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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 speerpuntenplan 2026 is met applaus ontvan-
gen en goedgekeurd door de algemene ledenver-
gadering. Ik ben er zelf ook enthousiast over en 

het was voor mij het bestuurlijke hoogtepunt van het jaar! 
VDZ staat er als vereniging goed voor, maar moet en kan 
met dit plan een extra stap zetten. De echte uitdaging zit 
natuurlijk in de uitvoering van het plan. Daar hebben wij 
uw hulp bij nodig. Ik heb deze week de eerste vergadering 
gehad met onze uitgebreide bestuur team. Daar hebben 
we de eerste afspraken gemaakt over het in gang zetten 
van de speerpunten. U leest meer over het speerpunten-
plan en de bijbehorende begroting elders in deze Volhar-
der. Hebt u interesse mee te doen, meld u zich dan aan bij 
het bestuur. Wij kunnen alle hulp gebruiken.

Het seizoen 20182019 was tot op het laatst spannend 
voor VDZ. We hadden ook een groot aantal selectieteams 
in de nacompetitie. VDZ 1 en VDZ 2 hebben zelfs de fina-
le gehaald, maar helaas verloren. We waren zeer dichtbij 
promotie. De Dames 2 hebben zich via de nacompetitie 
helaas niet kunnen handhaven hun klasse. Jammer, maar 
volgend seizoen beter.

Ik kan het elk jaar weer schrijven (leest u mijn bijdrage van 
vorig jaar maar terug): We hebben geweldige jeugdtoer-

nooien achter de rug. Mijn 
complimenten aan de toer-
nooicommissie en natuurlijk 
ook dank aan alle andere 
vrijwilligers op die dagen: 
VDZ voor en door leden dat is mooi. 
Vorig jaar heb ik ook geschreven dat er bij VDZ soms 
(te) scherpe kritiek wordt geuit op elkaar en op de teams 
en organisatie. Dat gebeurt dan vaak ook nog op de 
verkeerde plek en bij de verkeerde personen. Dat is soms 
nog steeds het geval. Natuurlijk heeft iedereen recht op 
zijn eigen mening, maar ik hoop, dat iedereen zich ook 
realiseert dat wij dit allemaal op vrijwillige basis doen! Ga 
met respect met elkaar om met een open vizier.

De vrijwilligersavond was reuze gezellig en vormde 
met het familietoernooi en de promotiewedstrijden een 
waardig slot van het seizoen. Ik hoop u weer te zien in het 
volgende seizoen met nieuwe kansen en ook een aantal 
nieuwe gezichten en nieuwe trainers: Jacco Beerthuizen 
bij Heren 2, Marcel van Dijk bij dames 1 en Henk van 
Gelder bij dames 2. Veel succes allemaal.

Ik wens u allen een fijne vakantie toe met mooi weer en 
veel ontspanning.

Noud Hooyman

Quint keepte ook in deze wedstrijd weer geweldig maar kon niet voorkomen dat de finale van de nacompetitie in de verlenging alsnog 
verloren ging. In een geweldige ambiance was Eendracht ‘30 uit Mook net te sterk voor de moegestreden mannen van VDZ 1
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van de 
redactie
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In vorige Volharders heb je geregeld kunnen lezen dat 
de redactie versterking zocht voor zijn uitdunnende 
gelederen. Janine Boekelder, Frank Ritmeester en Ted 

de Kraker gaven aan de pen of het fototoestel aan de wil-
gen te hangen. Ook ik was in eerste instantie van plan om 
de pijp aan Maarten te geven maar ter elfder ure vond ik 
het toch te gek om dit mooie blad in de steek te laten als 
de redactie nog maar uit twee oudgedienden zou bestaan 
(Irene Smeltink en Birgit Kalms). 

Al in januari keerde het tij een beetje en kwam Jasper de 
Kinkelder ons versterken. In een vorige Volharder heb je 
al kennis met hem gemaakt. In april kwamen er ineens 
meer aanmeldingen binnen en voor we het wisten hadden 
zich ineens vier mensen aangemeld voor het nieuwe 
seizoen en ze hebben zich ook al met deze Volharder 
bemoeid.

In Ted verliezen we natuurlijk een fantastisch fotograaf 
(die overigens aangegeven heeft als de nood aan de man 
komt alsnog wel in te willen springen, hulde!) maar we 
hebben ook weer twee nieuwe kiekendieven erbij. Marjon 
Elshof en Kim Corbeek-Folman hebben zich gemeld ten 
burele en al diverse fotoreportages gemaakt. Daarnaast 
verscheen op de laatste redactievergadering Bob Beelen. 
Hij wil zich ook graag inzetten voor ons mooie blad en 
heeft al wat ervaring in de redactie van een clubblad. De 
nieuwelingen komen vooral uit de jeugd (wat natuurlijk 
ook het grootste deel van VDZ beslaat) maar ze gaan zich 

ook bezighouden met de rest van de 
club. We hebben ook nog een dame 
bereid gevonden zich voor ons in te zetten, zij komt uit 
VDZ Dames 4 en heet Rianne Hoogenberk. Zij zal ons 
vanaf het begin van volgend seizoen gaan versterken.

Het is natuurlijk jammer als er drie mensen stoppen die 
meer dan 10 jaar lid deel hebben uitgemaakt van de re-
dactie maar aan de andere kant is het ook wel mooi dat 
er weer verse krachten aantreden. Het zal ons benieu-
wen wat dat in het nieuwe jaar gaat brengen. Janine, 
Frank en Ted in ieder geval superbedankt voor al die 
jaren en we zullen jullie binnenkort passend uitzwaaien 
tijdens het jaarlijkse redactietentje.

Ik heb niet veel ruimte meer om over dit nummer te 
schrijven maar kampioenen, bekerwinnaars, een plan 
over de toekomst van VDZ en nog veel en veel meer zul 
je terugvinden in dit nummer. Het is weer een propvol 
nummer geworden, zoals altijd het geval is aan het eind 
van het seizoen. Helaas gingen de meeste nacompetiefi-
nales vorloren, al was dat voor deze Volharder mis-
schien wel een zege. Geen idee waar we al die verhalen 
hadden moeten laten. 

Namens de redactie veel leesplezier, een fantastische 
zomer en een mooie vakantie toegewenst, dan zien we 
elkaar weer half augustus.

Rudi Borkus
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Iedereen die het afgelopen seizoen 
diensten gedraaid heeft: 

BEDANKT! 

Inroosteren gaat in juli van start!!

Hou 
het heft in eigen hand en rooster  jezelf in!

Begin juli gaat er per email een nieuwsbrief uit waarin wordt aangekondigd 
dat men zich kan inroosteren voor vier diensten in het nieuwe seizoen! 

Doe dit tijdig, zodat je niet door ons in inge-
roosterd wordt! Want eenmaal ingepland 
is ingepland! Het VDZvrijwilligersbeleid 
is te vinden via de link: https://www.
vdzarnhem.nl/1459/beleidsplannenen
reglement/

Hanny Jansen
planning@vdzarnhem.nl
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Zaterdag 1 juni, #matchday! De dag van de grote 
finale voor de meiden O15. In de competitie spelend 
tegen de jongens, maar in de beker uitkomend tegen 
de meiden. 

De aanloop
Het bekertoernooi is direct goed van start gegaan. In de 
eerste ronden werden de tegenstanders met gemak en 
grote cijfers aan de kant geschoven. Uit in een ijskoud 
Keijenburg werd het 14 voor VDZ inclusief dansende, 
maar soms ook blinde, scheidsrechter. In de achtste finale 
was Redichem met 21 net niet sterk genoeg, maar voor 
de meiden werd duidelijk dat er nu uit een ander vaatje 
getapt moest gaan worden. Het eerste team dat daarmee 
te maken kreeg was in de kwartfinale het meidenteam van 
Longa. Het werd een mooi gevecht waarbij we al snel door 
een blessure met 11 meiden kwamen te spelen. Gelukkig 
bleven we het ondanks de warmte goed volhouden: 20 
winst. In de halve finale speelden we thuis tegen De Tref-
fers. Bij rust leidde VDZ met 10, maar het ging moeizaam. 
Dat bleek ook wel in de tweede helft, want de fel spelende 
meiden uit Groesbeek wisten de stand al snel om te bui-
gen naar een 21 voorsprong. Onze meiden deden er ook 
een schepje bovenop en wisten uiteindelijk toch de pittige 
wedstrijd om te buigen naar een 32 overwinning. De finale 
tegen de meiden van ‘t Harde is een feit! 

De finale dag
En zo trokken we vol goede moed naar Klarenbeek onder 
de rook van Apeldoorn voor het spelen van de finale. Een 
enkele speelster stond nog op de door haar verwachte 
verzamelplaats, zwembad Klarenbeek in Arnhem, maar 
dankzij voetbalmoeder Karen werd ook die speler snel 
naar de juiste locatie gebracht. De spanning was er, 
maar de meiden waren positief gestemd. Vlak voor de 
wedstrijd werd het team verrast met een geweldig mooi 
spandoek met een hele mooie verwijzing naar ons ernstig 
zieke teamlid Julie die al het hele seizoen niet kan spelen, 
maar keihard moet werken aan haar eigen herstel. Toch 
is en blijft ze onderdeel van dit team, zo laten de meiden 
haar al het hele seizoen op veel verschillende manieren 
merken! 

De wedstrijd
In de eerste helft is er eigenlijk geen vuiltje aan de lucht. 
VDZ valt hartstochtelijk aan, krijgt goede kansen en de 
grote supportersschare stuwt de meiden steeds weer naar 
voren. Helaas, zoals al het hele seizoen, blijft scoren een 
moeilijk punt voor dit team. Tegenstander ’t Harde komt er 
maar moeilijk uit en zo gaan we rusten met een 00 stand. 
In de tweede helft was het spelbeeld lange tijd hetzelfde. 
VDZ zocht de goal en ‘t Harde hield vooral tegen. Grote 
kansen waren er voor VDZ met Madelief (schot gestopt 

Meiden O15 pakt de bekerD
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door de keeper), Cato (schot buitenkant paal) en Hannah 
(kluts uit een corner), maar helaas geen goals. Het laatste 
kwartier vloeide de energie bij VDZ een beetje weg en 
kreeg ‘t Harde meer overwicht. Tot grote kansen leidde 
dat niet, dankzij de ijzersterke verdediging en uitstekende 
keeper. En dan eindigt het in 0-0 en zit er maar 1 ding op: 
Penalties!

De penalties
Zowel in als buiten het veld loopt de spanning flink op. 
Meiden en moeders houden het bijna niet meer van de 
spanning. Vaders doen net of ze nergens last van hebben. 
De penalty serie wordt gestart door ’t Harde. Wat we in de 
wedstrijd zagen, zien we nu ook. Het schot is heel hard, 
maar niet gecontroleerd en dus over. De penalty voor VDZ 
wordt door Merle beheerst rechts in het doel geplaatst 
10. De 2e penalty wordt door ’t Harde gescoord al zit 
keeper Menna er nog goed bij. Ook VDZ (Rianne) maakt 
geen fout: 21. Dan is opnieuw ’t Harde aan de beurt, 
maar de speelster weifelt een beetje met haar aanloop. 
Het schot gaat vervolgens recht door het midden en is 
een prooi voor Menna. Als Hannah vervolgens de 31 
maakt moet ’t Harde de volgende penalty scoren. Het is 
zenuwslopend, maar de speelster van ’t Harde lijkt zeker 
van haar zaak. Een goede aanloop en……………. weer 
over de lat! VDZ wint en de meiden stormen eerst op de 
keeper en vervolgens op de geblesseerde Mila en Julie af. 
Samen vieren ze het feest op het veld! 

De huldiging
Onder de klanken van de fantastische meezinger 
Deeeeeeeeeeeee kampi, kampi, kampi, kampi, kampi
oen van de Zware Jongens wacht de meiden op het 
bordes een echte huldiging en daar ontvangt aanvoerder 
Floor de beker uit handen van een vertegenwoordiger van 
de KNVB. Een orkaan van geluid klinkt over het sportpark 
van de meegereisde supporters en van de meiden zelf. 
In de kleedkamer gaat het feest nog even door, waarna 
we naar VDZ rijden om de beker een mooie plaats in de 
kantine te geven. 
Meiden het was geweldig. Jullie hebben je een echt 
‘dreamteam’ getoond op het veld, maar vooral ook 
rondom het veld. Samen staan we sterk! En natuurlijk 
ook enorm bedankt aan onze invallers tijdens de diverse 
bekerwedstrijden San, Madelief, Loïs en Nikki

En Anna, Loes, Lieke, Hannah, Romee, Suki, Lara, 
Femke, Rianne, Floor, Cato, Merle, Menna, Mila, Julie en 
Eva: Super gedaan!!!  

Erwin, GertJan en Jérôme

" Ben je dit jaar voor het 
eerst senior (m/v)?” 

Dat betekent dat je vanaf aankomend seizoen 
(2019/2020) zelf 4 x 3 uur verenigingswerk moet ver-
richten! Als jouw ouders trainer of leider of sponsor zijn/
waren, dat telt nu dus niet meer................. Dat is natuurlijk 
wel heel fijn, maar jullie zijn nu zelf senioren en zijn nu zelf 
verantwoordelijk voor jullie verenigingswerk.

En daarvoor is het heel belangrijk dat de ledenadministra-
tie op de hoogte is van jullie juiste (eigen) mobiele num-
mer en email adres (en niet van de ouders!) en dat jullie 
je e-mail regelmatig controleren. In juli krijgen jullie dan 
al de eerste, zeer belangrijke mail, met een uitgebreide 
uitleg hierover.

Wil je zeker weten of de juiste 
gegevens bij de ledenadministratie 
bekend zijn? Graag even een mailtje 
naar ledenadministratie@vdzarnhem.nl.

"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 (0610661682) 
mag ook. Alvast hartelijk dank voor de medewerking!

Jacqueline Meijer
Ledenadministratie VDZ

Van de ledenadministratie Kloppen 
jouw 

gegevens??
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Zo aan het eind van het seizoen denken we nog weleens 
terug aan hoe we na de zomer van 2018 begonnen. Een 
groep enthousiaste jongens, popelend om voor het eerst 
echt in een ‘competitie’ te spelen. Een team? Nog niet, 
maar dat teamgevoel groeide snel.

De jongens bedachten zelf een yell en daarmee begon-
nen we op de zaterdag de wedstrijden. Mooi was het 
om te zien hoe ze geleerd hebben om samen te winnen 
en samen te verliezen, alles is nieuw in zo’n eerste jaar. 
En nog mooier om te zien: de enorme progressie die ze 
qua voetbal als team, maar ook als individuen hebben 
geboekt. Een wereld van verschil met de start van het 
seizoen. 

Dit alles vroeg om een mooi feestje om het seizoen af te 
sluiten en dat hebben we gedaan op zaterdag 25 mei. 
Spelers, broertjes, zusjes en ouders waren uitgenodigd 
om samen een vuurtje te stoken, spelletjes te doen en te 
barbecueën bij de kampvuurkuil op de Ginkelse Heide. 
Dat bleek een schot in de roos, het is een prachtige 
plek… als je het kan vinden ;) Dat duurde even, maar 
dat mocht de pret niet drukken. Na de taart en ranja heb-
ben de kids een vlaggenroofspel gespeeld, gevoetbald en 
geholpen met het kampvuur door hout te sprokkelen. 
Op het vuur hebben we zelf popcorn gemaakt en tegen 
het einde van de middag was het tijd voor de barbecue. 

