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van de 
voorzitter

Welkom terug bij VDZ. Na een mooie zomer is 
het nieuwe seizoen gestart. Het wordt een 
mooi seizoen. Wat mij betreft niet alleen op 

voetbalgebied, maar ook in de ontwikkeling en toekomst 
van VDZ. We zijn inmiddels begonnen met de uitvoering 
van het speerpuntenplan 2026. Het bestuursteam is al 
twee keer bij elkaar geweest. Ik vind het mooi te zien, dat 
er ook bij jonge mensen veel enthousiasme is om zich 
bestuurlijk voor onze club in te zetten. U leest over al deze 
bestuurlijke zaken verderop in de Volharder.

Ik wil er een paar dingen vast uitlichten. We gaan starten 
met het opknappen van de kantine. De gevel wordt met 
een luifel overdekt, we maken een voorraadhok en het 
interieur wordt opgeknapt. De opdrachten zijn verstrekt en 
het meubilair is besteld. Met de Kerst zitten we er hopelijk 
weer mooi en warmpjes bij! Dit is een opknapbeurt waar 
we met zijn allen hard aan toe waren.

De werkgroep 2026 doet nader onderzoek naar mogelijke 
lange termijn plannen voor nieuwbouw (of grote renovatie) 

van ons clubhuis. We zijn in 
gesprek met de gemeente, 
kijken bij andere vereni-
gingen, we onderzoeken 
financiële mogelijkheden en 
we zijn bezig met de juridische zaken rondom ons huidige 
clubhuis. Op de Algemene Ledenvergadering in novem-
ber doet de werkgroep verslag. Ik hoop dan net als vorige 
keer weer op een grote opkomst van leden. 

Ook de organisatorische en technische zaken zijn we 
hard aan het uitwerken. Jeugd, dames en herencommis-
sie zijn daar nauw bij betrokken. Wilt u meedenken en 
meewerken meldt u zich dan bij mij of een van de leden 
van het bestuursteam. Kortom, we zetten dit jaar grote 
stappen en maken belangrijke keuzes voor VDZ. Dat 
geeft mij veel energie en vertrouwen. 
Beste leden, ik wens u een fijn seizoen met sportieve 
hoogtepunten en bovenal veel plezier bij onze mooie 
vereniging Volharding Doet Zegevieren.

Noud Hooyman

WELKOM BIJ                !!
Avond voor ouders
Over voetballen met plezier bij VDZ. Vanaf de mini’s en dan ver-
der; trainen, voetballen en wat we nog meer doen. We lichten het 
allemaal kort toe. En er is veel gelegenheid om vragen te stellen. 
En, wat kun je zelf doen; want VDZ-en doen we samen.

Wanneer : 23 oktober 2019
Waar : kantine VDZ
Hoe laat : 19.45 – 21.00 
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Burgers’ Zoo

VDZ LEGO 2019.indd   1 17-9-2019   12:07:56
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van de 
redactie

VDZ LEGO 2019.indd   1 17-9-2019   12:07:56

De eerste Volharder van dit seizoen ligt voor je. 
Normaal gesproken is het nog wel eens hard 
werken om zo’n eerste nummer vol te krijgen 

maar deze keer was het woekeren met ruimte om alles te 
kunnen plaatsen. Met een vernieuwde redactie hebben 
we het weer voor elkaar gebokst. Die nieuwe redactie 
is een van de artikelen die in deze aflevering staat. 
Liefst vier nieuwe redactieleden stellen zich aan je voor 
(overigens hebben die ook al meegewerkt aan het laatste 
nummer van vorig seizoen). We zijn erg blij dat we weer 
op volle sterkte zijn.

We hebben een groot stuk ingeruimd voor onze scheids-
rechters. Flink wat nieuwe spelregels zijn er dit seizoen, 
die brengen we voor het voetlicht. Natuurlijk is er weer 
een Scheidsrechter in de schijnwerpers maar dat is niet 
alles. In mei stond er in het blad van de COVS (dat staat 
voor Centrale Organisatie van Voetbal Scheidsrechters) 
een stuk dat ging over de scheidsrechtersacademie bij 
VDZ. We wilden jullie dat toch niet onthouden, het laatste 
nummer van vorig seizoen stond zo vol dat we het door-
geschoven hebben naar dit nummer.

De nieuwe organisatie van VDZ begint ook zo langzamer-
hand zijn vorm te krijgen. Sjors van Leeuwen geeft een 
samenvatting van wat er de afgelopen maanden allemaal 
gebeurd is en Ruud Tuithof maakte een mooi infographic 

over VDZ. Diezelfde Ruud is trouwens 
ook het onderwerp van VDZ en zijn vrij-
willigers. En als we het dan toch over de rubrieken heb-
ben: Het Team is ook dit jaar weer van de partij. Jasper 
de Kinkelder schrijft ook dit jaar weer zijn column over wat 
hem opvalt bij het leiden van een jeugdteam en wat daar 
allemaal bij komt kijken. Natuurlijk is het succesnummer 
De Voetbalfamilie ook dit seizoen verlengd en deze keer 
staat Mark Hiddink met zijn zonen Tijn en Mick centraal.

De jeugd heeft een groot aandeel in dit nummer. Er zijn 
nieuwe jeugdleiders opgeleid, een paar redactieleden 
schrijven over de overgang van een kwart naar een half 
veld voor voor de JO10 en 11 en Wouter Jansen schrijft 
een verhaal over de circuittrainingen. Een nieuwe vorm 
van training die erg in de smaak valt. Jeugdvoorzitter 
John Wijbenga laat zich natuurlijk ook niet onbetuigd en 
zorgt ervoor dat we weer helemaal op de hoogte zijn van 
het reilen en zeilen bij het organiseren van de enorme 
VDZ jeugdafdeling.

Wat er verder allemaal nog in staat laat ik graag aan 
jullie leesgrage ogen over. Namens de redactie heel veel 
leesplezier gewenst,

Rudi Borkus 
Redactie Volharder

Op de leeftijd van 74 jaar is overleden ons lid 

BEN PENNINKS
Hij was een man uit een échte VDZ familie. Zijn oom Antoon was vele jaren voorzitter van VDZ en 
zijn vader actief als leider. Zijn neven hebben nagenoeg allemaal bij VDZ gespeeld. Ben werd lid in 
juli 2006, bezocht trouw de ALV’s en andere belangrijke evenementen waaronder reünies en kampi-
oenfeesten, altijd tiptop gekleed in kostuum met stropdas. Zijn bouwkundige kennis liet hij regelmatig 
blijken tijdens discussies over nieuwbouw en verbouw van ons clubhuis. Ben was uiteraard ook lid 
van de Club van 100.

