam  van VDZ, met 
enkele gastspeelsters, goed opgewassen waren 
tegen deze getalenteerde speelsters uit de States.

Al na 6 minuten kwamen de Amerikaanse dames op 
voorsprong. In de periode daarna had VDZ verschil-
lende goede kansen en in de 21e minuut werd het 
dan uiteindelijk gelijk door een goede voorzet van 
Maud Petersen, die prachtig afgerond werd door Eva 
Harbers. Uiteindelijk liepen de Amerikaanse dames 
uit door twee verwoestende schoten van afstand. De 
goed keepende gastspeelster  Maaike was in beide 
gevallen kansloos. Diep in de tweede helft werd er 
ook door VDZ gescoord door een prachtig afstands-
schot van Aida Manoukia (speelster MO 17-1), dat 
over de keeper onhoudbaar in de bovenhoek terecht 
kwam.

VDZ teams spelen wedstrijden
In de periode erna probeerde VDZ nog een gelijk-
spel eruit te slepen, maar dit lukte jammer genoeg 
niet meer.
Wel is duidelijk dat de jonge dames van VDZ  VR 1 
en MO 17-1 een prima partij hebben gespeeld en dat 
dit mogelijkheden biedt voor de toekomst.

Hennij Holtus
Leider VDZ dames1 

tegen selectieteams uit Kentucky

Zoals je ziet waren er ook wedstrijden van de 
JO17-1 en JO19-1 tegen de Amerikanen maar 
helaas zijn daar geen wedstrijdverslagen van (red.)
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Speerpuntenplan, VDZ 
op weg naar 2026
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SPEERPUNTENPLAN 
VDZ op weg naar 2026

Zoals eerder gemeld is een werkgroep druk be-
zig om een ‘speerpuntenplan’ te maken voor 
de komende jaren. Het speerpuntenplan be-

schrijft in het kort waar VDZ wil staan in 2026 als 
we 100 jaar bestaan! Regeren is vooruitzien en dat 
geldt ook voor VDZ. 

De afgelopen 15 jaar is VDZ hard gegroeid naar 
ruim 1.500 leden met 70 voetbalteams. We zijn een 
‘voetbalbedrijf’ geworden dat bijna het hele jaar, ze-
ven dagen in de week, open is. VDZ heeft alle zei-
len bijgezet om die sterke ledengroei goed te laten 
plaatsvinden. Denk aan de opvang van de grote toe-
stroom aan mini’s en pupillen, de aanleg van kunst-
grasvelden, de nieuw gebouwde kleedkamers, de 
invoering van de vrijwilligersregeling, de opleiding 
van trainers, leiders en scheidsrechters en het vele 
werk dat de verschillende commissies hebben ver-
richt. Ook is de laatste jaren veel energie gestopt in 
het verbeteren van het spel- en prestatieniveau van 
de jeugd. Met veel succes want vrijwel alle jeugdse-
lectieteams spelen op hoofdklasse- of divisieniveau. 
Hoewel het soms ‘piept en kraakt’, is de basis op 
orde, is de ledengroei afgevlakt en lijkt het ledenaan-
tal zich de komende jaren te stabiliseren. 

Tijd om heel even op adem te komen om daarna met 
veel enthousiasme de volgende stap te nemen. Om 
die volgende stap in kaart te brengen heeft het be-
stuur een werkgroep ingesteld bestaande uit Hans 
van der Held (bestuur/penningmeester), Sjors van 
Leeuwen (oud-bestuurslid), Willem Meijer (oud-be-
stuurslid) en Bert Kok (oud-bestuurslid/oud-penning-
meester). 

De werkgroep heeft tussen 1 januari en 1 april met 
dertien commissies en administraties van VDZ ge-
sprekken gevoerd. Dat waren plezierige, leerzame 
en nuttige bijeenkomsten. Ook zijn er vanuit de 
commissies enquêteformulieren ingevuld en samen 
met de commissiegesprekken geeft dat een goed 
beeld. Opvallend genoeg was de belangstelling on-
der de overige leden voor de laatste open bijeen-
komst gering. Ook is er informatie verzameld over 
demografi sche, maatschappelijke en gemeentelijke 
ontwikkelingen en trends op het gebied van vereni-
gingssporten, KNVB en vitale en open sportclubs. 
 