We hebben met z’n allen genoten van het eten, de 
gezelligheid en de mooie plek. De kinderen sloten af met 
het roosteren van marshmallows. Resultaat: superblije 
kinderen en hier en daar een roetveegpiet.

Helemaal klaar was het seizoen hiermee nog niet, op 1 
juni hebben we uiteraard nog meegedaan aan het Henk 
Evers toernooi dat we afsloten met een mooie vierde plek

Het allerlaatste wapenfeit was de inhaalwedstrijd tegen 
Eldenia op woensdag 5 juni. Daarmee is echt een eind 
gekomen aan een prachtig seizoen met een heel leuke 
groep. Spelers en ouders, bedankt voor de gezelligheid 
op en naast het veld!

Joris van der Meijden en Niko Klop 

Seizoens
afsluitingJO8-4

Sprokkelen

Taart!

Marshmellows
roosteren

Roetveegpieten

Henk Evers
toernooi
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De Smidse metaal

Contact: 
Lucas, Michel en Edwin Bartels 
Westervoortsedijk 95 
6827 AW Arnhem 
Telefoon : 026 - 442 67 39 
Internet : http://www.desmidse-metaal.nl We zijn aangesloten bij de 

Het familiebedrijf VOF De Smidse, 
gespecialiseerd in:

o plaatwerk
o reparatie
o constructiewerk

synoniem 
voor metaal

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

Yellowcode

WWW.YELLOWCODE.NL

APPS 
DIE SCOREN!

Bos Interieur

Binnenzonwering
Raamdecoratie

Vloeren
Tapijt

Emmastraat 47
6881 SP Velp
Tel. 026-3649910
www.bosinterieur.nl

KAM

PIOEN



4-2!
Het was 18 mei 2019 en het was een dag waarop 

twee ploegen elkaar voor een de laatste competi-
tieronde zouden treffen op ’t Cranevelt. Maar een 

normale wedstrijd was het niet. Bezoeker Elistha JO111 
en gastheer VDZ JO112 hadden na de winterperiode 
geen duel verloren en stevenden allebei al enige weken 
af op deze mooie beslissingswedstrijd. Wie zou zich tot 
kampioen van de tweede klasse kronen?

Het leuke aan de voetballers van JO112 is dat het al-
lemaal karakters zijn, stuk voor stuk. Tijdens de kennis-
makingstraining vroegen we op welke positie de mannen 
vonden dat ze het beste tot hun recht kwamen. Dat werd 
nog een uitdaging! Hoe bewaak je het plezier als je 75% 
van het elftal een positie moet geven die niet echt ge-
wenst is? Want hoewel we een prestatief team zijn, staat 
plezier in het spelletje voorop. 

De eerste bekerwedstrijden verliepen dan ook wat stroef 
omdat de spelers moesten wennen aan andere posities. 
Gedurende de competitieronde die volgde verliep het sa-
menspel steeds beter en groeiende we uit tot een solide 
subtopper. Er stond een team dat niet wilde verliezen en 
voor elkaar op kwam. Gaten die vielen werden moeite-
loos dichtgelopen en er werd (en wordt) niet geklaagd 
over elkaar. 

Maar eind 2018 vorig jaar stonden de mannen toch met 
lege handen.  Ze hadden zichzelf na een prima eerste 
seizoenshelft net ‘tekort’ gedaan. Het team en de staf 

kwamen toen met een gezamenlijke 
doelstelling: strijden om het kam-

pioenschap! Keeper Kess raakten we 
helaas kwijt door de lokroep van de JO111, 
maar hij werd opgevolgd door Jakob, onze nieuwe 
sluitpost. 
In de wedstrijden die volgden was te merken dat, wan-
neer we achter kwamen, de spelers hun rug rechtten en 
de schouders eronder gingen zetten. Voorbeelden hier-
van zijn de uitwedstrijd tegen Eldenia waarin we na een 
30 achterstand toch wonnen met 36, of de ijskoude en
winderige regenwedstrijd bij RKHVV, waarin we na een
4-0 achterstand toch nog met 4-4 naar huis gingen.

En toen was er dus de beslissende wedstrijd tegen 
Elistha. De spanning was voelbaar bij de ouders en 
de vele bezoekers. De spelers zelf leken de zenuwen 
prima onder controle te hebben. Bijna nonchalant werd 
de warmingup afgewerkt. Zelfverzekerd om ook Elistha 
aan de zegekar te gaan rijgen. Maar de wedstrijd werd 
een thriller.  Elistha nam ons doel vooral van afstand 
onder vuur, wij waren vooral gevaarlijk met combina-
tiespel en acties in de zestien. Al vroeg kwamen we op 
voorsprong en liepen we zelfs uit naar 20. Na 21, 31, 
32 werd uiteindelijk de eindstand van 42 bereikt. De
spandoeken, champagne, beker, medaille en de frietjes
in de kantine maakten het feest nog completer dan het
al was.

Gefeliciteerd Jakob, Senna, Boaz, Faas, Siem, Ben-
jamin, Kai, Wouter, Jesper en Tom! Als ouders zijn we 
hartstikke trots op wat jullie afgelopen jaar als team 
hebben bereikt!

Arjan Meister

Dus olé olé 
voor JO11-2

KAM

PIOEN
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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 



Kars Rasing  27
Lizzy Driessen  28
Das Hofman  28
Rianne Hoogenberk  28
Mels Koens  28
Teun van Leeuwen  28
Ava de Reuver  28
Wessel Schipstra  28
Tommy Vaerewijck  28
Hasani Dusunceli  29
Bas Meister  29
Philip van der Elst  30
Erik Lambrechts  30
Jacob Das  31
Stijn van Gent  31
Douwe Nieuwenburg 31
Ivan van Vreeswijk  31

SEPTEMBER
Britt Loman  1
Jill Loman  1
Jesper van Meerveld 1
Tekie Tesfay Kesete  1
Mats Harbers  2
David Lunter  2
Davy Propper  2
Arthur van der Windt  2
Tobias Barten  3
Mick Hiddink  3
Ellen Vermeulen  3
Sander Vermeulen  3
Thijs van Sadelhoff  4
Pim de Weerd  4
Niklas van Wolven  4
Jette Bakker-Sunter  5
Jelle van den Brink  5
Felipe Numan  5
Ben Penninks  5
Aimee Sark  5
Eduard Trofim  5
Charlie Bontius  6

Alex Buesink  6
Jonah van Doorn  6
Maurice Gerritsen  6
Flinn Hallen  6
Peter Heijnen  6
Tycho de Jongh  6
Xavier Ritmeester  6
Johan van Swaaij  6
Sil Bunk  7
Zack van den Dam  7
Deborah Kiezenberg  7
Seger Kok  7
Roel v.d. Leij  7
Frank Ritmeester  7
Rianne van der Velden 7
Thijmen Attema  8
Merlijn Licht  8
Thijs Messing  8
Lotte van Dijk  9
Samuel Hopkins  9
Alhadi Mohammed  9
Frank Rasing  9
Thomas Vermeulen  9
Peter Bakker  10
Siem Beelen  10
Frans Durant  10
Duuk de Jong  10
Thomas Kampen  10
Tijs ter Grote  11
Diana Hakvoort  11
Danique Hoogstraten  11
J. Meijer-Rombout 11
Gijs van Binsbergen 12
Mohammad Ibrahim 12
Thijs Joosten 12
Din Penterman 12
Monique Rombouts 12
Julien Weiss 12
Sam Koiter 13
Erik Langen 13
Erwin Brakenhoff 14

Marcel Jansen 14
Wim Polman 14
Elisa Robleto 14
Wieteke Roos 14
Jip Brakenhoff 15
Sam Pieridis 15
Simon Zwartkruis 15
Jurjen de Graas 16
Gerben van Mourik 16
Wouter Steenstra 16
Elisa van Dijk 17
Inger Lise van der Graaf  17
Siem van Leeuwen 17
Giovanna Overweg  17
David Scholten  17
Mats van Vugt  17
Rob van der Beek  18
Sil Kerkhof  18
Wim Leenders  18
Gosse ter Reegen  18
Joep Rooijakkers  18
Marnix Kaspers  19
Jim Klein Lankhorst  19
Max Koffeman  19
Mante Metz  19
Ties Reukers  19
Sascha Tammerijn  19
Gijs van der Woude 19
Lena de Grauw  20
Viggo Karsten  20
Jeroen Koetsier  20
Sam Kroon  20
Deniz Musayev  20
Ruud Tuithof  20
Nick Verplak  20
Storm Vreijling  20
Nico Dales  21
Dylan Hop  21
Omar Khalifa  21
Marius Compeer  22
Dennis Geerts  22

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

VDZ Golden 
Oldies Reünie
Op zaterdag 5 oktober a.s. organiseren we voor de eer-
ste keer de VDZ Golden Oldies Reünie. Een jaarlijkse 
reünieactiviteit voor oudere (ex)leden richting ons 
100 jarig bestaan in 2026. We willen dan ook Walking 
Football bij VDZ introduceren, de manier voor oudere 
mannen om te blijven voetballen. “Je bent zo jong als 
je jezelf voelt en je bent nooit te oud om te leren” aldus 
de KNVB. Dat zijn de basisprincipes van het Walking 
Football, een nieuwe voetbalvorm voor 60plussers 
die op hun oude dag nog lekker actief bezig willen zijn. 
Meer informatie volgt maar noteer de datum alvast in 
uw agenda.

Oproep 45+
Dit seizoen waren we, ook voor de eerste keer, actief 
in een 45+ competitie. Op zaterdag in een reguliere 
competitie, half veld, 7 tegen 7, geen scheidsrechter maar 
een spelbegeleider. Een aantal jongens gaat terug naar 
een heel veld waardoor we aanvulling kunnen gebruiken. 
Trainen doen we op de maandagavond.
Heb je interesse, wil je eens bekijken of het iets voor je 
kom een keer meetrainen of neem contact op met Jeroen 
Polman (mobiel 0655847104), Sjef van Leeuwen (mobiel 
0612416124) of Marcel Leenders (0650902271).

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

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

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

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

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

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

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

Jeroen Polman

Pionieren met 45+ voetbal

5 OKT
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De hartenkreet van Léon, vader van Tim, uit de 
JO193 klonk kwaad en geschokt. Hij had zojuist 
gehoord dat Meysam Ahmadi in vreemdelingen-

bewaring was gesteld. Zoals je in Volharder nr. 3 hebt 
kunnen lezen, werd het spannend rond de asielprocedure 
van Meysam. Ook de Gelderlander besteedde er aan-
dacht aan. Op zijn achttiende verjaardag zou Meysams 
wettelijke bescherming als AMA (Alleenstaande Minderja-
rige Asielzoeker) vervallen.

De onheilspellende toon van mijn eerdere artikel bleek te-
recht. Twee dagen voor zijn 18e verjaardag, op 19 maart, 
werd Meysam door medewerkers van de IND (Immigratie 
en Naturalisatiedienst) van zijn bed gelicht in de vroege 
ochtenduren. Omdat hij toezegde mee te werken hoefde 
hij geen handboeien om. Van detentiecentrum Soes-
terberg, werd hij na een paar dagen overgebracht naar 
detentiecentrum Rotterdam. Met schoolboeken in zijn tas, 
omdat hij zijn leerstof wilde bijhouden. In de fouillering 
van het detentiecentrum werden ze in beslag genomen en 
weggegooid. “Die heb je nu toch niet meer nodig. Je ticket 
naar Afghanistan ligt al klaar.”

Vreemd land
Dat was een schrikbeeld voor Meysam. Hij heeft nooit 
in Afghanistan gewoond, zijn ouders kwamen vanuit Af-
ghanistan als vluchteling naar Iran, waar hij opgegroeide. 
Hij kent niemand in Afghanistan. Om inzicht te krijgen in 
het vervolg van de procedure namen we contact op met 
Meysams advocaat. We dachten dat voor terugkeerders 
een soort kwartiermakers in het land van herkomst aan-
wezig waren, die de terugkeer in goede banen leiden. Dat 
is niet het geval, aldus deze advocaat. Meysam zou met 
zijn tasje op het vliegveld van Kaboel aankomen, met wat 
spaargeld, en van daar moest hij het zelf maar uitzoeken. 
Ik probeerde me voor te stellen hoe het mijn eigen zoon 
van bijna 18 zou vergaan als ie zonder enige steun in een 
oorlogsgebied belandt. Je moet wel erg avontuurlijk zijn 
ingesteld om daar een uitdaging in te zien. 

Gert-Jan Schouten en ik reden op 25 maart samen naar 
Rotterdam. Naast het detentiecentrum lag luchthaven 
Zestienhoven. Geraas van landende en opstijgende 
Boeings vergezelde ons naar de ingang. Door de metaal-
detector, riem af, schoenen uit, telefoons in een kluisje, 
dubbele sluizen door en plaatsnemen in een mintgroene 

wachtruimte. De reep 
Tony Chocolonely die we 
als presentje voor hem 
hadden meegebracht, 
moest achterblijven. Die 
was niet geregistreerd als 
invoer. Na een kwartiertje 
wachten mochten we naar 
binnen. Daar zat Meysam, 
in de bezoekersruimte, 
aan de andere kant van 
een kunstig vormgegeven 
bezoekersdesk. In een nagelnieuw complex, in vrien-
delijke kleuren en geruststellende dessins. Behang met 
afbeeldingen van boeken op de muur. 

Meysam bleek vol vertrouwen. “Ik heb een nieuwe advo-
caat. Ik vertrouw hem. Ik weet dat mijn toekomst hier is.” 
Onze vragen over Afghanistan, wie hij daar kende, of er 
nog familie was, of hij door zou reizen naar Iran, wuifde 
hij glimlachend weg. “Daar denk ik niet over na. Dan word 
ik verdrietig. Ik wil bezig zijn met mijn toekomst hier. Met 
school.” Verslagen liepen we de kogelvrije deur door. 
Verward en vol bewondering voor zoveel vertrouwen in 
de goede afloop. 

Terug op het veld
We hielden contact met de advocaat. Die deed een 
nieuwe aanvraag voor asiel. Meysam moest opnieuw met 
een medewerker van de IND in gesprek. Bij een nega-
tieve beoordeling zou hij per direct worden uitgezet. Het 
gesprek vond plaats begin april. Twee dagen later kwam 
de beslissing: Meysam kreeg een voorlopige verblijfsver-
gunning voor 5 jaar. Zondag 9 juni stond ie weer op zijn 
positie achter de spitsen bij de JO192, in het Geert Eg-
ginktoernooi. Geert zou het een mooi verhaal gevonden 
hebben. 

Het verhaal van Meysam, het artikel in de Volharder, en 
in de Gelderlander, het maakte veel los binnen de club. 
Mensen wilden wat doen, er werd geappt, gebeld, men 
was trots op de club, maar ook boos, over wat mensen 
ervoeren als onrecht richting “één van ons.” Ineens waren 
we niet alleen een voetbalclub, we waren een gemeen-
schap. Met gedeelde waarden. En met loyaliteit. En 
Meysam bewees het: “Volharding Doet Zegevieren.” 

door Wim Schellevis

“Dat is er één van ons!”



De bartender, 
beeldcolumn

De bartender

Op de foto: Michael Braat, Vader van Kim en Thijs (doet zijn bardiensten 4 x in 1 week) 
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De één is het graag. De ander is het omdat het moet. Maar allemaal zijn ze het voor 
heel even. Bartender. Zo’n bardienst hoort bij je lidmaatschap. 4 x per jaar.
Op een tijdstip die voor jou makkelijk is. Wil je wat anders dan een bardienst doen? 
Of liever nog: wil je nog wat meer doen? Kijk dan voor alle vacatures op de VDZ 
website. Je bent nodig. Anmelden kan via vrijwillig@vdz-arnhem.nl.