Wij wensen zijn partner, kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij het verwerken van zijn heengaan.

VDZ bestuur en reünie commissie.

IM
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voetbal

familie

Je hebt het eigenlijk niet eens door, als je op wed-
strijddagen of trainingsavonden op ‘t Cranevelt 
rondloopt. Maar het wemelt daar dus van de voet-
balfamilies. Vaders, moeders, broers, zussen, opa’s, 
oma’s, neven en nichten. In deze rubriek zetten we 
de schijnwerpers op dat soort families, ook omdat ze 
vaak een flinke steen bijdragen aan het succes en de 
sfeer bij VDZ. Voor deze editie hebben we gesproken 
met de familie Hiddink: Vader Marc, moeder Ellen en 
zoons Mick (rechtermiddenvelder van de JO12-1) en 
Tijn (verdediger van de JO9-1) en enthousiaste hond 
Keet.

Jullie zijn zaterdags vaak allemaal te vinden op 
het sportpark. Wat doen jullie ouders daar, Mick 
en Tijn?
Mick: “Mama komt ons vooral aanmoedigen en komt dan 
samen met Keet, onze hond. Keet is ook gek van voetbal-
len, maar vooral om op te kauwen. Mama heeft geen 
voetbalachtergrond, maar is wel zoveel mogelijk erbij om 
ons te supporten.”
Tijn: “Mijn vader is mijn trainer/coach en is daarom zater-
dag bij mijn wedstrijden aanwezig.”

Marc: “Voordeel is dat Mick nu veelal later voetbalt op de 
ochtend. Daardoor kan ik ook veel wedstrijden van Mick 
bekijken.”

Hebben jullie een historie bij VDZ?
Marc: “Nee, ik heb vroeger bij VV Ruurlo de volledige 
jeugd doorlopen en heb tijdens mijn studie nog een 
aantal jaren bij Enschedese Boys gevoetbald. Ik speelde 
altijd centraal op het middenveld en kon als midmidden 
bouwen op mijn overzicht en schotkracht. Na mijn studie 
ben ik gestopt met voetballen in teamverband, maar ik 
ben een liefhebber en zet me daarom nu graag in bij VDZ. 
Ik ben nu voor het eerst trainer van Tijn, maar ik ben ook 
leider geweest van Mick in de F3 en ben actief geweest 
als coördinator van de CL, de JO8 en nu van de JO9.”

Dus jullie hebben alle twee je vader als coach 
gehad. Hoe was dat voor jullie?
Mick: “Ik kan me het niet heel goed herinneren, maar ik 
weet nog wel dat hij altijd heel goed kon uitleggen hoe ik 
dingen beter kon doen. Hij is heel goed in positief coa-
chen.” 
Tijn: “Leuk! Ik vind het fijn dat mijn vader mijn coach is. 

HIDDINK
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Hij is een eerlijke coach, maar soms kan hij wel streng 
zijn. Hij neemt tijd voor iedereen en geeft alle spelers tops 
en tips.”

Tops en tips, hebben jullie die ook voor elkaar?
Tijn: “Mick is een hele goede kopper, dus dat is top. Echte 
tips heb ik niet voor hem.”
Mick: “Tijn is een goede verdediger. Hij is goed in ballen 
afpakken en heeft daar ook echt plezier in. Daarbij is hij 
snel en kan hij goed schieten”
Marc: “Mick is inderdaad een goede kopper, heel knap op 
zijn leeftijd. Maar hij is vooral ook een doorzetter. Dankzij 
Peter (zijn trainer, red.) ontwikkelt hij ook een goed spelin-
zicht. Hij kan al heel veel. Als tip zou ik meegeven om nog 
iets feller de duels in te gaan.
Tijn loopt heel goed in positie, hij weet waar hij moet 
staan. Daarbij kan hij goed dribbelen en heeft hij een goed 
schot. Hij is een echte verdediger, hij zou nog wat meer 
mogen pingelen en wat meer trucjes of schijnbewegingen 
kunnen laten zien.”

Waar trainen jullie op?
Tijn: “Wij trainen vooral op overpassen. We doen daarom 
veel rondo’s.”
Mick: “Bij Peter leren we heel veel, we oefenen veel en 
iedereen wordt daar beter van. We herhalen veel; 100x 
passen met links, rechts en met de wreef. We moeten 
altijd bewegen en nooit passief staan. 

Waar zien jullie jezelf over acht jaar als VDZ 
haar 100 jarig bestaan viert?
Mick: “Als ik mij goed ontwikkel en genoeg tijd heb naast 
school, weet ik wel wat ik wil: Over acht jaar speel ik 

bij Vitesse, daarna ga ik naar Liverpool zoals mijn idool 
Virgil van Dijk, om misschien daarna nog af te sluiten bij 
Barcelona.”
Tijn: “Ik wil ook bij Vitesse starten. Daarna ga ik dan door 
naar Ajax of meteen naar Barcelona. In Barcelona koop 
ik dan ook een huis voor mijn ouders, zodat ze naar de 
wedstrijden kunnen komen.”
Mick: “Ik koop voor mijn ouders wel een bloemetje. Daar 
doe ik dan een kaartje bij: “De groeten, Mick”…

Wat vinden jullie zo leuk aan VDZ?
Allen: “De snoepautomaat!”
Mick: “… en de tosti’s.. en de toernooien in Duitsland.. en 
de pepernotengevechten van het slaapmutsentoernooi.. 
en clubacties waardoor je prijzen kan verdienen voor je 
team.”
Tijn: “Ik vind het Henk Evers toernooi echt leuk. We 
hebben deze afgelopen jaar gewonnen! En spelen met 
vriendjes op de club.”
Marc: “VDZ is gewoon een geweldige amateurclub. De 
charme, de gezelligheid, het maakt de club, dat maakt het 
voor mij zo leuk om hier actief te zijn. Het draait om ple-
zier in de sport. Daarbij mogen we de fantastische locatie 
van Sportpark ’t Cranevelt niet vergeten.”