De werkgroep verwerkt alle input in het concept 
speerpuntenplan. Ook wordt gekeken hoe alle 
speerpunten ingepast kunnen worden in de concept 
meerjarenbegroting. Om alvast een tipje van de slui-
er op te lichten: we zitten als VDZ’ers aardig op één 
lijn wat betreft de droom (VDZ in 2026), wat goed 
gaat en wat de verbeterpunten zijn. Het motto van 
het plan ligt dan ook in de lijn van ‘samen groter naar 
samen beter’ en ‘volharding doet zegevieren’. 

De werkgroep presenteert op 14 mei het concept 
speerpuntenplan op de Algemene ledenvergadering 
(ALV). Wij hopen dat veel leden aanwezig zijn, want 
in het speerpuntenplan staan belangrijke onderwer-
pen en te maken keuzes op het gebied van onder 
andere de organisatiestructuur, het versterken van 
het kader met professionals, het versterken van de 
(jeugd)voetbalopleiding en verdere stappen richting 
renovatie of onderzoek naar nieuwbouw van het 
clubhuis. Tot ziens op 14 mei!

Werkgroep VDZ op weg naar 2026
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van de Jeugdvoorzitter

Terwijl we nog midden in de competities zitten, de 
toernooien nog moeten worden gespeeld en het 
afsluitende familietoernooi nog ver weg is, treffen de 
jeugdcommissie en de jeugdcoördinatoren alweer 
voorbereidingen voor het volgende seizoen (2019 – 
2020). Er gaat veel veranderen (waarover hieronder 
meer), maar ook veel blijft hetzelfde, zoals de roep 
om vrijwilligers om te helpen bij de organisatie van 
bijvoorbeeld toernooien en activiteiten of als leider/
teammanager. Schrijf je op tijd in als jij ook hieraan 
mee wilt doen, zodat je niet achter de bar of in de 
keuken wordt ingedeeld! 

Een van de belangrijkste doelen van ons jeugdbe-
leidsplan is dat we iedereen een goede voetbal-
opleiding willen bieden, passend bij e, zijn of haar 

mogelijkheden en ambitie. Dat we spelers en speelsters 
een goede basisopleiding geven, die hem of haar helpt 
zich te ontwikkelen als voetballer/voetbalster. En, dat we 
in dat vervolg ook goede train(st)ers beschikbaar hebben 
om talenten verder te helpen ontwikkelen, zowel in de 
hogere als lagere teams. 

Dat gezegd hebbend, zagen wij als jeugdcommissie en 
technisch jeugdcoördinatoren ook dat we door de explo-
sieve groei aan jeugdleden tegen de kaders van onze 
mogelijkheden zijn opgelopen om optimaal uitvoering 

te kunnen geven aan deze doelstellingen. Eigenlijk is 
het bewonderenswaardig dat we de afgelopen jaren de 
organisatie van trainingen en wedstrijden rond hebben 
gekregen, prachtige toernooien hebben kunnen organi-
seren en een scheidsrechters academie hebben kunnen 
starten. Dat kon alleen door een tomeloze inzet van heel 
veel vrijwillig kader en met veel kunst en vliegwerk.

Jeugdvoetbal (opleiding) 2.0 betekent dat we de organi-
satie gaan versterken en o.a. investeren in opleiden van 
voetballers/sters én train(st)ers, zodat we de doelstel-
lingen beter kunnen realiseren in de (nabije) toekomst, 
maar vooral dat iedereen nog blijer wordt als voetballer of 
voetbalster bij VDZ. En daar gaan we komend seizoen al 
mee beginnen, met o.a. nieuwe trainingsvormen, opleiden 
van train(st)ers en aanpassingen in de organisatie. Wat 
blijft hetzelfde? 

‘Meld je aan voor een van de 
leuke taken binnen de jeugd!’

We blijven natuurlijk altijd op zoek naar enthousiaste 
vrijwilligers die willen meedoen bij VDZ als bijvoorbeeld 
teamleider/manager, hulp op het wedstrijdsecretariaat, 
slaapmutsentoernooiorganisator, grensrechter, club-
scheidsrechter of meedraaien in de organisatie van de 
mooiste toernooien in Nederland.     