Garage Kornman

Jan van Leur Dak- en Gevelwerken

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

www.janvanleur.nl

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

Vraag vrijblijvend een offerte

Garage Kornman

• 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 
06-28636503

* Niet in combinatie met andere acties
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Scheids in de schijnwerpers, 
Gerard van Lunenburg

Wie is Peter Tempels
Ik ben vanaf mijn zesde jaar met voetbal bezig. “Voetbal is 
het leven en de rest is detail” las ik eens op een tshirtje, 
hoe grotendeels waar bleek dat voor mij! Ik ben nu ca 
14 jaar bij VDZ. Eerst als coach / trainer / begeleider 
/ “grens”, vooral steeds bij/met teams waar mijn zoon 
Wietse in zat. Nu sinds ca. vijf jaar scheidsrechter en vorig 
jaar heb ik de clubscheidsrechtercursus gedaan.

Welke leeftijden fluit je
Ik fluit alle teams van O11 tot en met O19, zowel de 
jongens als de meisjes.

Waarom ben je scheidsrechter geworden?
Ik ben scheids geworden om meerdere redenen. Be-
langrijkste is wel om als vrijwilliger iets voor de club te 
doen. Daarnaast omdat ik het steeds leerzaam vind, ook 
spannend, goed voor mijn conditie, om het spelletje nog 
beter te begrijpen en omdat ik het een kunst vind om elke 
wedstrijd van dichtbij aan te voelen, te beleven, te sturen 
en te dragen.

Wat was je leukste moment als scheidsrechter?
Iedere wedstrijd is leuk, maar verschillend qua beleving, 
ambitie en sfeer, ik wil er uit halen wat er in zit en daarbij 
steeds consequent fluiten. Mijn leukste pot tot nu toe was 
wel een avondwedstrijd van Dames 1 tegen een Ameri-
kaans team; voor mij weer een ander niveau, met veel 
pit, weinig theater en veel spanning. Ook speelde er een 
meisje in mee die ik momenteel als mijn leerling op mijn 
werk begeleidt, grappig dat je elkaar dan anders ziet!

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!

Wat was je minst leuke moment als scheidsrech-
ter
Mindere potjes zijn voor mij die, waarbij veel onsportief 
gedrag vertoond wordt, en waarbij veel betweters zijn 
onder spelers en begeleiding; dat merk ik dan vooral 
bij de wat oudere jeugd. Maar ook dat is een uitdaging 
die ik graag aanga! Na elke wedstrijd probeer ik kritisch 
op mezelf te zijn en er verbeterpunten uit te halen voor 
volgende keren.

Welke scheidsrechter vind je goed en waarom?
Scheidsrechter Kevin Blom vind ik altijd zijn best doen.

Wat kan VDZ nog verbeteren tav de arbitrage 
en/of haar scheidsrechters?
VDZ heeft het voor de scheidsen goed voor elkaar, steeds 
duidelijke informatie per wedstrijd, goede begeleiding en 
opvang, men is flexibel en draagt zorg voor de outfit en 
een drankje nadien! Ook van belang uiteraard!

Peter Tempels

In de vorige Scheidsrechter in de spotlights was de naam van de scheidsrechter weggevallen maar u had hem natuurlijk direct al her-
kend, het was Gerard van Lunenburg. Excuses daarvoor (red).



Laat ik met een mooie open deur beginnen: ‘Wat is 
het seizoen snel gegaan, wat hebben we veel gedaan 
en wat hebben we al die jeugdleden weer een mooi 
seizoen gegeven!’ Maar o zo waar… Verder geen 
open deurtjes meer beloof ik.

Onze voorzitter Noud Hooyman stond er al even 
bij stil tijdens de afsluitende vrijwilligersavond 
op 14 juni, maar ik wil hier alle vrijwilligers nog-

maals bedanken namens alle jeugdspelers voor hun inzet 
en toewijding afgelopen seizoen. Want zonder vrijwilligers 
geen: teamindelingen, wedstrijdorganisatie, wedstrijd-
secretariaat, schone kleedkamers, ballen in de hokken, 
teambegeleiding, trainingen, Volharder, slaapmutsentoer-
nooi, website, scheidsrechters, drinken in de rust, netten 
in de goals, teams die op de juiste velden staan, tenues 
aan het begin van het seizoen, frikadelletje of gezonde 
hap, en zo kan ik nog wel vier A4tjes vullen. 

Vrijwilligers maken het verschil of de kantine open kan 
of gesloten moet blijven, of een wedstrijd gespeeld kan 
worden en een team goede begeleiding heeft. Het is bij 
VDZ dan ook inderdaad niet zo dat, en ik quote: ’Bij een 
zwemles betaal ik óók voor de badmeester, dus verwacht 
ik bij voetbal…’ Helaas voor deze meneer of mevrouw. 
VDZ is een vereniging en geen subsidies om trainers te 
betalen. Daarom hebben we in onze huisregels helaas 

moeten opnemen dat we van ouders – en vanaf 16 jaar 
de spelers zelf – verwachten ze een x aantal uur vrijwil-
ligerstaken invullen. Voor komend seizoen hebben we 
de taken meer gesplitst, omdat functies heel uitgebreid 
bleken; dat schrikt af. Iedereen kan nu dus naar harten-
lust vrijwilligerstaken ‘snacken’, uit een hoeveelheid aan 
leuke taken. En anders word je standaard ingedeeld op 
bardiensten, ook nuttig hoor. Hiervoor hebben alle ouders 
overigens al een mail ontvangen van Jérôme Jansen, 
onze scheidende algemeen jeugdcoördinator. 

Nieuwe organisatie
Zijn naam is gevallen en met het aanstaande vertrek van 
Jérôme kom ik bij een volgend (knel)punt. Wij constateer-
den als Jeugdcommissie dat door de explosieve groei in 
de afgelopen 10 jaar onze organisatie op geen enkel vlak 
was meegegroeid. Dat bleef veelal onzichtbaar omdat 
veel al actieve mensen in verschillende functies, com-
missies en bestuur er ‘gewoon’ wat extra taken en uren 
bijplakten. Dat is natuurlijk niet gezond, om naast een full-
time of parttime baan en een gezin er ook nog een 20++ 
urige vrijwilligerstaak bij te hebben. Daarnaast bleef VDZ 
maar groeien, werden de vragen groter en meer divers 
en dreigden we het overzicht kwijt te raken. Ook groeiden 
de takenpakketten van commissies en dat werd weer 
eens duidelijk toen Jérôme aankondigde te stoppen als 
AJC. Stiekem was door de jaren heen zijn mandje voller 
geraakt met administratieve taken en nietvoetbal organi-
satorische zaken, naast de voetbal organisatorische. Ook 
was hij betrokken bij veel VDZ bredere initiatieven; en dan 
noem ik alleen maar even de VDZ Rabobank Scheids-
rechters Academie en de gedragscode en invoering van 
vertrouwenspersonen, incl. de VOG. Probeer daar maar 
eens iemand voor te vinden. En, dus proberen we de 
functie weer terug te krijgen in zijn kern.

De noodkreet is tijdens de Algemene Ledenvergadering 
van november 2018 goed binnengekomen en door het 
bestuur is een ‘commissie speerpunten 2026’ aan het 
werk gezet. Veel lof voor wat zij hebben gedaan en bereikt 
in de periode tot nu. Daarover is op andere plekken meer 
te lezen, want dat raakt de hele vereniging. Voor de jeugd 
hebben we aangegeven wat voor ons de belangrijkste 
keuzes zijn. Wij vinden bijvoorbeeld dat iedere jeugd-
speler/speelster bij VDZ vanaf de mini’s tot de onder 19 
recht heeft op een gelijke, kwalitatief goede voetbaloplei-
ding, met daarbij passende faciliteiten. Daarvoor moeten 

‘We groeien en gaan nog mooier bloeien’
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we onder andere onze organisatie aanpassen, goede 
leerplannen schrijven en de kwaliteit gaan bewaken van 
trainingen, trainers en coaches en spelers beter volgen. 
Daarom waren wij blij dat we het groene licht kregen om 
voor VDZ een Hoofd Opleidingen te mogen gaan werven. 
Die uiteindelijk verantwoordelijk wordt voor de opleiding 
(van spelers en trainers) tot aan de seniorenteams. De 
wervingsprocedure loopt en is een eerste stap in de 
nieuwe (professionelere) (in)richting. Overigens mag deze 
‘professionaliseringsslag’, niet ten koste gaan van de 
identiteit van onze vereniging. Want plezier staat voorop. 
Wij denken dan ook dat als je beter traint, je beter gaat 
voetballen, waardoor de prestaties op ieder niveau stijgt 
en dus het plezier toeneemt!

VDZ puzzelkampioen
In de tussentijd heeft de rest van de jeugdcommissie en 
technische jeugdcommissie (TJC) niet stil gezeten. Sinds 
april is er weer hard gewerkt om alles gereed te maken 
voor de start van het nieuwe seizoen. De TJC startte toen 
met het op papier zetten van de conceptindelingen van de 
nieuwe teams. Zoals op de website gemeld een ingewik-
keld en precair proces waarbinnen veel keuzes moeten 
worden gemaakt. Daarnaast de uitdaging om de intro-
ductie van de JO14 en JO16 in de bestaande structuren 
te plooien. In deze periode zijn ook de nieuwe trainers en 
coaches benaderd en daarin zijn we weer geslaagd, op 
wat open eindjes en aanvullingen na. Wie interesse heeft, 

kan zich uiteraard aanmelden voor een rol als 
(assistent) trainer, coach of teammager. Kijk gewoon 
op de site en mail/bel de betreffende coördinator.

Na de indelingen is het voor jeugdwedstrijdsecretaris 
Gerard van Lunenburg altijd een puzzel om de nieuwe 
teams ordentelijk bij de KNVB aan te melden voor de 
komende competitie en een goede verdeling van teams 
over de velden te kunnen maken. Dat is met de hoeveel-
heid teams (>35 teams per zaterdag, incl. senioren) en 
beperkte accommodatie monnikenwerk en iedere wens 
om verandering heeft gevolgen. Daarom is het belangrijk 
dat ieder verzoek om verplaatsing of het spelen van een 
oefenwedstrijd in overleg met Gerard gebeurt, voordat er 
contact met andere clubs wordt gelegd. We streven naar 
een eerlijke verdeling over de velden, maar logistiek moet 
het wel uitkomen. Dan speel je misschien iets vaker op 
een veld dat jij wat minder prettig vindt. 

Kampioenen en toernooien
En, toen het seizoen naar het einde liep, konden we nog 
twee kampioenen bijschrijven: JO112 en MO131. De 
JO156M won nog de beker voor meiden onder 15 en de 
JO191 speelde nacompetitie voor promotie naar de 3e 
divisie; helaas lag Urk dwars. Aansluitend aan de compe-
titie volgden de toernooien, waarbij ik de toernooicommis-
sie een groot compliment moet geven. Het Burgers’ Zoo 
toernooi stond als een huis. Bij het Henk Evers toernooi 
zat het wat tegen door het zonder opgave wegblijven 
van teams en de bekers die niet waren geleverd. Maar, 

van de Jeugdvoorzitter‘We groeien en gaan nog mooier bloeien’
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Belangrijke data:

• 5 augustus start trainingen selectieteams (op uitnodiging van trainers ivm vakanties)
• 19 augustus  start trainingen
• 23 augustus  19.00 – 20.00 uitgifte kleding, materialen en sleutels (ballenhokken)
• 31 augustus  start bekerprogramma KNVB
• 6 september  leiders/trainers avond nieuwe seizoen; uitleg over veranderingen
• 1 / 15 / 22 sept trainingscursus pupillen (opgeven bij je coördinator) 
• 21 september  start competitie

door de rust van de organisatie hebben de kinderen een 
leuk toernooi gehad en liepen alleen wat ouders zich druk 
maken… Daarover zeg ik: meld je nu meteen aan voor de 
organisatie van een van onze traditionele toernooien en 
help mee ze nog mooier te maken. Op het Geert Egging 
toernooi heb ik, ondanks een voorjaarsstormpje, alleen 
maar blije gezichten gezien. Wat een leuke wedstrijden 
waren dat. 

Tussendoor organiseerden we ook nog de eerste ouder-
avond voor mini’s t/m JO8. Een belangrijke bijeenkomst 
om een warm welkom bij de club te geven en te horen wat 
we nog beter kunnen doen. Ook om uit te leggen waarom 
we ouders hard nodig hebben voor de vele vrijwilligersta-
ken en ze ook een eerste keuze hierin te geven. Deze 
avonden gaan we een of twee keer per seizoen houden 
en ook minder nieuwe ouders zijn dan van harte welkom.

Traditions Verein :-): familie en kleding
Over tradities gesproken. Het afsluitende familie toernooi 
was door de verschuiving van zondag naar zaterdag wat 

intiemer dan anders, maar even sfeervol, leuke sportieve 
potjes voetbal en zonder enige wanklank. Leuke win-
naars: 100% VDZ teams. Ook hier dus een vette pluim 
voor Max Spaay en Geert Egging voor de organisatie. 
Overigens stoppen zij er na 15 (!) jaar mee, dus grijp nu je 
kans om dit volgend jaar te mogen organiseren: jeugd@
vdzarnhem.nl 

Wat ook niet veranderde was de jaarlijkse inname van 
kleding (ca 900 shirts) en materialen (incl. ca 800 ballen). 
Op een vijftiental sleutels na, die nog ingeleverd moesten 
worden, werden bijna alle spullen compleet op de afge-
sproken momenten ingeleverd. Fijn voor de vrijwilligers 
die hier de nodige uren insteken om het voor 23 augustus 
weer op de plank te hebben liggen voor uitgifte aan de 
nieuwe teams. Na vorig seizoen de eerste shift nieuwe 
shirts, vervangen we dit jaar de tweede helft. In twee jaar 
hebben we nu in alle teamtassen weer allemaal nieuwe 
wedstrijdshirts. 

Dan tóch nog één kritische opmerking van de voorzitter: 
de rode  met Burgers’ Zoo bedrukte  shirts zijn voor de 
wedstrijden, niet om in te trainen! Oké, toch nog 1 opmer-
king dan: VDZ speelt in rode shirts (met onze hoofdspon-
sor erop: Burgers’ Zoo ) en zwarte broek (zonder strepen) 
en rode sokken. Uitgezonderd zijn de reserve shirts, die 
de teams op het wedstrijdsecretariaat krijgen als de te-
genstander ook een rood shirt draagt. Die rode shirts zijn 
inderdaad ook traditie! Want, ondanks alle mooi verande-
ringen die eraan gaan komen, blijft VDZ roodzwart!

Met een roodzwarte groet wens ik iedereen namens alle 
jeugdcommissieleden en de TJC een fijne vakantie.

John Wijbenga
De toernooifoto’s bij dit artikel zijn van 
Kim Corbeek-Folman en Ted de Kraker
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Meer betaald  
voetbal bij VDZ
Geachte redactie van de Volharder,
Als belangstellend lezer van de Volharder las ik in de 
laatste uitgave dat specifiek aandacht wordt besteed aan 
(oud) VDZers die al dan niet geslaagd actief betaald 
voetballer zijn (geweest). Een prima initiatief alleen jam-
mer dat de lijst verre van compleet is. Naar mijn mening 
ontbreken ten onrechte een aantal oud spelers.