Is er dan niets te verbeteren bij VDZ?
Tijn: “Meer kunstgras velden, dat is veel fijner dan ge-
woon gras.”
Mick: “Minder kunstgras velden, voetballen op gewoon 
gras is veel fijner.”
Marc: “Zoals gezegd, VDZ is echt een geweldige club. 
Alleen die koffie….”
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Nieuwe spelregels vanaf seizoen 
2019/2020

Sinds dit seizoen geldt er een aantal nieuwe spelre-
gels bij zowel de profs als amateurs. De scheidsrech-
ters weten dat natuurlijk allemaal al maar soms is het 
ook handig dat je het als speler of toeschouwer ook 
weet. In onderstaande tekst staan de zes meest in het 
oog springende wijzigingen. Kijk voor alle (gewij-
zigde) spelregels op www.knvb.nl/spelregels. Zie 
www.vdz-arnhem.nl/scheidsrechters voor alles over 
clubarbitrage bij VDZ.

Strafschoppenserie
Als er een strafschoppenserie aan te pas moet komen om 
een beslissing te brengen, gaat het vanaf dit seizoen weer 
omenom. Team A begint, team B neemt daarna een 
strafschop, daarna weer Team A, enzovoort. De ABBA
procedure, die vorig seizoen werd gebruikt, bestaat niet 
meer.

Plek van wisselen
Als een speler gewisseld wordt, moet deze speler het 
speelveld verlaten bij de dichtstbijzijnde doel of zijlijn. 
Tenzij de scheidsrechter toestaat dat de speler het veld 
direct mag verlaten bij de middenlijn of een ander punt 
(bijvoorbeeld voor de veiligheid of bij een blessure).

Doeltrap
Een doeltrap, of een vrije trap in de eigen zestien meter, 
hoeft niet meer eerst uit het strafschopgebied voordat 
een andere speler de bal mag aanraken. De bal is in het 
spel vanaf het moment dat deze is getrapt en duidelijk be-
weegt. Tegenstanders dienen buiten het strafschopgebied 
(en op 9.15 meter van de bal) te blijven tot de bal in het 
spel is (deze regel geldt vanaf Onder 13 t/m senioren).

Scheidsrechterbal
Bij een scheidsrechterbal mag er voortaan maar één 
speler in de buurt staan van de scheidsrechter, als hij/zij 
de bal laat vallen. Dit moet een speler zijn van het team 
dat de bal als laatste heeft aangeraakt. De rest van de 
spelers moet op minimaal vier meter afstand staan. Als er 
een scheidsrechtersbal in het strafschopgebied is, is deze 
altijd voor de keeper.

Kaarten voor teamofficials
Een scheidsrechter kan ook een gele 
of rode kaart geven aan teamofficials. Teamofficials zijn 
alle stafleden die langs het veld zitten, zoals de coach, 
verzorger of teammanager. Afgelopen seizoen is hier 
al mee geëxperimenteerd in het betaald voetbal, vanaf 
komend seizoen geldt het ook voor het amateurvoetbal.

Muurtje
Als de verdedigende partij bij een vrije trap een muurtje 
neerzet van drie of meer spelers, moeten alle aanval-
lers minimaal één meter afstand houden van dit muurtje. 
Als de aanvallers zich hier niet aan houden, volgt er een 
indirecte vrije schop voor de verdedigende partij.



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



In de voorbereiding van het nieuwe seizoen lieten de 
nieuwe jeugdtrainsters Maud Petersen en Iris Polman 
er geen gras over groeien bij hun nieuwe team MO171. 

Een gedreven groep meiden, die elkaar goed heeft leren 
kennen de eerste weken tijdens de verschillende activiteiten. 

De meiden hadden geen tijd om rustig bij te komen na 
hun vakantie, maar mochten gelijk laten zien wat ze in 
huis hadden. De gedrevenheid was al snel zichtbaar bij de 
trainsters. Met deze gedrevenheid gingen de meiden op 
toernooi. VDZ MO171 liet met overtuiging hun visite-
kaartje achter en waren ze de één na beste ploeg van het 
toernooi. In de voorbereiding was er zelfs een bootcamp 
geregeld onder leiding van personal trainer Marwan van 

Heugten. De wilskracht en de spirit was al zichtbaar zon-
der de bal bij de meiden. Ook de aftrap van het seizoen 
heeft plaatsgevonden; de eerste punten zijn verdeeld over 
de teams in de MO17 hoofdklasse, de meiden van VDZ 
sleepten de eerste 3 punten binnen!

De trainsters Maud en Iris spreken vol lof over hun ‘pupil-
len’, ‘het is een groep met erg veel potentie, een eigen 
wil en enorm gezellig. Die mix herkennen wij….Er wordt 
gewerkt op de momenten dat het moet en ze willen graag 
leren. Mede dankzij de trouwe support van Julie zien wij 
een hecht team, die er voor elkaar is en op elkaar kan 
bouwen. Wij hopen ze over maximaal 2 á 3 jaar in het 
eerste te zien voetballen!’

Irene Smeltink

Girls on fire!!
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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 
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Stijn van Geemen 6
Peter Hoving 6
Borre Kosterman 6
Sidiki Kourouma 7
Sam van der Lelie 7
Emir Ozveri 7
Coco Stratenus 7
Nout Wintels 7
Guus van Leeuwen 8
Stijn Maas 8
Willem Meijer 8
Rayan Aaldering 9
Nico Heerink 9
Flyn van Kampen 9
Timo Nadorp 9
Edwin Steenstra 9
Martine Harsema 10
Joop Hengeveld 10
Bram Lausberg 10
Jelle Lettenga 10
Aram Soby 10
Tobias Westland 10
Jada Teunissen 11
Brechtje Kool 12
Arjen Koudijs 12
Sven Huyben 13
Thijs van Mierle 13
Maarten Molenaar 13

Julie Scholvinck 13
Thomas de Winther 13
Madee Compagne 14
Erwin Maas 14
Yentl Vos 14
Wil Bruijnesteijn 15
Maurice Burgers 15
Rick Derksen 15
Kess Manjoero 15
Jurgen Veerbeek 15
Max Wegenaar 15
Dante van der Doelen 16
Roos van Drie 16
Jeroen Geers 16
Marc van Tilburg 16
Nino Weis 16
Hilco Broens 17
Eiso Frederiks 17
Willem Schreuder 17
Jip Zoomers 17
Bas Fransen 18
Rob van der Laan 18
Paul Meulenbroek 18
Jombi Sagna 18
Bram van Dalen 19
Charlie van Wilgen 19
Julia Witjes 19