Een nieuw seizoen: nieuwe flessen én nieuwe zakken
Grote veranderingen op komst in organisatie jeugd(opleiding)

Foto’s Ted de Kraker
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van de Jeugdvoorzitter

Indelingen elftallen 2019/2020
Wat net als afgelopen jaar gelijk blijft, is de procedure van 
indeling van de nieuwe elftallen. Nieuw is de categorie 
JO14 vanaf komend seizoen. Dit betekent dat de spelers 
uit de JO13 doorstromen naar JO14 (i.p.v. JO15 tot dit 
jaar). Het indelen van elftallen is een precieze en ingewik-
kelde zaak, zeker gelet op de omvang van onze jeugdaf-
deling en het grote aantal elftallen. Het gevolg is ook dat 
een indeling soms leidt tot onduidelijkheden, onbegrip en 
teleurstelling. We willen daarom de procedure toelichten. 
Dit voorkomt waarschijnlijk niet dat er geen teleurstelling 
meer zal zijn, maar het leidt hopelijk wel tot enig begrip. 

Sinds maart heeft het TC team (technische leeftijd coördi-
natoren) aan zoveel mogelijk trainers van alle jeugdteams 
gevraagd om input te geven wat de mogelijkheden zijn 
van hun spelers. In april/mei overleggen jeugdcoördinato-
ren inhoudelijk over de teamindelingen. Dan wordt ook de 
jeugdcommissie geïnformeerd over de procedure en de 
tijdsplanning voor de indeling van de jeugdteams voor het 
volgende seizoen. 

Bij de indeling wordt dan ook gekeken naar het aantal 
teams dat we kunnen vormen i.v.m. de beschikbare 
capaciteit. Bij de indeling worden dan ook besproken of er 
bijzondere omstandigheden en speciale (sociale) redenen 
zijn waar rekening mee moet worden gehouden. Bij de 
JO8 en JO9 kunnen we nog rekening houden met het feit 
dat kinderen van eenzelfde school of vriendjes bij elkaar 
in één team kunnen komen. Vanaf de JO10/11teams 
proberen we daar ook rekening mee te houden,maar daar 
hebben we wel een nuance bij aangebracht. Wij zijn na-
melijk van mening dat het voetbalteam best anders mag 
zijn dan de groep op school of de vriendenclub. Daarbij 
komt ook dat het ons praktisch niet lukt om met alle indivi-
duele wensen rekening te houden. 

Medio mei hebben de technisch jeugdcoördinatoren, 
deels op basis van eigen waarnemingen en input van 
de trainers, een eindbeeld van alle teams. De laatste 
concepten worden besproken binnen de technische 
commissie. Deze conceptindelingen delen we vervolgens 
in een overleg per leeftijdscategorie met de trainers. De 

bevindingen van dat overleg worden nog niet gecommuni-
ceerd met anderen (spelers en ouders), om te voorkomen 
dat spelers en ouders verwachtingen krijgen die we later 
moeten terugdraaien omdat alsnog wijzigingen in de tea-
mindeling volgen. Door bijvoorbeeld aan of afmeldingen 
of verandering van aantal teams.
Als alle teams gevormd zijn streven we ernaar om het 
totale overzicht op 1 juni op de website van VDZ te publi-
ceren. Tot en met 8 juni kan dan op de indeling worden 
gereageerd. Dit kan alleen per mail, maar de betreffende 
procedure zullen we op de mail bekend maken. 

We inventariseren alle reacties en bekijken vervolgens 
met de technisch jeugdcoördinatoren of er wijzigingen mo-
gelijk zijn. Dat is meestal niet het geval. Tegemoetkomen 
aan de wens van de één betekent vaak een teleurstelling 
voor een ander. Zoals blijkt in het bovenstaande verhaal 
gaan we zorgvuldig om met de belangen van iedereen. 
Dat we hierbij keuzes maken waar niet iedereen het mee 
eens is, kunnen we bijna niet voorkomen. 

John Wijbenga

Een nieuw seizoen: nieuwe flessen én nieuwe zakken
Grote veranderingen op komst in organisatie jeugd(opleiding)



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!!



Aankondiging familietoer-
nooi
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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!! VDZ-Familie-toernooi 2019
Senioren 5 tegen 5

Familie-teams 6 tegen 6

Zondag 16 juni 2019
Aanvang toernooi om 11.00 uur.

Voorwaarden: 
1. in elk team moeten tenminste 2 VDZ-leden zitten. 
2. Familieteams: tijdens de wedstrijden tenminste 3 spelers onder 
    de 16 jaar.