Bert Bijkerk (20-10-1929 -- 27-05-1996 †, Keeper bij 
Vitesse: 1957-1964, 3 wedstrijden), niet direct eerste 
keus voor Vitesse 1, maar veelvuldig soms langdurig 
invaller voor de legendarische Rinus l’Amie. Bert 
heeft na zijn semIprof carrière een aantal jaren 
onder de lat gestaan bij VDZ 1 en 2. Heb nog 
met hem gespeeld. 
Frits Brons (07-08-1932, Bij Vitesse: 1949-

1959, 27 wedstrijden), hij speelde 
stopper spil, meestal bij Vitesse 2, 
maar maakte regelmatig zijn opwachting in Vitesse 1. 
Vervolgens weer teruggegaan naar VDZ en nog jaren 
selectie speler geweest voor VDZ 1 en 2. 
Zelfde geldt voor Henka Horsten (03-03-1932, bij 
Vitesse: 1954-1958, 58 wedstrijden) en zeker ook Mark 
Rubrech (24-01-1953, bij Vitesse: 1972-1975, 50 wed-
strijden). Hij was van het type Neeskens. Geen vaste 
keus maar wel onder trainer Frans de Munck zijn debuut 
gemaakt in Vitesse 1. Nadat zijn contract niet verlengd 
werd keerde hij terug bij VDZ en speelde onder trainer 
Geutjes nog een tijdje in het eerste. Heb zelf nog met 

hem gespeeld.Had zo’n beetje zelfde kortdu-
rende prof carrière als Oscar Meier die wel in 

het overzicht werd vermeld.
Rest mij nog u te complimenteren met het 
voortreffelijke clubblad.

Ton Lentjes
oud-VDZ (selectie) speler

Naar aanleiding van het stuk over Remy van der Windt als eerste VDZ vrouw in 
de eredevisie kwam er een mailtje binnen van Ton Lentjes, oud-VDZ speler. De 
opsomming van VDZ-ers die het betaald voetbal hadden gehaald is volgens 
hem niet geheel compleet. Dat zetten we bij deze graag recht. 

Naam: Luuk den Hartog
Ik ben 9 jaar oud en speel in JO9-6 als middenvelder. Ik 
was pupil van de week bij de wedstrijd: VDZ 1 – Trias 1 bij 
op 22 april 2019. De uitslag was 4 - 0.

Hoe lang speel je al bij VDZ? 3 jaar
Waarom koos je voor VDZ? Dat was dichtbij
Op welke positie speel je het liefst? Middenveld
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom? Tom, 
want hij kan goed verdedigen en is een sterke speler
Wie vind je de beste voetballer en waarom? Messi, want 
hij heeft mooie solo’s met goals
Wat is je favoriete club? Ajax, Vitesse en VDZ
Heb je nog andere hobby’s? Hardlopen
Wat wil je later worden? Profvoetballer
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij VDZ? 
Toen ik een hele lange solo had en daarna in de kruising 
scoorde én dat ik pupil van de week werd
Wat was je beste wedstrijd of actie? Toen we 63 achter-
stonden , toen werd het toch 77.
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over jezelf? 
Dat VDZ een goede club is en dat VDZ prof mag worden.

P
U

P
IL

 va
n

 d
e

 W
E

E
K



26

Willemsen Makelaars

Je komt verder met

Jansplaats 29, Arnhem
Rozendaalselaan, 8 Velp
(026) 445 2751 
willemsen.nl

Je komt ook 
verder met ons 
uitgestippelde 
woonplan.

GOAL!

Voorzet

Pass

VDZ_Willemsen goal.indd   1 20-05-19   15:08
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DE DERDE
HELFT

De gratis proeverij
Zaterdag 4 mei heeft er een gratis proeverij plaatsge-
vonden op VDZ. Er waren verschillende gezondere 
producten om gratis te proeven. De bedoeling hiervan 
was om de leden kennis te laten maken met gezondere 
producten die in de kantine verkocht kunnen worden of al 
worden verkocht. Dit was eigenlijk een aftrap voor de weg 
die VDZ in gaat slaan. VDZ gaat in samenwerking met 
Team:FIT het aanbod in de kantine aanpassen. Wees niet 
gevreesd, de bitterballen en het bier blijven uiteraard ge-
woon verkrijgbaar! Het gaat er echter om dat er een extra 
keuze is voor de mensen die wél iets gezonders willen. 

Er waren verschillende gezondere snacks om te proeven, 
die ook al in de automaten verkrijgbaar zijn. Daarnaast 
waren er ook vier verschillende belegde broodjes te proe-
ven. Men kon stemmen op welk broodje zij het lekkerst 
vonden en de winnaar van deze vier broodjes wordt vanaf 
volgend seizoen in de kantine aangeboden. De winnaar 
was de wrap met zalm en roomkaas!

De proeverij is in samenwerking met een aantal vrijwilli-
gers van de horecacommissie georganiseerd. Omstreeks 
09.30 uur werd de kraam met alle hapjes erop geopend. 
Gedurende de dag werden alle broodjes vers aangevuld 
zodat er telkens voldoende hapjes waren om te proeven. 
Dit heeft voor enorm veel positieve reacties gezorgd en 
we hopen op deze manier jullie kennis gemaakt te laten 
hebben met het eventuele vernieuwde aanbod van de 
kantine!
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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.

‘Jasper?’
‘Mag ik in de spits?’

Ze zijn negen jaar en ze willen in de spits. Al die mooie 
heldendaden van Matthijs de Ligt en Virgil van Dijk ten 
spijt: ze willen toch echt allemaal in de spits. (Behalve 
onze kleinste. Die staat in de verdediging op zijn plek 
en vindt het volgens mij hartstikke mooi. Als een vlieg 
achtervolgt hij zijn tegenstander en als een brommer 
jaagt hij ze op. En ook onze langste staat zonder te mor-
ren zijn mannetje achterin. Als hij maar zo nu en dan met 
zijn lange benen en grote passen op mag stomen en kan 
vuren op het vijandelijk doel.)

Het probleem is alleen: ze kunnen niet allemaal in de 
spits. In ieder geval niet tegelijk. En dat maakt het opstel-
len van mijn wisselschema’s knap ingewikkeld. Wie komt 
wanneer voor wie in de plaats en op welke positie? Wie 
is er goed in verdedigen (en zal er daardoor meer plezier 
in hebben)? Hoe verdeel ik in hemelsnaam die schaarse 
speeltijd in de spits een beetje eerlijk? Het is een algo-
ritme geworden waar menig programmeur jaloers op 
zal zijn. En dan nog zijn teleurgestelde gezichten niet 
helemaal uit te sluiten.

Tijdens zo’n seizoen leer je de jongens en het meisje 
goed kennen. Hun karakters, maar natuurlijk ook hun 
voetballende kwaliteiten. En soms hebben ze ook kwalitei-
ten op een ander vlak dan ze zelf denken. Die sterke krul-
lenbol bijvoorbeeld: dat blijkt een fantastische verdediger 
met overzicht, opbouwende kwaliteiten én techniek. En 
dan dat temperamentvolle jochie: die is snel, kordaat én 
geeft een geweldige lange bal. Of dat kleine, felle men-
neke: die kom je als tegenstander zeker drie keer tegen. 

Motiveren helpt. En uitleg geven. En benadrukken 
waarom wij ze soms graag in de verdediging zien spelen. 
Omdat ze er goed in zijn. Dus loop ik na een puike wed-
strijd even naar de krullenbol en geef hem een stompje 
tegen zijn schouder:

‘Man, je was de baas op het veld vandaag!’
En dan toch een glimlach. Dan toch een glinstering in zijn 
ogen. Misschien dan toch ergens ook het besef dat-ie 
geweldig goed is op die plek. 
(Maar waarschijnlijk wil hij volgende week gewoon weer 
in de spits.)

Jasper de Kinkelder

Posities
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Hoe manage je je schoonmoeder? De Nederlandse 
journalist Jan Dijkgraaf weet hier alles van en heeft 
hier een boek over geschreven. Het boek ‘Vrouwen!’ 
van Rhijja Jansen legt glashelder uit waarom een 
vrouw doet wat ze doet, waarom ze denkt wat ze denkt 
en waarom ze zich gedraagt zoals ze zich gedraagt. 
Nog vele andere boeken kom ik tegen op het net op 
het gebied van vrouwen. Nergens vind ik het boek 
‘hoe manage ik een dames voetbalteam’.

Zonder handboek zijn de stafleden van de vier VDZ 
damesteam aan het avontuur begonnen om er een 
plezierig en succesvol seizoen ervan te maken. 

Het voetbalseizoen passeert de vier seizoenen en in elk 
seizoen veranderen de ingrediënten. Eén van de meest 
prettige ‘blessures’ die ook 9 maanden duurt is: de zwan-
gerschap. Een drietal VDZ baby’s, een tweetal baby’s 
onderweg. Zonder nog een doelpunt te hebben gemaakt 
is er al plezier. Leuke, lieve en strijdlustige moeders; wat 
wil een kind nog meer.
Naast strijdlustig, ook reislustige dames in de teams. Hoe 
bijzonder om 3 maanden naar Azië te gaan of om te gaan 
werken in Portugal of om 3 jaar naar Abidjan te gaan. 
Flexibele contracten bij VDZ, de dames komen vaak weer 
terug op het nest. Aan het begin van het seizoen bij regen 
nog gebracht worden door je vader, moeder en in de 
winterstop met je eigen Renault Twingo naar ‘t Cranevelt 
rijden. De dames die echt geblesseerd raakten, bleven 
ook betrokken bij hun team. De één hielp in de rol als 
grensrechter bij dames 1, de andere zorgde voor de volle 
bidons, de playlist, voor een correct wedstrijdformulier, 
op nummer gesorteerde wastas, het meenemen van de 
knuffelmascotte. 

Genoeg over de dames. De heren voor de groep en 
leidster Petra hielden de kudde bij elkaar. Zij zorgden 
ervoor dat de neuzen dezelfde kant op kwamen te staan. 
Regelmatig even een gesprek met één van de speelsters, 
even kort overleg op het veld of aan de bar. Op zondag 
moesten ze er weer staan onze VDZ leeuwinnen.
Kobus Poppinghaus is alweer 5 seizoenen coach bij 
de dames en samen met Hein Kwint zorgden zij ook dit 
seizoen weer prima voor de dames van Vrouwen 4. In het 
seizoen diverse wisselingen, maar ook zij wisten samen 
met de vaste kern daarmee goed om te gaan en sloten 
het seizoen af in de middenmoot, ondanks de diverse 
blessures.

Frans Durant en Petra Schmidt van Vrouwen 5 moesten 
meer aan de touwtjes trekken om het team te managen. 
Regelmatig zaten Frans en Petra met diverse speelsters 
om tafel en bleven consequent en duidelijk. Een intensief 
seizoen met als beloning dat er maar liefst 8 voetbal-
lende meiden lid zijn geworden voor het nieuwe seizoen, 
inclusief een keepster. 
Ook dit jaar stond Paul Meulenbroek (nu echt voor het 
laatst) weer voor de groep bij Vrouwen 2. Ik denk dat Paul 
al een aardig boek kan schrijven na 6! seizoenen bij het 
tweede vrouwenteam. Oud voetbalster Henriëtte Verhoe-
ven herinnerde mij hoe de periode was voor de komst 
van Meulenbroek. Laten we niet terugbladeren, maar dit 
waren 6 mooie jaren. Een trainer van het tweede elftal is 
niet voor een ieder weggelegd. Het liefst wil je toch de ka-
pitein zijn op het schip?! Paul was in deze jaren bevlogen, 
betrokken, een baasje, empathisch, eigenwijs, eerlijk, een 
doorzetter: een clubmens!

In de afgelopen jaren alles meegemaakt bij VDZ, maar nu 
is het klaar. Tijd om rustig(?), ontspannen(?), tennis bij je 
zoon Frédéric te gaan kijken. Wij gaan volgend seizoen 
door met 4 damesteam en 11 meidenteam (33 aanmeldin-
gen meiden in de afgelopen weken) en zullen het ballen-
hok, wat onder andere jij hebt vernieuwd, volstoppen met 
ballen voor al deze teams. Paul, muchos gracias!
De interim kapitein van het schip Clifton Mijland geeft de 
sleutel van het ballenhok door aan de nieuwe trainer van 
vrouwen 1 Marcel van Dijk. Na de winterstop trainde de 
jeugd mee met vrouwen 1 en speelde zelfs al enkele wed-
strijden mee. Een nieuwe weg is ingeslagen in een span-
nend seizoen, waarbij onze dames in de laatste wedstrijd 
wisten te handhaven thuis tegen Hoogland met 20. 
Heel veel dank Clifton Mijland, Hans van Dijk en Henny 
Holtus. Mede dankzij jullie komt er weer schwung door de 
diverse ingrediënten: de kern van dames 1, de meiden 
vanuit de jeugd, met de aanwinsten van buitenaf, waaron-
der de twee dochters van Clifton en uiteraard de nieuwe 
hoofdtrainer Marcel van Dijk.

Als er toch behoefte blijkt te zijn voor het uitbrengen van 
het boek ‘Hoe manage ik een dames voetbalteam’, dan 
ken ik in ieder geval een aantal heren en dame om kennis 
te halen. Voor nu laat ik het rusten, want volgens mij gaat 
het goed met onze hobby bij VDZ…..namelijk VOETBAL
     
 Irene Smeltink

Vrouwen!
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Vrouwen 1

Vrouwen 2

Vrouwen 4

Vrouwen 5



VDZ MO13-1
KAMPIOEN

Niet op de foto maar wel superveel dank aan onze 
gastspelers: Kayleigh, Suze, Maya en Anne 

Julie
Doorbijter

Yentl
Voorhoeder

Ruud
Coach/fan

Peter
Coach/fan

Frans
Trainer/held

Zoe
Stormram

Loeka
Vechter

Wieke
Flitsspits

Abel
Bommetje

Lara
Reddende
engel Brechtje

Linker
muur

Lena
Rechter
muur Lola

Duvel op 
links San

Motor

Sascha
Vleugeltjes
op rechts

Noraly
Allesstopper

Kim
Doordouwer

Lois
Laatste meid

Hannah
Bijter

Tot aan de laatste wedstrijd bleef het spannend dit seizoen.Uiteindelijk werden we 
ongeslagen kampioen. Met slechts 3 doelpunten tegen en 57 voor. Stevig spel achterin, 
scorend vermogen en een tomeloze energie in het midden. Samen in een belachelijk 
goede sfeer in een team dat steeds hechter werd. Met 15 basisspelers en een 
gastkeeper. Met een pittige en markante trainer die er plots twee keer in de week stond 
en ook op zaterdag. Op de foto het complete team met op de achtergrond ‘we are the 
champions’ Niet te horen maar wel te zien! Superrrrr gedaan meiden!!
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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 |
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VDZ
HOGEROPOp 16 mei vond onze jaarlijkse sponsorbijeen-

komst plaats en zijn we er weer in geslaagd om 
een leuke en interessante avond te organise-

ren voor onze sponsoren. Dit keer waren we te gast bij 
Hoeve Klein Mariendaal wat op de grens van Arnhem en 
Oosterbeek op een prachtige plek gelegen is. Op deze 
plek is een zorgboerderij gevestigd waar mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt ( verstandelijke beperking 
of terugkerend na ziekte / burnout etc. ) een fijne plek 
hebben om weer een zinvolle dagbesteding te ervaren. 
Een onderdeel is de theeschenkerij en in deze sfeervolle 
boerderij werden we ontvangen en daar hebben we 
kunnen genieten van lekkere hapjes en drankjes. Er was 
een zeer prettige sfeer waarbij er zeker goede zakelijke 
contacten gelegd zijn. 