Aidan Berg 20
Faye Derksen 20
Thomas Franzen 20
Maarten Holtus 20
Gerard van Lunenburg 20
Jill Schuiling 20
Jamie Hightower 21
Jeroen Koudijs 21
Martijn Pel 21
Frank van der Weerd 21
Marijn Aartsen 22
Kirsten Douven 22
Renzo Jansen 22
Fabian Kersten 22
Micka Koops 22
Julia Smit 22
Lucas Gengler 23
Rik van den Oosterkamp 23
Bernadette van den Berg 24
Frans Boer 24
Dante Davila van Willigen 24
Ralph Decker 24
Bor van Eijk 24
Guus Franken 24
Esther Kroes 25
Pieter van Leeuwen 25
Chiem Soppe 25

Ella FischerBaling 26
Steffie Torremans 26
Armand Vedder 26
Pontus Heesen 27
Timo van ‘t Klooster 27
Morris Lam 27
Marcel Leeman 27
Laure Metz 27
Roos Reuter 27
Bert Scheerder 27
Hannah de Vries 27
Tijs Broens 28
Marjon Elshof 28
Lex den Outer 28
Maud Tolmeijer 28
Stan Vedder 28
Frank Tomassen 29
Jelmer van Witteloostuijn 29
Rob Brinkhoff 30
Junior Nanarjain 30
Elin Rauwers 30
Karlijne van Roosmalen 30
Finn Sondaar 30
Jurgen Elfrink 31
Leon Emonds 31
Tom Kamphuis 31
Peter Seinen 31

Slaapmutsentoernooi
Voor alle jeugd (jongens en meiden) onder 10 en 11

Schrijf je snel in voor het slaapmutsentoernooi  
van 17 oktober 16:45 tot 18 oktober 12:30 

Slapen in de kleed-
kamer, voetbal-
toernooi, spellen in 
het donker, disco, 
ochtendwandeling 
en veel gezelligheid!
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De vlagouder
Je ziet ze langs de lijn. De stille supporters die je herkent aan de geblokte vlag waarmee 
ze rennen en wapperen. Vlagouders. Ze zijn niet te missen. Daarom benoemt ieder team 
er een paar bij de start van ieder seizoen. Ze wisselen elkaar af. Uit én thuis. Heeft jouw 
team al een vlagouder? Heeft jouw ouder al een vlag? Vlaggen is niet moeilijk maar wel 
belangrijk. Geïnteresseerd in co-vlagouderschap? Meld je dan aan bij het team.

Op de foto: Hans Kraus, vader van Elisa Kraus. Langs de lijn bij een oefenwedstrijd van MO17-3
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Op de foto: Hans Kraus, vader van Elisa Kraus. Langs de lijn bij een oefenwedstrijd van MO17-3

De vernieuwde redactie!
Vorig seizoen kondigden drie redactieleden aan dat ze ermee op zouden houden. Paniek in de tent natuurlijk! 
Waar vind je zo snel goede nieuwe mensen die ervaren krachten als Ted de Kraker (10 jaar lid van de redactie), 
Janine Boekelder (12 jaar lid) en Frank Ritmeester (14 jaar lid) kunnen vervangen. Paniek om niks. Voor we het 
wisten hadden we er vier redactieleden bij. Een hele opluchting. In dit artikel stellen ze zich aan jullie voor.

Rianne Hoogenberk
Hallo iedereen, Laat ik mij even voorstellen...  
Mijn naam is Rianne Hoogenberk, sinds het nieuwe seizoen van 
20192020 ben ik aangesloten als mederedactielid van ons club-
blad De Volharder. Ik zal me als vrijwilliger via deze weg inzetten 
voor de club. Daarnaast speel ik zelf in DA3 en naast VDZ ben ik 
bezig met het af ronden van mijn tweede opleiding als gespecia-
liseerd pedagogisch medewerker. Na mijn opleiding kan ik gelijk 
aan het werk bij mijn nieuwe baan.Maar voor nu, tot ziens bij VDZ.

Marjon Elshof
Beste voetballers en voetbalfans,
Mijn naam is Marjon Elshof. Onze zoon Matthijs voetbalt bij 
JO116. Mijn hobby’s zijn o.a. fotograferen, lezen, volleyballen en 
tennissen. Samen met Kim CorbeekFolman ga ik foto’s maken 
voor De Volharder. Wil je met je team een keer in De Volharder of 
heb je een bijzondere wedstrijd, schrijf dan een stukje en/of neem 
contact op met de redactie van De Volharder.Wij maken er graag 
een foto bij!

Bob Beelen
Hallo, mijn naam is Bob Beelen. Sinds dit seizoen ben ik onderdeel 
van de redactie van de Volharder. Mijn zoontjes Siem (JO11) en 
Mats (JO9) spelen al een aantal jaar bij VDZ. Ik ben een paar jaar 
met veel plezier leider geweest van Siem en heb zo al veel meege-
kregen van deze mooie club. Zelf voetbal ik niet meer actief. Ik heb 
bij VV Alverna de jeugd doorlopen en ben na mijn studie bij WVW 
aangehaakt waar ik tot twee jaar geleden heb gespeeld. Ik vind 
het clubblad een mooi medium om voor iedereen het clubgevoel 
te versterken. Ook kan iedereen hierdoor op de hoogte blijven van 
zaken die buiten het eigen team gebeuren. Daarom draag ik hierin 
graag mijn steentje bij.

Kim Corbeek-Folman
Mag ik mij even voorstellen? Mijn naam is Kim CorbeekFolman en 
ik woon in Arnhem. Ik heb twee voetballende zonen bij VDZ; JO14
3G en JO113G. Mijn hobby’s zijn o.a. fotograferen en schilderen. 
Misschien heb je mij al wel eens langs de lijn foto’s zien maken 
van bijvoorbeeld een (slaapmutsen)toernooi, wedstrijd, training etc. 
Samen met Marjon Elshof ga ik foto’s maken voor De Volharder. 
Heb je een speciale wedstrijd of iets bijzonders en je wil een leuk 
stukje hierover schrijven, mét foto, neem dan contact op met de 
redactie van de Volharder, dan kunnen wij kijken of we hierbij kun-
nen helpen.