Inschrijven:
• Stuur een mail naar: egging-vdz@hetnet.nl
• Vermeld in de mail, naam en telefoonnummer contactpersoon, 
   naam van het team en of je bij de senioren of familieteams meedoet. 
• Uiterlijke inschrijfdatum: zondag 2 juni 2019

Dames/meisjes teams kunnen zich ook inschrijven. Bij voldoende belang-
stelling kan een aparte poule worden gevormd.
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Onno Hengeveld en Max van Hoorn

Naam: Onno Hengeveld
Ik ben 9 jaar oud en speel in JO10-4g als spits. Ik was pupil van de week 
bij de wedstrijd VDZ 1 – MASV 1, bij de wedstrijd op 24 maart 2019. De 
uitslag was 0 - 3.

Hoe lang speel je al bij VDZ? 
Ik speel al bij VDZ vanaf dat ik vijf en een half was. Vier jaar dus. 
Waarom koos je voor VDZ? Het is een leuke club en het was lekker dichtbij
Op welke positie speel je het liefst? Ik speel in de spits, maar ik kan ook 
op het middenveld. Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom? 
Davy Pröpper omdat hij goed kan schieten. En van de wedstrijd die ik ge-
zien heb van VDZ1 vond ik Tommy het best. Hij was voor en achter
Wie vind je de beste voetballer en waarom? Kylian Mbappé omdat hij 
snel is en goed kan mikken. Wat is je favoriete club? Vitesse en VDZ
Heb je nog andere hobby’s? Tennis, gamen, zwemmen en voetbal
Wat wil je later worden? Prof. voetballer Wat vind je het leukst wat je 
hebt meegemaakt bij VDZ? Pupil van de week zijn! En de toernooien
Wat was je beste wedstrijd of actie? 
In de F3. Toen ging ik langs alle spelers en scoorde ik
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over jezelf?
Ik vond het leuk om met de jongens in de dugout te zitten. En om te erva-
ren hoe het is om een echte wedstrijd te spelen met het hoogste team.En ik 
vind VDZ een leuke club. Je kan er ook lekker met je vrienden voetballen.                            
SUPER LEUK !!!

Naam: Max van Hoorn
Ik ben 9 jaar oud en speel in JO10-4, als keeper. Ik was pupil van 
de week bij de wedstrijd  VDZ 1 – Gendringen 1, op 31 maart 
2019. De uitslag was 8 - 0.

Hoe lang speel je al bij VDZ? Vier jaar
Waarom koos je voor VDZ? Mijn broer voetbalde hier al
Op welke positie speel je het liefst? Ik ben keeper
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom? 
Kwint Ceelen omdat hij een goede keeper is
Wie vind je de beste voetballer en waarom? 
David De Gea, beste keeper in de wereld was hij
Wat is je favoriete club? Vitesse en Manchester City
Heb je nog andere hobby’s? Basgitaar spelen
Wat wil je later worden? Voetballer/keeper
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij VDZ? 
Pupil van de week zijn
Wat was je beste wedstrijd of actie? 
Vanuit mijn eigen doel maakte ik een doelpunt, zo over de keeper 
van de tegenstander heen
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over jezelf? 
Bedankt voor de leuke dag als pupil van de week.

Foto Henk Matser

PUPIL VAN DE WEEK

Foto’s Ted de Kraker



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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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
Kantineadministratie   Henk Matser   0654933511
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
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BVr adVies, accOuntants en BelastinGadViseurs

Een eerlijk advies of overzicht nodig?
Wij reiken u graag de helpende hand.

 Het team van Berkhout & Van Rijn   

Accountants en Belastingadviseurs 

B.V. streeft dagelijks naar een hoge 

kwaliteit en tevredenheid in hun 

dienstverlening. 

U kunt bij ons terecht voor:

● (LOON)ADMINISTRATIE 

● JAARREKENINGEN   

 eenmanszaken

 vennootschappen

 stichtingen

● ACCOUNTANTSVERKLARINGEN  

● ALLE FISCALE AANGIFTEN 

 inkomstenbelasting

 vennootschapsbelasting

 omzetbelasting

● FISCALE ADVISERING

 bedrijfsovernames

 herstructureringen

 inkomensplanning

 A Marketing 37c

 6921 RE Duiven

T  (026) 74 10 710

 A De Hofstede 30

 4033 BV Lienden

T  (0488) 74 00 40

E info@bvradvies.nl

I www.bvradvies.nl