Na een introductie van een medewerker van de hoeve 
zijn we daarna gaan lopen door het prachtige Mariendaal 
naar de wijnvelden van Wijngoed Mariendaal waar Henk 
Oost ons allerlei zaken heeft verteld over de historie van 

de wijnbouw in Nederland en deze 
mooie plek in het bijzonder waar men nu 
een aantal jaren bezig is om wijn te maken 
van de druiven die daar groeien. Met veel vrijwil-
ligers probeert met dit verder uit te bouwen en ze 
zijn ook op zoek naar donateurs voor wijnstokken om 
dit verder te kunnen uitbreiden. Op deze prachtige locatie 
werden er ook een paar lekker zelf gemaakte wijnen ge-
schonken en deze vielen zeker in de smaak. Na en klein 
uur weer terug gewandeld en zijn er nog diverse lekkere 
tapas geserveerd in de theeschenkerij. Ondertussen heeft 
Henk Oost diverse bedrijven bereid gevonden om wijnran-
ken te adopteren en zal er de komende jaren regelmatig 
een lekker wijntje hiervan geschonken kunnen worden. 
 
Al met al weer een leuke avond met een prima sfeer en 
diverse mensen en bedrijven die aangaven deze prachti-
ge plek in Arnhem niet te kennen gingen met een voldaan 
gevoel in de loop van de avond huiswaarts. 

Evert van Amerongen

VDZ Hogerop Sponsoravond bij

Hoeve Klein Mariendaal



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!!! 
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Een ovale bal, alleen achteruit 
gooien en meer lichamelijk 

contact dan bij voetbal. Na vele 
intensieve trainingen op techniek en voetbal skills heeft 
JO104G het over de OVALE boeg gegooid.

Het viel ons op dat veel VDZ teams technisch bijzonder 
goed onderlegd zijn, maar zich fysiek laten afbluffen door 
iets grotere of fysiek spelende tegenstanders. De oplos-
sing zouden rugby trainingen kunnen zijn. 
Hierbij ligt de focus op het fysiek verantwoord gebrui-
ken van je lichaam om de bal te veroveren of in bezit te 
houden en minder bang voor de bal te worden. Daarbij 
is het belangrijk het momentum te hebben bij het ingaan 
van een duel. 

Na een intensieve fysieke warming up werd een heuse 
rugby training gegeven. Er werd geoefend met het over-
gooien en afpakken van de ovale ballen en lichamelijk 
contact. Daarna werd een echte partij gespeeld. 
Er werd hard gewerkt en enthousiast gebald door ie-
dereen van het team, waarbij er soms zelfs al getackeld 
werd. Meerder “tries” werden over een weer gescoord. 
Moe en voldaan werd de training zonder blessures door 
iedereen verlaten. De volgende dag tijdens de wedstrijd 
werden er veel fysieke duels uitgevochten!

Tekst : Jaime Smal
Foto’s : Kim CorbeekFolman

VDZ JO10-4G gaat OVAAL!



100% Voetbal

COOP supermarkt Alteveer

Beethovenlaan 61 | Arnhem
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Beethovenlaan 61 | Arnhem

Fotoverslag

Geert Egging toernooi

foto Kim
 Corbeek-Folm

an
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Opgewonden stemmen in de kantine: het shirt van Davey 
Pröpper dat hoog aan de muur hangt mag dan inmiddels 
gewoon zijn voor onze VDZpupillen, voor hun Engelse 
leeftijdgenootjes is het een bijzondere bezienswaardig-
heid. De middenvelder van Brighton & Hove Albion trapte 
hier voor het eerst tegen een bal!

Maar angst voor hun Nederlandse tegenstanders, die 
blijkbaar goed worden opgeleid, was er niet tijdens het 
Burgers' Zoo International Tournament (of Arnhem Bridge 
Cup). Onverschrokken en luid, erg luid, aangemoedigd 
door hun ouders en coaches streden ze om de prijzen. 
Vol lef. En met misschien net wat meer bravoure dan de 
gastheren. Het duurde namelijk even voordat we een 
speler van JO92 eindelijk een intrap hoorden claimen: 
‘The ball is out!’ 
 
Het waren allemaal ingrediënten voor een heerlijk voetbal-
sfeertje op 't Cranevelt en voor een prachtig tweedaags 
toernooi waar speelstijlen met elkaar botsten. En uiteinde-
lijk, winst of niet, had iedereen een leuke tijd. Dat is niet 
alleen te danken aan de deelnemers. Het toernooi was 
uitstekend georganiseerd (dank aan de vrijwilligers!) en de 
sponsoren hadden voor allerlei extra’s gezorgd (waarvoor 
dank!). JdK

‘The ball is out!’
 International Tournament 2019

foto’s Ted de Kraker
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Een speciale voorjaarsALV deze keer, waarin veel 
grote toekomstplannen werden gepresenteerd. 
De commissie die alle geledingen in de club had 

gesproken over het speerpuntenplan VDZ 2026, maakte 
haar bevindingen bekend bij monde van Sjors van Leeu-
wen. De elektronische tamtam had niet stilgestaan en de 
leden overspoeld met wervende uitnodigingen. Uw Vol-
harderverslaggever was er op tijd, het zou wel eens druk 
kunnen worden. De stoelen stonden in collegeopstelling, 
om een grote toestroom het hoofd te kunnen bieden (in 
plaats van het gebruikelijke carré). Een kwartier voor 
aanvang waren er nog maar 10 mensen, het bestuur 
begon al moeilijk te kijken; maar toen liep het ineens vol. 
De leden bleken toch zeer geïnteresseerd.

In een vlotte presentatie van drie kwartier bracht Sjors 
het plan voor het voetlicht. Op pagina 46 van deze 
Volharder staan de hooflijnen ervan. De commissie had 
haar werk goed gedaan. Het aantal kritische vragen bleef 
beperkt tot een aantal opmerkingen over details. De ALV 
ging bijna unaniem akkoord met het plan.
Na een versnapering van de penningmeester ging Mick 
Martens van TM2 Architecten verder met de plannen voor 
de aanpak van het clubhuis. De voorgevel is aan vervan-
ging toe, de entree heeft een opknapbeurt nodig en de 
bar/keuken heeft behoefte aan opslagruimte. Qua budget 
is het een kleine operatie, in afwachting van de plannen 
voor een grote renovatie of zelfs nieuwbouw. Het club-
huis kan met deze ‘kleine’ opknapbeurt weer een aantal 
jaren vooruit, tot de nieuwe plannen uitgewerkt zijn. 

Tijd voor een kort intermezzo. Er was een lid van ver-
dienste benoemd. Uw verslaggever stond klaar om de 
naam van de gelukkige te noteren en had zijn telefoon 
klaar voor een mooie foto toen de voorzitter deze 
verslaggever (de hoofdredacteur van de Volharder) 
uitriep tot lid van verdienste. Een daverend applaus 
begeleidde deze mededeling en uw verslaggever 
stond op in stomme verbazing om deze onderschei-
ding in ontvangst te nemen. Zo trots als een pauw 
ging hij terug naar zijn plaats om de rest van de ALV 
te verslaan. 

Penningmeester Hans van der Held gaf een pre-
sentatie van de financiën van de club (die er goed 

Presentatie Speerpuntenplan: VDZ op weg naar 2026

Voorjaars ALV

voorstaan) in het licht van het nieuwe toekomstplan. Om 
deze plannen ten uitvoer te brengen, met bijvoorbeeld 
meer betaalde krachten voor de grote klussen in de 
vereniging (hoofd Jeugd, verenigingsmanager etc.), moet 
er wel goed op de centen worden gelet de komende jaren. 
Op pagina 57 van dit nummer geeft hij in hoofdlijnen weer 
wat die plannen precies behelzen.

Daarna sloot de voorzitter de vergadering en was het tijd 
voor een gezellige en geanimeerde nababbel waarin alle 
plannen nog eens werden doorgesproken. Het bestuur 
en de commissies werden gefeliciteerd met de mooie 
toekomstplannen van onze club. En uw verslaggever ging 
na de nodige schouderklopjes stilletjes naar huis om zijn 
vrouw het mooie speldje te laten zien.

RB



cafe de schoof

Veldman Sport

Cafe de SchoofKorenmarkt 37
cafedeschoof@gmail.com

Iedere dag tussen 
17:00 en 18:00 uur

SCHOOF 
UURTJE

Iedere zondag
 

HORECA 
NIGHT

Iets cadeau 
geven

DE SCHOOF 
CADEAUBON 

Ook perfect voor 
uw verjaardag, een receptie of  clubavond



Ook perfect voor 
uw verjaardag, een receptie of  clubavond

De vrijwilligersavond, traditoneel in het laatste 
weekend van het seizoen, was ook dit jaar weer 
een groot succes. Rond een uur of zes een potje 

voetbal, rond een uur of zeven een potje bier, rond acht 
uur een potje spareribs en rond negenen een potje quiz-
zen. En dat alles omlijst door een prachtige zomeravond. 
Jeroen Westen won de VDZ pubquib, Henk en Omar ver-
zorgden een uitstekende barbecue en de horecacommis-
sie had de avond verder weer helemaal perfect verzogrd.
Over de Horecacommissie gesproken: die won dit jaar 
de Vrijwilliger van het jaar prijs. Frans Bolder kreeg een 
eervolle vermelding en Rob van de Beek de Vrijwilliger 
van het jaar bij de jeugd. Gefeliciteerd allemaal!
Het bleef nog lang gezellig in het clubhuis, om één uur 
vond ik het welletjes,

Rudi Borkus

Rob van der Beek (Jeugd)
We kennen er nog genoeg. Jeugdleiders/-trainers die er op 
zaterdag en trainingsavonden vaak alleen voor staan. Zo 
ook Rob. Maar, je hoort hem niet klagen. Hij pakt aan en lost 
op. Is altijd opgeruimd en relaxed. En dat straalt ook af op 
zijn teams. Al vanaf de F8 in 2015 tot dit jaar de JO158 is hij 
bezig voor de lagere recreatieteams, bij zijn zoons Sem en 
Ruut. Staat er heel vaak alleen voor en is dan coach, leider 
én scheidsrechter en traint daarnaast ook nog. Dat doet hij 
allemaal zonder klagen, roeiend met de riemen die hij heeft. 
Voor het plezier van de kinderen in zijn team. Dan ben je de 
ultieme vrijwilliger en verdien je het om jeugdvrijwilliger van 
het jaar te worden. Unaniem voorgedragen!

De Horecacommissie
De Horecacommissie werkte dit jaar onder grote druk. 
VDZ is 7 dagen per week geopend, een dagje over-
slaan kan niet. De vaste bezetting op zondag is nog niet 
ingevuld en geregeld komende de mensen die bardienst 
hebben niet opdagen. Dat wordt allemaal door de Horeca-
commissie opgelost, vaak met kunst en vliegwerk. 
 
Tegelijkertijd tappen ze een lekker pilsje, staat de koffie 
klaar en zit de frites in het vet. Zij weten de sfeer er in te 
houden. VDZ is de leden van de horecacommissie dan 
ook veel dank verschuldigd.

 Namens de leden
Het bestuur

Vrijwilligers van het jaar!

Vrijwilligersavond 2019
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VDZ is op weg naar 2026.  Ga je mee?
Op 14 mei heeft de Algemene ledenvergadering 
(ALV) met veel enthousiasme en grote instemming 
het Speerpuntenplan VDZ op weg naar 2026 goed-
gekeurd. De vergadering werd druk bezocht. Er was 
veel belangstelling van leden, ouders van jeugdleden 
en kaderleden. 

Van samen groter naar samen beter
Onder het motto ‘van samen groter naar samen beter’ 
gaan we de komende jaren werken aan de vernieuwing 
van het clubhuis, het versterken van de voetbalopleiding 
en het versterken van de verenigingsorganisatie. Zodat 
we in 2026, als we 100 jaar bestaan, een nog gezondere 
en bloeiendere voetbalvereniging zijn. Met voor iedereen 
voetbal met meer plezier. 

Levend actieplan
Op de website vind je het hele speerpuntenplan met toe-
lichting op alle ambities en speerpunten. Ook vind je op 
de website de presentatie van het speerpuntenplan zoals 
toegelicht op de ALV. Bij het opstellen van dit plan zijn alle 
commissies betrokken geweest. Je kunt het speerpunten-
plan zien als een ‘levend actieplan’ dat jaarlijks door het 
bestuur en de Algemene ledenvergadering (ALV) getoetst 
en bijgesteld wordt. Hierna lichten we kort een paar 
speerpunten toe. 

Nieuwbouw of renovatie (lange termijn)
VDZ onderzoekt met een werkgroep eerst of volledige 
nieuwbouw organisatorisch en financieel haalbaar is.
 Als dat haalbaar is, worden de volgende stappen 
gezet. Als blijkt dat 
nieuwbouw niet 
haalbaar is, wordt 

het clubhuis gerenoveerd en uitgebreid. De eerste werk-
groepbespreking is op 3 juli 2019.  

Clubhuisonderhoud (korte termijn)
Op korte termijn worden enkele noodzakelijke onder-
houdsprojecten uitgevoerd. Zo wordt de kantineluifel 
vervangen en de kantinepui aan de buitenkant geschil-
derd. Het oude kaartverkoophuisje wordt vervangen door 
een nieuwe voorraadruimte voor bar en keuken. Verder 
komt er nieuw meubilair in de kantine en krijgt de kantine 
een opfrisbeurt. Ook worden de kleedkamers 1 t/m 4 
opgeknapt en wordt ander noodzakelijk (achterstallig) 
onderhoudswerk uitgevoerd.

Voetbalopleiding (KNVB)
Op voetbalgebied hebben drie onderwerpen hoge prio-
riteit. Het verbeteren van de kwaliteit van (1) jeugdkader 
(trainers, leiders/coaches en scheidsrechters), (2) van de 
voetbalopleiding zelf (leerplan, doorlopende leerlijn) en (3) 
van de overgang van jeugd naar senioren (ook voor het 
behoud van leden). Dit gaan we doen door het aanstel-
len van een Bestuurslid Voetbaltechnische zaken, het 
aanstellen van een Hoofd Opleiding (HO) en het invoeren 
van de VDZ Voetbal Academie. Hoofd Opleiding (HO) is 
een professionele (betaalde) kracht voor 16 tot 20 uur per 
week. Met als doel een uitstekende jeugdopleiding con-
form de kwaliteitseisen van de KNVB. Voor recreatie én 
prestatievoetballers, meiden en jongens, van jong tot oud. 
De werving van Hoofd Opleiding is inmiddels gestart.

Mick Martens gaf 
tijdens de ALV een 
presentatie voor de 
opknapbeur (korte 
termijn) van het club-
huis. Of het er precies 
zo uit komt te zien 
is niet geheel zeker 
maar het geeft een 
idee van de richting 
waarin wordt gedacht.
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VDZ is op weg naar 2026.  Ga je mee?