Foto Kim Corbeek Folman

Foto Marjon Elshof
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Garage Kornman

Jan van Leur Dak- en Gevelwerken

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

www.janvanleur.nl

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

Vraag vrijblijvend een offerte

Garage Kornman

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

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

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

web kornmanautos.nl

Autorijschool de Haas

www.autorijschooldehaas.nl

15%!!* korting

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

Als VDZlid profiteer je nu van 
maar liefst 15% korting op al onze basispakketten*. Wil je 
een GRATIS proefles? Schrijf je in via de website of bel 
06-28636503

* Niet in combinatie met andere acties
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Scheids in de schijnwerpers, 
Joan van LeeuwenScheidsrechters 

in de schijnwerpers

Wie is Joan van Leeuwen? 
Een lange kale man van 52, vader van 3 kinderen 
waarvan de jongste voetbalt. Zelf heb ik het nooit 
verder gebracht dan straatvoetballer, maar in een 
andere teamsport ben ik wel al mijn hele leven lang 
actief als speler, trainer, coach en/of scheidsrechter. 

Welke leeftijden fl uit je? 
In principe alle jeugdwedstrijden op groot veld.

Waarom ben je scheidsrechter geworden?
Twee seizoenen geleden werd mijn zoon lid van 
VDZ. Na een jaartje training gegeven te hebben, 
hoorde ik van het tekort aan scheidsrechters en heb 
ik me vorig seizoen aangemeld voor de club-
scheidsrechters cursus. Daar heb ik geen moment 
spijt van gehad.

Wat was je leukste moment als scheidsrechter?
Het is leuk om van dichtbij jeugdspelers helemaal 
te zien opgaan in hun hobby en dat te mogen be-
geleiden. Uiteraard maak ik ook fouten en verschilt 
men wel eens van mening met mij. Ik probeer 
benaderbaar te zijn, zoek zelf ook het contact en 
dat levert regelmatig leuke momenten op. 

Wat was je minst leuke moment als scheidsrechter 
Ik heb nog geen vervelende ervaringen gehad, 
maar ik fl uit natuurlijk ook nog niet zo lang. Spelers 
mogen van mij best hun frustraties uiten (voetbal is 
immers emotie), zolang ze maar respectvol blijven 
naar mij en de tegenstander. Ik denk dat mijn minst 
leuke moment wordt als ik een kaart moet gaan 
trekken. Dat is tot op heden gelukkig nog niet nodig 
geweest.

Welke scheidsrechter vind je goed en waarom?
Ik heb natuurlijk nog steeds heimwee naar Col-
lina maar ook bij VDZ lopen prima scheidsrechters 
rond. Ik pik er regelmatig wat van op.

Wat kan VDZ nog verbeteren t.a.v. de arbitrage en/
of haar scheidsrechters?
Bij VDZ moet je als ouder verplicht vrijwilligerswerk 
doen. Fluiten is een erg leuke invulling daarvan, ik 
kan het iedereen aanraden. Je wordt goed bege-
leid, je kunt de virtuoze capriolen van onze helden 
van heel dichtbij zien en het is ook nog eens goed 
voor je conditie.

JOAN VAN LEEUWEN



Dit jaar zijn er bij de JO19 een groot aantal nieuwe 
jongens vanuit een alleenstaande asielsituatie 
onze club komen versterken. Deze jongens 

komen bovenop de jongens die in de jaren ervoor al 
zijn ingestroomd. We zijn verheugd te melden dat onze 
club een behoorlijk aantal talentvolle voetballers rijker is 
geworden. Ze zijn dan ook ingestroomd op alle niveau's. In 
de JO19-1 speelt een al eerder ingestroomde speler. Maar 
ook de JO19-2 tot en met de JO19-5 hebben hierdoor een 
kleurrijke uitstraling gekregen en daar zijn we trots op.

De JO194 spant de kroon en kan met recht ons zebra-
team genoemd worden met maar liefst 8 spelers in haar 
gelederen die hun roots in Afrika vinden. Dit betekent ook 
8 spelers zonder achterban, 8 spelers minder om uit te 
putten voor scheidsrechters, vlaggers en vervoerders en 

Oproep

Wie doet ermee aan de Zebrapool?
dat is wel een dingetje om niet te zeggen een probleem.
We willen graag een pool van mensen samenstellen die 
bereid zijn om een keertje te vlaggen of te fluiten en vooral 
om af en toe te rijden. Want met nog drie spelers zonder 
auto thuis, heeft dit team een echt vervoersprobleem. Je 
committeert je dus nergens keihard aan, maar kan als er 
een vraag is inspringen als je op dat moment beschikbaar 
bent. We zijn ervan overtuigd dat als die groep maar groot 
genoeg is, er altijd wel iemand te vinden is die kan helpen. 
De vraag is dus, wie helpt ons en komt onze pool verster-
ken zodat wij dit eigenzinnige beestje ook daadwerkelijk 
de ruimte kunnen geven om te draven, wie wordt er lid 
van de Zebra Pool??? Je kunt je aanmelden bij Jérôme 
Jansen, jansenco@upcmail.nl.

Gert Jan schouten en Jérôme Jansen
Begeleiding JO19-4
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Scheidsrech-
teracademie, 
verhaal uit vak-
blad COVS

Jeroen Westen is als algemeen scheidsrech-
terscoördinator eindverantwoordelijke voor de 
Rabobank Scheidsrechtersacademie VDZ, die 

fi nancieel wordt gesteund door de lokale Rabobank. 
Centraal staan het werven, ontwikkelen, begeleiden 
en behouden van clubarbiters voor de zondagver-
eniging die sinds 1926 bestaat.

Sporthorloge
Kandidaten kunnen op kosten van de academie 
deelnemen aan een KNVB-cursus. Wie eenmaal is 
geslaagd en bij VDZ wedstrijden gaat leiden wordt 
vervolgens vooral in natura gesteund. Zo wordt een 
setje met attributen beschikbaar gesteld als een 
balloos fl uitje en sporthorloge. Wie enige tijd duels 
fl uit krijgt een complete kledingset die bestaat uit 
shirt, broekje, kousen en jas. Dat pakket wordt de 
eerste drie jaar in bruikleen gegeven, daarna mag 
de scheidsrechter het als zijn of haar eigendom be-
schouwen.

Maar ook op immaterieel gebied wordt er volop steun 
en begeleiding gegeven. Wie voor de eerste keer 
een wedstrijd leidt, kan op verzoek worden begeleid 
vanuit de club. Bij elke KNVB-cursus zorgt VDZ voor 
voldoende stagebegeleiders voor de scheidsrechter 
in spe. In de rust en na afl oop van de wedstrijd krijgt 
iedere clubarbiter een muntje om iets te drinken of 

te eten. Daarnaast leven er plannen om tenminste 
eens per seizoen een avond te houden voor club-
scheidsrechters en andere belangstellenden. Daar-
voor zal een gastspreker worden uitgenodigd of een 
uitleg worden gegeven over (gewijzigde) spelregels. 
“Ook een quiz op het gebied van arbitrage behoort 
tot de mogelijkheden”, aldus Westen.