Trainings- en speelmogelijkheden
VDZ verbetert voor zover als mogelijk de trainings en 
speelmogelijkheden op drie gebieden: (1) meer trainings-
veldruimte tijdens ‘piekuren’ op trainingsavonden, (2) 
meer speelruimte voor senioren(teams) op zaterdag en 
(3) differentiatie en flexibilisering van het voetbal/sport-
aanbod. Denk aan 7x7voetbal, 45+voetbal en Walking 
Football. Gezien de grootte van de club en de drukte op 
‘piektijden’ moeten we op zoek naar creatieve oplossin-
gen. Daarbij kijken we ook naar de vraag van leden naar 
andere voetbal en lidmaatschapsvormen. VDZ gaat zich 
sterker profileren als de ‘buiten(voetbal)sportpartner’ van 
de wijk. Het sportpark, clubhuis, kleedkamers en kunst-
grasvelden bieden vooral op doordeweekse dagen, in de 
ochtenden en vroege middagen, extra mogelijkheden voor 
leden en de wijk. Om alle wensen en behoeften in kaart 

te brengen wordt er komend jaar een leden en wijkonder-
zoek uitgevoerd.

Verenigingsorganisatie
VDZ versterkt de verenigingsorganisatie door het aanstel-
len Verenigingscoördinator (VC) en het invoeren van een 
Verenigingsbureau. De Verenigingscoördinator vervult 
ook de rol van Vrijwilligerscoördinator en Wijkcoördina-
tor. Het is een professionele (betaalde) kracht voor 16 
tot 20 uur per week. Het Verenigingsbureau zorgt voor 
uitvoering van alle administraties zoals secretariaat, 
ledenadministratie, financiële administratie, contributie
incasso, inkoopadministratie, wet en regelgeving (VOG, 
AVG, ARBO), gemeentelijke regelingen (jeugdsportfonds), 
vrijwilligersregeling en andere administraties. Het Vereni-
gingsbureau ondersteunt bestuur, commissies en de club 

De nieuwe organisatiestructuur van VDZ. Passend bij een actieve vereniging met 1500 leden. Met nieuwe onderdelen, commissies en 
functies die stapsgewijs ingevuld worden. Kaderleden zoals trainers, leiders en commissieleden krijgen stemrecht in de ALV. 
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bij allerlei activiteiten. De werving 
van Verenigingscoördinator wordt zo 
snel mogelijk gestart. 

Bestuur wordt BestuursTeam 
(BT)
De uitvoering van het speerpun-
tenplan vraagt nogal wat inzet 
en bestuurskracht. Daarom is de 
verenigingsstructuur aangepast (zie 
schema). Ook introduceert VDZ het 
‘BestuursTeam’. Geen traditioneel 
klein bestuur, maar een groot en 
flexibel team dat bestaat uit zo’n 11 
personen. Een mix van jong organi-
satietalent en ervaren bestuurders. 
Samen verdelen ze het werk. Waar-
bij we werken met flexibele rollen en activiteiten in plaats 
van vaststaande functies en takenpakketten. Teamleden 
kunnen jaarlijks wisselen waardoor er een dynamische 
en flexibele werkwijze ontstaat. Hoe dat er precies gaat 
uitzien zal de praktijk leren. Hiermee verjongen we het 
bestuur, verdelen we het werk over meer mensen, maken 
we bestuurswerk aantrekkelijk en krijgen we een grotere 
slagkracht met meer frisse ideeën. Op 12 juni was er een 
eerste bijeenkomst met 15 kandidaat bestuursteamleden. 
Hierover later meer. Ook is er een nieuwe reüniecommis-
sie die o.a. de jaarlijkse VDZ Golden Oldies Reünie gaat 
organiseren. 

BestuursTeam (BT) in opbouw
Op 12 juni was er een eerste verkenningsbijeenkomst 
over de vorming van het BestuursTeam. Een van de 
speerpunten uit het Speerpuntenplan VDZ op weg naar 
2026. Deelnemers waren Sander van der Drift, Patrick 
Hofstede, Richard Kaper, Pieter Middeldorp, Tijs Berger-
voet, Martijn van Gessel, Joris Schemkes, Niels Emeis, 
Kars Deutekom, Irene Smelting, Kars Rasing en het statu-
tair bestuur met Noud Hooyman (voorzitter), Esther Bron-
ckhorst (secretaris/algemene zaken), Hans van der Held 
(financiële zaken) en Mathieu Nas (diverse/jeugdzaken), 
In totaal 15 personen, een mooi rond getal. We houden je 
op de hoogte als het BestuurTeam definitief is.

Voetbal met meer plezier? Doe ook mee!
Dit was nog maar een tipje van de sluier van wat we de 
komende jaren willen gaan doen. Kortom, genoeg werk 
aan de winkel bij dé leukste voetbalclub van Arnhem. Of 
zoals onze VDZslogan luidt: voetbal met meer plezier. Wil 
je meedoen, ook in de basis spelen? Trek dan een van de 

bestuursleden of commissieleden aan 
de jas of stuur een email naar bestuur@
vdzarnhem.nl. In de vacaturelijst staan 
een paar functies die we snel willen 
invullen. Het plan is er, nu de uitvoering.
Over de voortgang van het speerpunten 
word je via de Volharder en website op 
de hoogte gehouden. Het bestuur en 
de werkgroep willen hierbij nogmaals 
iedereen bedanken die aan het speer-
puntenplan hebben meegewerkt. Ook 
doen we graag een beroep op iedereen 
om dit speerpuntenplan tot een succes 
te maken. Wil je ook meedoen? Aarzel 
niet en neem contact op!

Sjors van Leeuwen
Bestuur & Werkgroep VDZ op weg naar 2026

 

Wie hebben we nodig?
De uitvoering en het succes van dit speerpuntenplan 
staat of valt met de mensen die het doen. Naast alle 
commissies, kaderleden en vrijwilligers die actief zijn 
én blijven, heeft VDZ op korte termijn behoefte aan de 
volgende versterking:  

Bestuursleden (BestuursTeam)voor de 
functie van:
• Bestuurslid Voetbaltechnische zaken
• Bestuurslid Accommodatie & Facilitaire zaken
• Bestuurslid Communicatie & Sponsoring
• Jong organisatietalent

Commissieleden voor deelname aan de  
commissies:
• Commissie Clubhuisvernieuwing
• Beheercommissie

Vrijwilligers (met bijbaanvergoeding) voor:
• Kantinecoördinatoren (pool)

Professionals (betaalde krachten) voor:
• Hoofd Opleiding (16 tot 20 uur per week)
• Verenigingscoördinator (16 tot 20 uur per week)

Interesse?
Neem contact op met het bestuur via 
bestuur@vdzarnhem.nl
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Familietoernooi 2019
Een toernooi organiseren is best een klus. Zeker als dan 

blijkt dat tijdens het toernooi ook nog de halve vereniging 
in de nacompetitie actief is. Maar Hans Egging (op de foto 
rechtsboven) en zijn organisatie heeft zich niet uit het veld la-
ten slaan en het toch voor elkaar gebokst. Een dagje vroeger 
en met misschien net iets minder teams dan normaal maar 
zoals de foto’s laten zien was het weer een geslaagde dag. 
De fotoreportage was de laatste klus van afscheidnemend fo-
tograaf Ted de Kraker van de Volharder. We gaan ‘m missen!



BSW Adviesgroep

Rung Thais Restaurant

rund Thais resTauranT
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Seizoensafsluiting 
VDZ JO17-1 en 2

Team JO171 en 2 hebben het seizoen 2018
2019 afgesloten met een Internationaal 

toernooi in Noord Limburg tijdens het Pinksterweek-
end. De boys verbleven in tenten op het sportpark 
van Gennep en de sportieve prestaties op het 
veld vonden plaats bij de Groesbeekse Boys. De 
boys hebben deze gezamelijke afsluiting als zeer 
geslaagd ervaren. Via de weg willen de boys de 
trainers & begeleiding en alle ouders bedanken die 
het afgelopen seizoen hebben gereden naar de 
uitwedstrijden en tijdens het Pinksteruitje.

Plus een speciaal dankwoord aan Ben – Coop 
Alteveer  voor de sponsoring van de trainingspak-
ken en tassen.

Voor de statistieken : VDZ team JO171 heeft de 
derde plek behaald en team JO172 de zesde 
plaats. Iedereen een mooie zomer toegewenst.

Met sportieve groet,
Karin Smit

Nietsvermoedend ging onze hoofdredacteur op een 
dinsdagavond in mei naar ‘t Cranevelt. Hij woonde 

de Algemene Ledenvergadering bij uit interesse voor de 
club en uit nieuwsgierigheid naar het Speerpuntenplan. 
Kon een mooi stukje voor De Volharder worden…. Dat hij 
uren later als kersvers Lid van Verdienste weer naar huis 
zou gaan, had hij geen moment gedacht.

‘Ik had het eerst niet eens in de gaten. Maar het was 
toch echt mijn naam die genoemd werd. Het was een 
mooi moment en ik voelde mij zeer vereerd.’, aldus onze 
hoofdredacteur.

Het speldje dat hoort bij de titel ligt in een doosje dat 
staat op het dressoir. Als wij er vanuit de redactie niet 
naar hadden gevraagd, had Rudi hem waarschijnlijk niet 
eens laten zien tijdens de vorige redactievergadering. 
Dat zegt wel iets. Rudi is een échte vrijwilliger: je helpt je 
club gewoon een handje. Een beetje waardering daarvoor 
is natuurlijk leuk, maar niet noodzakelijk voor hem. Rudi 
doet alsof het vanzelfsprekend is. 

Maar dat is het natuurlijk niet. Al meer dan achtien jaar 
zorgt hij ervoor dat de Volharder verschijnt. En dat bete-
kent vijf keer per jaar een behoorlijke aanslag op zijn tijd.
Daarom zijn wij als redactieleden trots op Rudi. Jaren-
lange, vrijwillige inzet is beloond met een prachtige 
onderscheiding voor een bescheiden man. Want toen 
wij gekscherend voorstelden om hem een plekje op de 
middenpagina of op de voorpagina te geven, zei hij zoals 
verwacht: ‘Niet zolang ik hoofdredacteur ben!’

Jasper de Kinkelder

Lid van verdienste



52

Mijn naam is Jeroen 
Westen, ik ben 36 
jaar oud en vader van 

een zoontje van ruim twee jaar. 
Ik ben sinds 1988 lid van VDZ, 
dus inmiddels al ruim 30 jaar. 

Na alle eerste jeugdteams en een jaar in Amerika (col-
lege) heb ik twaalf jaar in VDZ 1 gevoetbald. Terwijl ik in 
VDZ 1 speelde, ben ik bij VDZ ook als scheidsrechter be-
gonnen en later (op zaterdag) ook zes jaar scheidsrechter 
voor de KNVB gefloten, waarbij ik uiteindelijk standaard 
derde klasse heb gefloten (het niveau van VDZ 1 op 
zondag). Vanwege kleine (spier)blessures moest ik echter 
een keuze maken en heb ik voor VDZ gekozen, omdat ik 
het toch veel leuker vind om binnen onze vereniging actief 
te zijn dan in m’n uppie op pad in Gelderland te moeten. 
Vanaf seizoen 2019/2020 speel ik in VDZ Zaterdag 4 en 
fluit ik wedstrijden bij VDZ. Daarnaast ben ik nog steeds 
de beheerder van de VDZ Website (sinds 2001).

Sinds half april 2019 ben ik de Algemeen Scheidsrech-
terscoördinator binnen VDZ. Daarmee ben ik aan-
spreekpunt en eindverantwoordelijke voor de Rabobank 
Scheidsrechtersacademie en het opstellen en uitvoeren 
van het Scheidsrechtersbeleidsplan. Door m’n lange 
VDZverleden en m’n (scheidsrechters)netwerk binnen en 
buiten VDZ denk ik dat ik een goede invulling van deze 
rol kan geven. Mijn persoonlijke ambitie is dan ook om 
het uitstekende werk van Jérôme en Lenny Jansen voort 
te zetten en de clubarbitrage binnen VDZ naar een hoger 
niveau te brengen, kwantitatief en kwalitatief.

Want door de grote groei van VDZ in de afgelopen tien 
jaar zijn er nog steeds veel uitdagingen binnen de vereni-
ging, waaronder de clubarbitrage; er worden elk weekend 
meer dan 35 wedstrijden gespeeld waarbij een scheids-
rechter of spelbegeleider nodig is. Daarvan zijn er op dit 
moment helaas (nog) niet voldoende binnen VDZ. Vele 
handen maken licht werk, dus we hopen van harte dat ie-
dereen een steentje wil bijdragen en af en toe een (jeugd 
of senioren)wedstrijd wil fluiten. Lijkt het je leuk om eens 
een wedstrijd te leiden? Of weet jij het altijd beter dan de 
scheidsrechter? Of ken je iemand die elke keer commen-

taar heeft op de beslissingen van de scheids? Meld jezelf 
of hem/haar aan via scheidsrechter@vdzarnhem.nl. We 
zullen dan bij de eerste wedstrijd zorgen voor een begelei-
der, aan wie je je vragen kunt stellen en die jou feedback 
tijdens en na de wedstrijd kan geven.
Blijk je een scheidsrechterstalent te zijn, maar vooral, 
vond je het leuk en uitdagend? Dan kun je (op kosten van 
VDZ) een officiële KNVBscheidsrechterscursus volgen, 
waardoor je met nog meer spelregelkennis, zelfvertrou-
wen en daarmee plezier het veld zal betreden! Bovendien 
heeft VDZ ook nog een cadeau als je slaagt voor de 
KNVBcursus...

Meld jezelf of iemand anders dus aan via scheidsrech-
ter@vdzarnhem.nl. Daarmee zorgen we er met z’n allen 
voor dat iedereen met veel plezier bij VDZ kan blijven 
voetballen! Meer informatie over scheidsrechterszaken bij 
VDZ? Kijk op www.vdzarnhem.nl/scheidsrechters!
Tot ziens bij VDZ!

Jeroen

Algemeen Scheidsrechterscoördinator

Jeroen Westen

We wilden ook nog een artikel over de VDZ-arbitrage uit De Scheidsrechter afdrukken in de Volharder. Helaas is dit nummer zo vol door 
alle bekerwinnaars en kampioenen dat we de plek daarvoor missen. Het stuk staat op de VDZ website, zie https://www.vdz-arnhem.
nl/1/498/vdz-arbitrage-in-de-scheidsrechter/. Lees het vooral, het is een verhaal waar je als VDZ-er trots van wordt! (red.)

25 jaar VDZ!

Jeroen tijdens een 
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Een zinderende dag 

Op 1 juni was het weer een heerlijke drukte op sportpark 
‘t Cranevelt. Het jaarlijkse Rabobank Henk Evers toernooi 
was gezegend met een geweldige zomerse dag. De mini’s 
en de teams van JO7 t/m JO12 leverden meer dan 60 
teams en ongeveer 500 jongens en meiden die de strijd 
aangingen voor de sportieve eer. 
Vanaf de ochtend waren alle velden druk bezet, met 
teams en begeleiders maar vooral ook veel enthousiaste 
ouders en supporters. Geweldige acties, mooie goals en 
zinderende finalewedstrijden brachten voetballiefhebbers 
van jong en oud een dag zoals de zomerse toernooien 
bedoeld zijn. Zon, warmte en gezelligheid. ’s Middags 
werden tijdens de wedstrijden zelfs even drinkpauzes 
ingelast, waarmee de spelers van de JO10 en JO12 
teams wat extra verkoeling konden krijgen. Tussen de 
wedstrijden door mochten de teams ook hun schotkracht 
met elkaar meten in de speedtrap. 
Het was een topdag voor VDZ! Een groot aantal VDZ
teams mocht meedoen voor de ereplaatsen en naast een 
aantal mooie eerste plaatsen, werden ook de tweede en 
derde trede van het ereschavot vaak door VDZ gevuld. 
Namens alle deelnemers en supporters willen we de 
toernooicommissie nogmaals hartelijk danken voor de 
organisatie.

De supporter Foto’s Kim Corbeek-Folman
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De laatste loodjes van een AJC
Een van de laatste weken als algemeen jeugd-
coördinator, maar ook voetbalvader

Dinsdag 28 mei
Direct uit mijn werk rijd ik naar VDZ. Kan ik mooi nog 
een stukje van de wedstrijd van mijn zoon Rick zien. Hij 
speelt in de JO173 en met nog twee wedstrijden te gaan 
doen ze nog volop mee voor het kampioenschap. Nog 2x 
winnen en ze zijn er! Na 20 minuten moet ik er vandoor. 
Samen met de TC’s spreken we de teamindelingen door. 
Een gigantische klus die we vanuit de jeugdcommissie in 
de laatste bespreking bijwonen om vast te stellen dat de 
procedures goed zijn gevolgd. Alles ziet er goed uit. Nog 
een paar discussiepunten, maar dat gaat goed komen. In 
de bestuurskamer horen we het gejuich vanaf veld 7. De 
jongens van JO173 verslaan Spero met 20!

Woensdag 29 mei
Aanstaand weekend is het Henk Evers toernooi. Een toer-
nooi met heel veel teams en voor het eerst in samenwer-
king met de sponsor Rabobank, vanwege het grote aantal 
jeugdscheidsrechters dat op dit toernooi actief is. Ik help 
de toernooicommissie nog met mijn kennis vanuit eerdere 
jaren in deze leuke commissie. Ze staan dit jaar voor het 
eerst helemaal op eigen benen en dan is af en toe even 
meekijken met de uit te voeren opstarttaken, de poule
indeling en de wedstrijdschema’s best welkom. Trouwens 
ook nog even de vrijwilligersteams O17/19 voor het Geert 
Egging toernooi aanschrijven, zodat deze er wel zijn.

Donderdag 30 mei
Zoals elk jaar wil VDZ iets terugdoen voor haar vrijwil-

ligers. Aan het einde van het seizoen is er een afsluitend 
toernooitje en een gezellige BBQ. Daar moet ik nog wel 
even een mailing voor maken. Ook moeten alle materialen 
dan weer worden ingeleverd. Dat moet dus ook nog in de 
mail, zodat we aan het begin van het seizoen weer met 
aangevulde materialen kunnen starten. 

Vrijdag 31 mei
Er zijn veel vacatures bij de jeugd die we graag ingevuld 
willen hebben door zoveel mogelijk ouders. We willen 
deze al kenbaar maken voordat het bar en keukenrooster 
open gaat. Nu kunnen we ouders nog enthousiast maken. 
Als ze eenmaal ingepland staan is dat veel moeilijker. 
Dus teksten maken voor op de site en veel ook! Eind van 
het seizoen kan dan de mailing er uit. Ook nog even snel 
naar de Sligro, want morgen speelt mijn dochter Floor de 
bekerfinale voor Meiden O15. Vanwege de warmte even 
wat zoute chips en wat sportdrank voor de meiden halen.

Zaterdag 1 juni
Vandaag de dag van de grote bekerfinale. Terwijl bij VDZ 
het Henk Evers toernooi wordt gespeeld, spelen wij in 
Klarenbeek bij Apeldoorn de finale tegen ’t Harde. Een uit-
gebreid verslag elders in deze Volharder, maar de beker is 
meegegaan naar Arnhem!! 

Zondag 2 juni
Vandaag worden we toch nog een beetje in een feestroes 
wakker thuis. Was een mooie dag gisteren en wat we heb-
ben veel foto’s en filmpjes gemaakt. Leuk voor de meiden 
om daar een mooi filmpje van te maken. Dan kruip ik toch 
nog maar even achter de computer om dat voor elkaar te 
maken. 

Maandag 3 juni
Het volgende toernooi staat alweer voor de deur bij VDZ: 
het Geert Egging toernooi. Er zijn wat last minute afzeg-
gingen, dus de commissie moet opnieuw naar de poule 
indelingen kijken. Ik help ze nog even. Vandaag gaan ook 
de teamindelingen op de site, dus altijd weer een hele 
buzz rondom alle teams. Staan ze er al op….?? 

Dinsdag 4 juni
Vanavond moet Rick zijn laatste wedstrijd inhalen. Ze 
spelen tegen de nummer 3 DVV. Een minimale overwin-
ning is genoeg voor het kampioenschap. Dat zou wat zijn, 
2 kampioenen in 1 week! Ik moet me haasten, want de 



De laatste loodjes van een AJC
wedstrijd is al om 19 uur en ik kom 
uit Rotterdam. Ik mis net de eerste 
goal van VDZ, maar de eerste helft 
verloopt volgens plan: 10. In de 
2e helft gaat het mis: een aange-
schoten handsbal gaat op de stip. 
De keeper pakt hem nog, maar de 
rebound is voor de DVV spits 11. 
En ondanks hartstochtelijk aanval-
len wordt dat ook de eindstand, 
ongeslagen maar toch 2e. Jam-
mer! Zo liggen vreugde en verdriet 
ook thuis soms dicht bij elkaar.

Woensdag 5 juni
En dan blijkt de veerkracht van 
de jongens van de JO173. Ik ga 
samen met mijn vrouw Lenny nog 
even naar de afsluitende training 
met de niet ontkurkte champagne 
van gisteravond. De jongens nemen afscheid van hun 
trainers en teammanager en bedanken hen met een 
mooi passend cadeau, zoals hopelijk alle teams heb-
ben gedaan voor de vrijwilligers die week in week uit en 
in weer en wind voor onze kinderen op het veld staan. 
De afsluitende woorden van de aanvoerder: dan win-
nen we zaterdag maar mooi het “Geert Egging toernooi!” 
O ja, shit, ik moet nog even met de toernooicie naar de 
schema’s kijken…..

Tot slot
En zo is er bijna een einde 
gekomen aan mijn periode als 
algemeen jeugdcoördinator. Ik heb 
het met heel veel plezier gedaan. 
Het is enorm leuk om als relatieve 
nieuwkomer zo VDZ steeds beter 
te hebben leren kennen. Bedankt 
aan alle trainers, leiders, coördina-
toren, leden en vrijwilligersadmi-
nistratie, uiteraard de jeugdcom-
missie en alle anderen waar ik 
mee heb samengewerkt. Mooie 
dingen gedaan, veel bereikt, maar 
nog niet alles, VDZ hopelijk weer 
een stukje beter gemaakt en 
vooral de jeugd van VDZ hopelijk 

zoveel mogelijk ongestoord voetbalplezier bezorgd. We 
doen het tenslotte voor de kinderen (en omdat we het zelf 
ook best wel leuk vinden). En wat ik nu ga doen met al die 
extra tijd nu mijn ‘tweede baan’, zoals die thuis wel eens 
werd genoemd wegvalt? Sowieso als teammanager bij 
een van de teams van mijn kinderen aan de slag, dat is 
wel het minimum. En verder… we gaan het zien.
Hup VDZ!

Jérôme Jansen
Algemeen Jeugdcoördinator VDZ

Algemene Jeugdcoördinatie

De leiders van JO17-3 worden in het  
zonnetje gezet (foto Jérôme Jansen)
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Een moment uit het Geert Egging 
toernooi (foto Kim Corbeek-Folman)



Mondygiënistenpraktijk Arnhem

HANS, eten en drinken

SPECIAAL 

BIER
ELKE DONDERDAG AVOND

3,50EURO

ZIN OM
HEERLIJK SAMEN

TE ETEN IN DE NATUUR ?

Stel je eigen 
Lunch • Borrelmand

Samen !

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

HANSETENENDRINKEN

HANSETENENDRINKEN

O26 382 89 98

GRATIS WIFI

Jacob Cremerstraat 95 
6821 DC ARNHEM

www.Hansetenendrinken.nl

KOFFIE LUNCH

BORREL DINER

FEESTJE ?
Vier het

bij ons !!

MAANDAG GESLOTEN
DINSDAG  t/m  ZONDAG 

OPEN  VANAF 11:OO 

OPENINGSTIJDEN

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

BORREL ALTIJD

VOEL JE THUIS,
VOEL JE WELKOM

In de huiskamer van Sonsbeek!!
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3,50EURO

ZIN OM
HEERLIJK SAMEN

TE ETEN IN DE NATUUR ?

Stel je eigen 
Lunch • Borrelmand

Samen !

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

HANSETENENDRINKEN

HANSETENENDRINKEN

O26 382 89 98

GRATIS WIFI

Jacob Cremerstraat 95 
6821 DC ARNHEM

www.Hansetenendrinken.nl

KOFFIE LUNCH

BORREL DINER

FEESTJE ?
Vier het

bij ons !!

MAANDAG GESLOTEN
DINSDAG  t/m  ZONDAG 

OPEN  VANAF 11:OO 

OPENINGSTIJDEN

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

BORREL ALTIJD

VOEL JE THUIS,
VOEL JE WELKOM

In de huiskamer van Sonsbeek!!
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Op 14 mei is tijdens een druk bezochte Algemene 
Ledenvergadering (ALV) het Speerpuntenplan “VDZ op 
weg naar 2026”gepresenteerd en met grote instemming 
door de leden aangenomen. Een ambitieus plan, maar 
haalbaar. In deze Volharder lees je daar meer over.
Hoe past deze ambitie in onze begroting, kunnen we alle 
wensen vanuit de begroting betalen? Het antwoord is 
neen, niet alles. Maar wel een heel groot deel. Voor het 
komende seizoen sluit de begroting op –6K euro. Hiervoor 
wordt van de spelende leden voor de komende 3 jaren 
een extra contributiebijdrage gevraagd om dit in te lopen. 
Hier kom ik op terug.

Wat is er van het speerpuntenplan (op hoofdlij-
nen) in begroting opgenomen:
• investering vervanging van de luifel en groot onder-

houd aan de pui van de onze kantine inclusief een 
nieuwe voorraadruimte;

• opknappen van de kantine inclusief meubilair; 
• noodzakelijk onderhoud aan kleedkamers 1-4 en 

delen van de elektra; en 
• er is ruimte gemaakt voor het werven van een Ver-

enigingscoördinator (VC), Hoofd Opleiding (HO) en 
opzet van de VDZ Voetbal Academie

Wat is het effect hiervan op het resultaat van het 
komend seizoen:
• de financiering van groot onderhoud is resultaatsneu-

traal. Hiervoor was reeds gereserveerd in voor-
gaande jaren.

• opknappen kantine en meubilair. Hiervoor is door de 
club van 100 gespaard en is resultaatneutraal. 

• de investering voor de luifel komt ten laste van het 
resultaat via de post afschrijving. 

• kosten Verenigingscoördinator (VC), Hoofd Opleiding 
(HO) en VDZ Voetbal Academie kunnen tot op 6K 
euro niet geheel in de begroting worden opgevangen.

Om dit verlies in te lopen is door de ALV ingestemd met 
een extra contributiebijdrage, naast de jaarlijkse indexe-
ring van 2%, van 3 euro per jaar voor spelende leden, 
voor de komende drie jaar. Wij zullen als bestuur jaarlijks 
evalueren of deze verhoging nog nodig is als er op korte 
en middellange termijn extra sponsorinkomsten voor de 
VDZ Voetbal Academie, inclusief Hoofd Opleiding (HO) 
gegenereerd kan worden. 
Ik ben regelmatig bij VDZ, dus als je vragen hebt of als je 
wilt meedenken over de toekomst van VDZ spreek mij dan 
gerust aan.

Hans van der Held
Bestuurslid Financiële zaken

Van de penningmeester

Het speerpuntenplan financieel

Als sponsor van de mooie club VDZ doen we graag 
iets extra’s! Komen jullie met je team bij ons eten? 
Dan eet de 11de gratis!

• Reserveer tijdig
• Reserveer ovv VDZ actie
• Geldig tot 31-12-2019



indoor acTion



ZELHEM - Na een lang seizoen is het sprookje van VDZ 
3 tot zijn einde gekomen. Op het zonovergoten sport-
park ‘de Pol’ van VV Zelhem werd de ploeg van trainer 
Dawut afgelopen zondag verslagen door VV Reunie 2. 
De finale eindigde na 90 minuten in 2-2. Uiteindelijk wa-
ren strafschoppen nodig voor de beslissing. De ploeg 
uit Borculo bleek het koelst en zo gleed de promotie 
voor VDZ als olijfolie door de vingers. 

Door het winnen van de eerste periode, kon VDZ via 
de nacompetitie promoveren naar de reserve 2e 
klasse. In de halve finale werd VV Vorden versla-

gen. Pas in de 118e minuut zorgde onze Engelse sensatie 
Chris Rodgers voor het winnende doelpunt van VDZ. 

Een week later moest VV Reunie verslagen worden. Het 
zou geen makkelijk duel worden tegen de stevig spelende 
ploeg uit Borculo. Enkele oplettende volgers van VDZ had-
den al geconstateerd dat in de selectie van Reunie enkele 
kaartenverzamelaars speelden. Sterker nog, er waren wei-
nig spelers zonder kaart achter hun naam. Het begin van 
de wedstrijd ging gelijk op, echter was het VDZ dat na een 
kwartier op voorsprong kwam. Via een uitbraak werd Lukas 
Jungen weggestoken, Sjors Dreuning trok naar de eerste 
paal, waarna capitano en veteraan Jan Dijkmans, die zijn 
laatste wedstrijd speelde, vrij kon inschieten, 10! Voor de 
kersverse vader was het alweer zijn 7e doelpunt van het 
seizoen. Daarna werd VDZ slordig en moest de noodrem 
er zelfs aan te pas komen. Jeroen Timmermans sponsorde 
de KNVB met 17 euro, gele kaart. In de 20e minuut verdub-
belde Luuk ten Velde dit bedrag. Hieruit volgende een vrije 
trap op een gevaarlijke plek. Tot overmaat van ramp bleek 
Reunie te beschikken over een ware specialist, 11. 

Beide ploegen zochten met deze stand de kleedkamer op. 
Na rust nam Reunie meer initiatief en zorgde voor enkele 
gevaarlijke momenten. Ook VDZ kreeg nog enkele kan-
sen. Zo was Jorn Donders nog dichtbij een treffer. Toch 
was het Reunie dat op voorsprong kwam. In de 75e minuut 
stond de spits van Reunie oog in oog met de VDZgoalie, 
die de bal nog wel van richting veranderde. Helaas kreeg 

Sprookje strandt 
in penaltyserie

dezelfde Jeroen Timmermans, wie zich op de doellijn had 
geposteerd, de bal tegen de hand. VDZ moest verder met 
10 man. De strafschop werd feilloos benut, 12. De Arn-
hemmers streden met een man minder voor elke meter. 
Hard werken loont, al dan niet terecht kreeg ook VDZ een 
penalty wegens een handsbal, waarna Reunie ook met 10 
man verder moest. Jan Dijkmans nam zijn verantwoorde-
lijkheid en schoot de 22 tegen de touwen, een verlenging 
was aanstaande. In de verlenging bewees David van der 
Windt dé uitblinker te zijn. Hij verrichtte enkele fantastische 
reddingen.