Beleidsplan
De club, die de afgelopen jaren een forse groei heeft 
doorgemaakt en momenteel bijna zestienhonderd 
leden telt (van wie ruim duizend spelend in totaal 81 
teams), is sinds vorig seizoen in het bezit van een 
heus beleidsplan clubarbitrage. Binnenkort wordt 
een herziene versie gepresenteerd. Er is een offi  ci-
ele scheidsrechterscommissie in het leven geroepen 
om het beleid uit te voeren. Jeroen is hiervoor eind-
verantwoordelijk.

Sinds clubarbitrage echt op de agenda van VDZ 
staat, vond er incidenteel overleg over dit onderwerp 
plaats met voetbalclubs in de regio. Sinds deze 
maand maakt de vereniging uit Arnhem structureel 
deel uit van een groep clubs uit Arnhem en omge-
ving die ervaringen uitwisselen en elkaar helpen 
met clubarbitrage. Daarnaast zijn de lijnen kort met 
scheidsrechtersvereniging Arnhem, waarmee VDZ 
ook fl ink kan sparren.

SCHEIDSRECHTERSACADEMIE

Bij voetbalvereniging VDZ in Arnhem zijn ze sinds oktober vorig jaar in het rijke bezit van een 
heuse scheidsrechtersacademie. Een opleidingsorgaan binnen de club om leden en niet-leden 
enthousiast te maken om als verenigingsscheidsrechter aan de slag te gaan.



24

Aanspreekpunt
Met ingang van het huidige seizoen is Jeroen als al-
gemeen scheidsrechterscoördinator aangesteld. Hij 
is aanspreekpunt en eindverantwoordelijk voor de 
scheidsrechterscommissie en -academie. Tot die tijd 
had de algemeen jeugdcoördinator deze taak in zijn 
portefeuille.

Met zoveel spelende leden moeten er ieder weekend 
voor zo’n 35 thuis spelende teams scheidsrechters 
worden gevonden. “Het lukt gewoon niet om iedere 
thuiswedstrijd bezet te krijgen. Als er geen clubar-
biter meer beschikbaar is moet een team zelf voor 
een oplossing zorgen. De nieuwe aanwas binnen de 
club heeft geleid tot veel groeiproblemen en daar-
mee ook uitdagingen, waaronder de clubarbitrage”, 
beseft Westen.

Animo
Niettemin heeft hij de indruk dat de animo om als 
clubscheidsrechter aan de slag te gaan toeneemt bij 
VDZ: “Onder het mom van ‘vele handen maken licht 
werk’ zijn steeds meer spelende en ook niet-spe-
lende leden bereid om (incidenteel) een wedstrijd 
te leiden. Daarnaast worden jonge scheidsrechters 
vanaf elf jaar net even over de drempel geholpen 
doordat ze een setje met attributen ontvangen als ze 
een KNVB-cursus hebben afgerond. Directe werving 

via persoonlijke benadering blijft van groot belang 
om leden te overtuigen om eens te proberen een 
wedstrijd te fluiten en eventueel daarna een echte 
scheidsrechterscursus te volgen”, is de ervaring van 
Jeroen Westen.

Die ook wijst op het belang van publicaties op de 
website en in het clubblad over positieve ontwikke-
lingen binnen de clubarbitrage. Zoals de ondersteu-
ning van de Rabobank en een scheidsrechterscur-
sus van de KNVB met tien geslaagden van de club. 
“Dat geeft een positief effect op het imago van de 
clubscheidsrechter. Het kan precies het zetje zijn dat 
leden nodig hebben om zelf eens de fluit ter hand te 
nemen”, weet Jeroen.

Jonge voetballers
De leeftijd van de clubarbiters bij VDZ varieert van 
elf tot 74 jaar. Er is een groeiende groep jonge voet-
ballers, die voor of na hun eigen wedstrijd een duel 
fluiten. Maar ook steeds meer oudere, spelende 
seniorleden (20 tot 55 jaar) leiden zaterdag of zon-
dag een wedstrijd. Tenslotte hebben oud-leden, die 
soms al tientallen jaren verbonden zijn aan de club, 
zich aangemeld als clubscheidsrechter. Zij doen dit 
nadat of terwijl ze al diverse functies bij VDZ bekle-
den, van speler tot commissielid, van teambegelei-
der tot voorzitter. Ongeveer één op de tien jeugd-
scheidsrechters is een meisje. Bij de senioren lopen 
er momenteel geen vrouwelijke arbiters rond.

Naar de KNVB
Ongeveer een kwart van de clubarbiters stroomt 
door naar de KNVB en fluit wedstrijden voor de voet-
balbond. Zij volgen dan eerst de SO3-vervolgoplei-
ding. “We proberen de leden wel te blijven binden 
aan VDZ. Bijvoorbeeld door ze uit te nodigen om af 
en toe een (oefen)wedstrijd te leiden of op een van 
onze toernooien actief te zijn”, aldus Jeroen Westen.

Biertje
Een veel gehoorde klacht over clubmensen die de 
fluit hanteren is dat ze na afloop, onder het genot 
van een biertje, gele en rode kaarten schrappen en 
dus niet doorgeven aan de KNVB. Geldt dat ook 
voor VDZ? Jeroen is daar duidelijk over: “Vanuit de 
scheidsrechterscommissie en de academie wordt 
expliciet uitgedragen om elke tijdstraf en uitgedeelde 
kaart te noteren en door te geven. In de praktijk zal 
dat soms niet gebeuren, maar onze grove inschat-
ting is dat dit in hooguit tien procent van de gevallen 
zo is. Tenminste negentig procent van de tijdstraffen 
en kaarten wordt gewoon geregistreerd in het digi-
taal wedstrijdformulier van de scheidsrechter.”

Leo Blank

(Dit stuk komt uit De scheidsrechter nr. 3, 2019)

Willem Meijer (o.a. oud-voorzitter van VDZ) tijdens de toss van een wedstrijd van VDZ O13-1. Sjef van Leeuwen (o.a. speler van VDZ 45+) actief als scheidsrechter bij een juniorenwedstrijd.
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lingen binnen de clubarbitrage. Zoals de ondersteu-
ning van de Rabobank en een scheidsrechterscur-
sus van de KNVB met tien geslaagden van de club. 
“Dat geeft een positief effect op het imago van de 
clubscheidsrechter. Het kan precies het zetje zijn dat 
leden nodig hebben om zelf eens de fluit ter hand te 
nemen”, weet Jeroen.

Jonge voetballers
De leeftijd van de clubarbiters bij VDZ varieert van 
elf tot 74 jaar. Er is een groeiende groep jonge voet-
ballers, die voor of na hun eigen wedstrijd een duel 
fluiten. Maar ook steeds meer oudere, spelende 
seniorleden (20 tot 55 jaar) leiden zaterdag of zon-
dag een wedstrijd. Tenslotte hebben oud-leden, die 
soms al tientallen jaren verbonden zijn aan de club, 
zich aangemeld als clubscheidsrechter. Zij doen dit 
nadat of terwijl ze al diverse functies bij VDZ bekle-
den, van speler tot commissielid, van teambegelei-
der tot voorzitter. Ongeveer één op de tien jeugd-
scheidsrechters is een meisje. Bij de senioren lopen 
er momenteel geen vrouwelijke arbiters rond.

Naar de KNVB
Ongeveer een kwart van de clubarbiters stroomt 
door naar de KNVB en fluit wedstrijden voor de voet-
balbond. Zij volgen dan eerst de SO3-vervolgoplei-
ding. “We proberen de leden wel te blijven binden 
aan VDZ. Bijvoorbeeld door ze uit te nodigen om af 
en toe een (oefen)wedstrijd te leiden of op een van 
onze toernooien actief te zijn”, aldus Jeroen Westen.

Biertje
Een veel gehoorde klacht over clubmensen die de 
fluit hanteren is dat ze na afloop, onder het genot 
van een biertje, gele en rode kaarten schrappen en 
dus niet doorgeven aan de KNVB. Geldt dat ook 
voor VDZ? Jeroen is daar duidelijk over: “Vanuit de 
scheidsrechterscommissie en de academie wordt 
expliciet uitgedragen om elke tijdstraf en uitgedeelde 
kaart te noteren en door te geven. In de praktijk zal 
dat soms niet gebeuren, maar onze grove inschat-
ting is dat dit in hooguit tien procent van de gevallen 
zo is. Tenminste negentig procent van de tijdstraffen 
en kaarten wordt gewoon geregistreerd in het digi-
taal wedstrijdformulier van de scheidsrechter.”

Leo Blank

(Dit stuk komt uit De scheidsrechter nr. 3, 2019)

Willem Meijer (o.a. oud-voorzitter van VDZ) tijdens de toss van een wedstrijd van VDZ O13-1. Sjef van Leeuwen (o.a. speler van VDZ 45+) actief als scheidsrechter bij een juniorenwedstrijd.
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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

Nieuws van de HC

Het voetbalseizoen is al weer een aantal weken 
bezig en de kantine volop in gebruik. We zijn 
daarom heel blij dat we na lang zoeken een nieu-

we kantinecoördinator gevonden hebben. Florent Weiss 
komt de HC versterken en zal op de zondagen achter de 
bar en in de keuken te vinden zijn. Hij stelt zich hieronder 
even aan jullie voor. Ben Mahler zal de zaterdag weer 
voor zijn rekening nemen samen met Henk Koudijs. Zoals 
jullie op de VDZ site kunnen lezen en ook verderop in 
deze Volharder gaat onze kantine zowel aan de buiten 
als aan de binnenkant een mooie opknapbeurt krijgen.

Een speciale werkgroep onder leiding van Wim van 
Swaaij houdt zich hier al langere tijd mee bezig. In 
oktober en november zullen de werkzaamheden van start 
gaan. Giel Neervoort (onze huisschilder) is druk bezig 
met schilderen. Samantha en Robin van onze HC hebben 
samen met Henk Matser de inrichting van de kantine 
voor hun rekening genomen. Tijdens onze eerst verga-
dering hebben beide dames ons de plannen laten zien. 
Wij kunnen niet wachten tot we het eindresultaat mogen 
aanschouwen en kunnen genieten van een mooie nieuwe 
kantine!

Ellen van Beek

Nieuwe kantinecoördinator zondag

Florent Weiss
Beste vdz'ers,
Graag stel ik mijzelf, de nieuwe kantinecoördinator van 
de zondag, voor. Ik ben Florent Weiss, 18 jaar en woon 
in Arnhem. Een groot deel van mijn leven is VDZ een 
belangrijk onderdeel van mijn gezin. Omdat allebei mijn 
broers en mijn zusje nu bij deze mooie club spelen, leek 
het mij leuk om ook een deel te zijn van de club. En 
daarom sta ik vanaf nu vrijwel iedere zondag paraat om 
jullie vanuit de kantine aan te moedigen en te voorzien 
van al het lekkers dat er te bieden is! Ik wens jullie allen 
een mooi seizoen tegemoet en hoop op veel zegevierin-
gen in ons (binnenkort vernieuwde) clubhuis!

Groetjes Florent

Foto Kim Corbeek-Folman
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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.

Spelletje
Soms denk ik; we nemen het allemaal véél te 

serieus. We nemen onszelf véél te serieus. We 
vinden het geen spelletje, het is een sport! We 

bedenken een speelwijze, we proberen opstellingen, we 
bespreken de trainingen en we analyseren. En dat laatste 
doen we eindeloos. Na de training, na de wedstrijd, bij 
toeval in de supermarkt en dan ‘s avonds nog even via 
de app. 

Alsof het om de eerste selectie van Barcelona gaat. En 
wij de hoofdcoach zijn.

De jongens en het meisje krijgen van die druktemakerij 
gelukkig nauwelijks iets mee. Dat magneetbord met 
looplijnen is misschien op het randje, maar verder zijn 
we niemand echt tot last. En met onze zelfreflectie zit het 
ook wel goed. We maken er onderling grapjes over en 
we weten heus wel dat wat we doen nogal overdreven is. 
Het is alleen veel te leuk. We zijn een paar uur per week 
bezig met het team; laten we het dan vooral groter maken 
dan het is. 

En zo zat het technisch kader op een 
zomerse avond in de bestuurskamer 

van VDZ om plannen te maken 
voor het nieuwe seizoen. Er 

werd besloten om met een 
aanvoerder te spelen. Dat was 

het vorige seizoen niet gelukt (omdat de aanvoerdersband 
in het begin kwijt was en daarna stelselmatig vergeten 
werd). Het idee was: de band per wedstrijd laten rouleren 
en kijken hoe de jongens en het meisje met die nieuwe rol 
om zouden gaan. En dan in de winterstop samen met het 
team bepalen wie aanvoerder zou worden.