Het zou aankomen op een penaltyserie. Helaas keerde de 
doelman van Reunie twee penalty’s en was dit voldoen-
de voor de winst. VDZ heeft voor elke meter geknokt, als 
team, met zijn allen. Hierbij diep respect voor de wissels. 
Ondanks dat zij nauwelijks minuten maakten in deze duels, 
stelden zij zich uiterst positief op. Waaronder Jordy Eijk-
hout, de aanvoerder van de derde helft. Hij kan zelfs zon-
der speelminuten een feestje vieren. Namens het team wil 
ik de trainer bedanken voor dit leuke seizoen, ondanks je 
drukke baan was je altijd aanwezig, vol energie. Daarnaast 
wil ik Ad Heijnen bedanken voor zijn rol als leider. Elke zon-
dag was alles geregeld. Ook Hugo Teunissen verdient een 
bedankje, de kroeg in geweest of niet, hij was er zondags 
bij. Verder wil ik de supporters bedanken voor jullie onvoor-
waardelijk steun bij zowel de thuis als uitduels. Iedereen 
die betrokken is geweest bij het derde, bedankt! 

VDZ 3
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Door Sjors Dreuning

Foto’s Roxanne van Weerden
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“Lieke! Wel luusteren hè?” “Ge zeit: ‘jóngens”. In het 
bekende reclamespotje plukt een bezorgde trainer 
in de stromende regen de kleine tegenstribbelende 
Lieke Martens van het modderige trainingsveld.  
Dat laatste – modder en plassen – tref je op het kunst-
gras van VDZ niet aan. Er is nog een verschil met het 
spotje. Het is inmiddels volstrekt normaal dat meisjes 
in jongensteams voetballen of met hun meisjesteam 
in de jongenscompetitie uitkomen. 

Wie op vroege zaterdagochtenden op’t Crane-
velt rondkijkt ziet dat de meisjesafdeling van 
VDZ barst van het talent. De nieuwe Lieke 

Martens, Jackie Groenens en Vivain Miedema’s lopen er 
in kleine versie al rond. In Remy van der Windt, die haar 
carrière na het Achillesavontuur in Duitsland voortzet, 
heeft VDZ haar eerste eredivisiespeelster. 
 
Terwijl de Leeuwinnen in Frankrijk strijden voor de we-
reldbeker wordt de basis bij de amateurs steeds breder 
én beter. “In 2026 is 70 procent van de spelers bij Heren 
en Dames 1 zelf opgeleid.” Het VDZbestuur kreeg voor 
die ambitie en toekomstplannen terecht een daverend ap-
plaus op de laatste ledenvergadering. De heren zitten nu 
onder de 20 procent, de dames er net boven.  
De meiden komen er ook echt aan. De meiden O131 
werden ongeslagen kampioen. De M0151, dat in de 
jongenscompetitie als JO156m speelt, bleek dit jaar een 
echte cupfighter en versloeg in de finale ‘t Harde. Vanuit 
de MO171 – het hoogste meisjesteam – maakten liefst 
vier speelsters hun debuut in VR1.
De MO171 bleek een ongekend talentvol team, dat 
prachtig combinatievoetbal liet zien. Het lukte helaas niet 
dat voetbaltalent in de competitie en in de bekerfinale te 
verzilveren met een tastbare prijs. Iedereen uit dit team 
blijft voetballen. Misschien is dat wel de allergrootste 
winst. Eenmaal 16 of 17 komt er heel wat op je af hoor! 
Qua school, bijbaantjes en nieuwe sociale dingen zoals 
uitgaan. Maar wat is nou leuker dan een heel seizoen 
samen bij VDZ een balletje trappen en met elkaar optrek-
ken? In je eentje hardlopen? Naar de sportschool? Tja. 
Fxxboring. Toch?  
 
Vaak worden selectieteams belicht. In welk team je ook 
speelt. Plezier moet altijd voorop staan. Ook daarom kijkt 
de Technische Commissie Vrouwen en Meisjes tevreden 

terug op afgelopen seizoen. Het indelen van de meisjes
teams was een hele klus, dat zonder Erwin Brakenhoff 
niet geklaard had kunnen worden.
  
Zomerstop of niet. Er is al lang nagedacht over het nieuwe 
seizoen. Volgend seizoen spelen liefst 12 meidenteams: 
twee MO11teams, drie MO13’s, drie MO15’s, drie 
MO17’s en één MO9. En 5 seniorenteams (één 7x7) in 
het roodzwart.  
VR1 begint na de zomer met de ervaren, gedreven en 
enthousiaste trainer Marcel van Dijk aan een nieuw hoofd-
stuk. VR2, waar Paul Meulenbroek zes jaar lang geweldig 
werk verrichtte, is een prima groep spelers, dat na degra-
datie de weg omhoog beslist weer zal vinden. Bij Dames 
3 zijn Hein en Kobus al jaren een gevierd trainersduo. Het 
vrouwen en meisjesvoetbal vormt een bloeiend onderdeel 
van de VDZfamilie. Met nog meer nadruk op techniek, 
balvaardigheid en plezier kan een eigen opgeleid VR1 al 
lang voor ‘VDZ2026’ zijn bereikt. 
Fijne zomer!

Henk van Gelder

De meiden komen er aan!! 

De meiden O17 schopten het tot de finale van de beker die helaas 
verloren ging maar het talentvolle team blijft ook volgend seizoen 
bij elkaar. Dat belooft wat!



Pupil van de Week: Willemijn Ver-
hagen en Piet van Hoorn

Milan van Gessel en Finn van Diggelen

Naam: Willemijn Verhagen
Ik ben 8 jaar oud en speel in JO9-7 als verdediger. Ik was pupil van de 
week bij de wedstrijd: VDZ 1 – tegenstander, bij de wedstrijd op 14 april 
2019. De uitslag was 3 - 2.

Hoe lang speel je al bij VDZ? Bijna 1 jaar
Waarom koos je voor VDZ? Omdat het een goede club is
Op welke positie speel je het liefst? Verdediger
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom? Stijn van Gent. 
Omdat-ie best aardig is en grappig en omdat hij goed is.
Wie vind je de beste voetballer en waarom? Matthijs de Ligt
Wat is je favoriete club? AJAX
Heb je nog andere hobby’s? Gamen
Wat wil je later worden? Geheim agent
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt? Pupil van de week 
zijn
Wat was je beste wedstrijd of actie? Ik moest de helft van de wedstrijd 
keepen en had er nul ballen door gelaten (en wel veel ballen gekregen).
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over jezelf? 
Pupil van de week zijn is echt heel leuk! Eerst werd verteld dat de tegen-
stander goed kon aanvallen, maar niet zo goed kon verdedigen en dat ze 
op het middenveld veel overtredingen zouden maken. Voor de wedstrijd 
heb ik de schaar geleerd van een speler. VDZ speelde de eerste helft 
super goed, de tweede helft werden de meneren op dat bankje wel erg 
boos op de scheidsrechter, maar VDZ had toch gewonnen!

Naam: Piet van Hoorn
Ik ben 8 jaar oud en speel in jo9-4 als verdediger/keeper. Ik 
was pupil van de week bij de wedstrijd: VDZ 1 – Rheden1 bij de 
wedstrijd op 22 april 2019. De uitslag was 1 - 1.

Hoe lang speel je al bij VDZ? 3 jaar
Waarom koos je voor VDZ? Mijn 2 broers zaten er al op
Op welke positie speel je het liefst? Verdediger/keeper
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom? 
Roman omdat hij goede passes geeft
Wie vind je de beste voetballer en waarom? 
Matthijs de ligt omdat hij een goede verdediger is
Wat is je favoriete club? Ajax/Vitesse/VDZ
Heb je nog andere hobby’s? drummen
Wat wil je later worden? profvoetballer
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij VDZ?
Pupil van de week zijn
Wat was je beste wedstrijd of actie? 
Een kruisingbal tegenhouden als keeper
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over jezelf? 
Bedankt voor de leuke dag

PUPIL VAN DE WEEK
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Géro meubelsoffeerderij

Schoonmaakbedrijf Hofs

Schoonmaakbedrijf Hofs
voor particulieren, bedrijven en Verenigingen

Algemeen schoonmaakonderhoud, glasbewassing, hulp in het 
huishouden (ook met pgb), schoonmaak kantoren, complexen 
van VVE, schoonmaakwerkzaamheden op scholen, 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

 w
w

w
.sbhofs.nl

Géro meuBelsToffeerderij

Er zijn dit seizoen vier teams 
kampioen geworden. In het najaar 

zijn JO12-3G en JO15-4 kampioen 
geworden. In het voorjaar zijn JO112 
en MO131 kampioen geworden. Van 
alle teams heeft JO11-2 de titel gepakt 
van “beste team van VDZ 20182019”. 
Bij de senioren gaat de titel naar VDZ 
3 Zat. Bij de winterstop was VDZ 1 op 
doelsaldo nog de beste maar nu zijn de 
rollen dus omgedraaid.
Als we even puur naar de feitjes 
kijken dan is het winstpercentage en 
het aantal gescoorde doelpunten niet 
meer zo laag geweest sinds seizoen 
20122013. Wat opvalt is namelijk dat 
diverse teams na de winterstop in een 
hogere voorjaarscompetitie hebben 
gespeeld met dus moeilijkere tegen-
standers. Meer uitdaging dus voor de 
kids en dat is alleen maar goed!

Jeroen Polman

VDZ 2018-2019 in cijfers
Plaats

Plaats 
comp. Elftal G P Doelsaldo Winst %

1 5+1 VDZ JO11-2 20 47 58 78,33%
2 4+2 VDZ JO12-2 20 45 84 75,00%
3 2+2 VDZ MO17-1 21 47 53 74,60%
4 1+7 VDZ JO12-3G 22 47 55 71,21%
5 1+7 VDZ JO15-4 22 46 36 69,70%
6 7+1 VDZ MO13-1 20 40 46 66,67%
7 2+5 VDZ JO19-5 18 35 30 64,81%
8 4 VDZ 3 Zat 21 40 21 63,49%
9 3 VDZ 1 26 49 37 62,82%
10 4 VDZ 45+1 16 29 36 60,42%
11 7+2 VDZ JO17-3 20 36 22 60,00%
12 3 VDZ 2 24 43 29 59,72%
13 6 VDZ VR4 24 43 11 59,72%
14 7+3 VDZ JO12-4 22 39 37 59,09%
15 6+5 VDZ JO11-6 24 41 22 56,94%
16 7+5 VDZ JO11-1 22 37 25 56,06%
17 4 VDZ JO19-1 22 37 23 56,06%
18 2+10 VDZ JO17-5 22 37 19 56,06%
19 4 VDZ JO13-1G 20 33 21 55,00%
20 5+7 VDZ JO15-8 19 31 12 54,39%
21 4+5 VDZ JO11-3 21 34 41 53,97%
22 6+5 VDZ JO17-4 20 31 10 51,67%
23 8+3 VDZ JO13-2 21 31 -6 49,21%
24 5 VDZ 3 22 32 8 48,48%
25 5 VDZ VR5 16 23 11 47,92%
26 10+3 VDZ JO11-5 23 32 2 46,38%
27 4+9 VDZ MO13-2 23 32 -15 46,38%
28 2+11 VDZ JO17-7 21 27 -22 42,86%
29 2+10 VDZ JO15-3 18 23 -17 42,59%
30 10 VDZ JO17-1 26 33 -8 42,31%
31 10+4 VDZ JO17-6 19 24 -30 42,11%
32 3+11 VDZ JO19-3 21 26 -2 41,27%
33 2+11 VDZ JO19-4 19 22 -39 38,60%
34 5+10 VDZ JO15-5 20 23 -39 38,33%
35 11+5 VDZ JO15-6M 22 25 -24 37,88%
36 7+5 VDZ JO13-3G 18 20 -18 37,04%
37 9 VDZ 2 Zat 22 24 -16 36,36%
38 8 VDZ 5 20 21 -31 35,00%
39 8 VDZ VR1 20 20 -21 33,33%
40 9 VDZ 6 21 21 -25 33,33%
41 12+4 VDZ MO17-3 22 21 -43 31,82%
42 12+7 VDZ MO17-2 22 20 -21 30,30%
43 8+11 VDZ JO13-4 22 20 -23 30,30%
44 6+12 VDZ JO11-4 22 20 -50 30,30%
45 7+10 VDZ JO17-8 20 18 -41 30,00%
46 8+8 VDZ JO12-1 18 16 -22 29,63%
47 9 VDZ VR2 20 17 -35 28,33%

Kijk voor de volledige team- en jaarresultaten op de website



De organisatie 
van VDZ

Clubhuis
Clubhuis V.D.Z.
’t Cranevelt 3
6815 DK Arnhem
0264425746

Postadres 
Postbus 864 
6800 AW Arnhem 

De organisatie van VDZ veranderd
Aan de hand van het Speerpuntenplan: VDZ op weg naar 2026 gaat er in de 
toekomst qua organisatie veel veranderen. Het bestuursteam wordt uitgebreid, 
er komt een verenigingcoördinator en een hoofd opleidingen. Deze functies zijn 
nog niet helemaal ingevuld, dat gaat de komende maanden gebeuren. De nieuwe 
structuur hebben we vast, voor zover mogelijk, hieronder ingevuld.

Contributies
(seizoen 2019/2020)
Seniorenleden € 272, 
(spelend)
Junioren  € 240, 
(13 t/m 18 jaar)
Pupillen  
(5 t/m 13 jaar) € 231,
Trainingslid € 150, 
(senioren)
Leden € 82,  
(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. 

BestuursTeam
Voorzitter en woordvoerder Noud Hooijman 0611351333
Algemene zaken Esther Bronkhorst 0644376905
Financiële zaken Hans van der Held 0623374766 
Algemene zaken/Jeugd Matthieu Nas 06 28469709
Voetbaltechnische zaken Vacature
Accommodatie & Facilitair Vacature
Communicatie & Sponsoring Vacature
Overige BestuursTeam leden Zie website 
 
Verenigingsbureau
Verenigingscoördinator Vacature
Ledenadministratie Jacqueline Meijer 
  ledenadministratie@vdzarnhem.nl
Vrijwilligersadministratie Jacqueline Meijer 06 10661682
Vrijwilligersplanning Hanny Jansen planning@vdzarnhem.nl
Wedstrijdsecretaris H/D Hanny Jansen wss@vdzarnhem.nl
Contributieinning en incasso Hanny Jansen 0627838393
Crediteurenadministratie Hans Egging facturen@vdzarnhem.nl
 
Commissies
Jeugdcommissie John Wijbenga 06 -51193081
Herencommissie – selectie Philip Bouwman 06 14566972
Herencommissie – recreatie Rogier Walter 06 29276710
Damescommissie  Irene Smeltink 06 10612614
Horecacommissie  Rogier Walter 06 29276710
Sponsorcommissie VDZ Hogerop Evert van Amerongen 026 4435831
Clubbladcommissie De Volharder Rudi Borkus 026 4422408
Websitecommissie  Jeroen Westen 06 18067183
Onderhoudscommissie  Wim van Swaaij 0622804197
Beheercommissie  Vacature 
Reüniecommissie  Marcel Leenders 0650902271

Contactpersonen Voetbaltechnische zaken
Hoofd Opleiding Vacature
Scheidsrechtercoördinator Jeroen Westen 06 18067183
Algemeen jeugdcoördinator Jerome Jansen 06 51828707
Wedstrijdsecretaris jeugd Gerard van Lunenburg 06 55778863
Toernooicommissie jeugd Lisette van Dijk
  toernooicommissie@vdzarnhem.nl
Stagebegeleiding CIOS  Cantor Barten 06 -52406331

Contactpersonen Overige zaken
Onderhoud en schoonmaak Steef Brinkhoff 0625088662

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