Trots stapten de coaches het clubgebouw uit. Het was 
een mooi idee. Democratisch. Met gelijke kansen. Peda-
gogisch verantwoord zelfs, misschien. Zo zou Barcelona 
het vast ook doen.

De volgende zaterdag zat de rode band met de grote C 
om de arm van een middenvelder. Maar een kwartiertje 
later al om de arm van een aanvaller. En een paar minu-
ten later om de arm van de keeper. En na ongeveer vijftig 
minuten was vrijwel iedereen op het veld even aanvoerder 
geweest. Dat was niet de bedoeling.

‘Jij zou vandaag toch aanvoerder zijn? Waarom gaf je de 
band aan een ander?’
‘Omdat hij erom vroeg.’
Misschien is het dan toch gewoon een spelletje.

Jasper de Kinkelder

29



We zijn weer begonnen! Maar wat komt daar zoal bij 
kijken? Als de zomer voorbij is, dan is het altijd fijn 
om de volle velden op het sportpark te zien. Velden 
vol met voetballende jongens en meisjes. Maar, 
voordat dit allemaal weer gladjes verloopt, is er al het 
nodige water door de Rijn gelopen. Want, direct na 
de bekendmaking van de nieuwe teams en de laatste 
toernooien, gaat alweer een flinke ploeg vrijwilligers 
aan de slag met de voorbereidingen op het nieuwe 
seizoen. 

Nadat we vorig jaar de eerste helft van de teams 
voorzien hadden van nieuwe shirts, was dit jaar 
de tweede helft aan de beurt. Toen die shirts 

begin augustus binnen waren, konden de tassen weer 
gevuld worden. En met dik 900 spelers en speelsters zal 
er nog wel eens een maatje meer of minder nodig zijn. 
Verder moesten watertassen, handschoenen (t/m Onder 
11), aanvoerdersbanden etc gecheckt worden en eventu-
eel vervangen. Ook het terugkrijgen van de sleutels van 
de ballenhokken is altijd een uitdaging en daarna moeten 
de ballen weer in de hokken. Gelukkig konden we dit jaar 
hierbij weer terugvallen op enkele vrijwilligers, die inmid-
dels een behoorlijk ingewerkt team vormen. En mocht de 
bal komend jaar toch aan vervanging toe zijn? Mail dan 
met materiaalman Dick:  
materiaal@vdzarnhem.nl

‘Een man weet pas wat hij mist, …’
Begin augustus konden de eerste trainers al niet meer 
wachten om te beginnen. En nog voor de kantine open 
was, dartelden de eerste teams al over de velden. 
Zwoegend en zwetend, want het was me wel weer een 
beste zomer. Organisatorisch waren we toen nog druk 
op vele terreinen. Een uitdaging op zichzelf, omdat we 
na dik zeven jaar afscheid hebben genomen van Jérôme 

Het seizoen is weer gestart!
Jansen als algemeen jeugdcoördinator. En het is waar: 
‘Je weet pas wat je mist als hij er niet meer is…’ Ik noem 
ad random: de instroom van jeugd in goede banen leiden, 
contact onderhouden met de algemeen leeftijdscoördina-
toren, aanspreekpunt voor elftalzaken, het regelen van de 
drankpassen, samenstellen van de lijsten met contactge-
gevens van het hele jeugdkader, de VOG’s, het aanzwen-
gelen van de scheidsrechtersopleidingen van de jeugd en 
het ondersteunen van zijn Lenny, die op de achtergrond 
ook op heel veel terreinen actief is (geweest). Ook had Jé-
rôme al jaren afscheid genomen van de toernooicommis-
sie, maar ook dat kindje kon hij moeilijk loslaten. Gelukkig 
hebben we voor een aantal zaken vrijwilligers gevonden 
om delen van de taken van Jérôme op te pakken. Maar, 
ik heb er ‘een hert heuf in’ hoe we de AJC functie weer zo 
geweldig ingevuld krijgen. Of leg ik nu de druk er meteen 
op voor een geïnteresseerde kandidaat? Wie gaat de 
uitdaging aan en gaan wij een bakkie koffie doen: 
 jeugd@vdzarnhem.nl? 

Ondertussen had Gerard van Lunenburg zijn handen alweer 
vol aan onder andere het inplannen van oefenwedstrijden, 
werden allerhande (indelings)veranderingen aangevraagd, 
moest het wedstrijdsecretariaat weer opgetuigd wor-
den voor komend jaar en regelde hij dat de kooien voor 
kledingopslag voor in de kleedkamers naar VDZ kwamen. 
Nodig, omdat we op zaterdagmorgen echt een kleedka-
merprobleem hebben. Deze worden binnenkort in gebruik 
genomen. 
En, nadat de competitie van start gaat, is het een wekelijkse 
uitdaging om de wedstrijden goed georganiseerd op de 
juiste velden ingepland te krijgen. Er is weinig ruimte voor 
veranderingen, verzoeknummers of tussentijdse oefen-
wedstrijden. We passen er precies op met zijn allen. De 
grootste uitdaging blijft daarbij de vroege zaterdagochtend, 
omdat we dan de meeste wedstrijden tegelijk hebben. Dan 
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Het seizoen is weer gestart!
moeten ook de 6x6 velden uitgezet worden, vaak nog 
goals versleept worden van de diverse velden en vrijwil-
ligers geïnstrueerd als spelbegeleider. Het liefst laten 
we dit doen door de vrijwilligers uit de Onder 16, 17 en 
19 teams, maar soms is een handje hulp van ouders en 
trainers onontbeerlijk. 

Twiedetwiedeltwiedeltwiet
Ook het gevuld krijgen van wedstrijden met fluitisten blijft 
een uitdaging. Onze VDZ Rabobank Scheidsrechters Aca-
demie gaat haar tweede seizoen in onder de bezielende 
leiding van Jeroen Westen. Hij is alweer druk met het 
inplannen van de opleidingen, maar heeft ook te maken 
met uitstroom. Een aantal van de door ons opgeleide 
scheidsrechters stroomt door naar de KNVB of stopt door 
andere verplichtingen. En, soms staat het spelen van een 
wedstrijd met het eigen team een wedstrijdje fluiten in de 
weg. Dus komt het inderdaad voor dat we niet altijd een 
scheidsrechter vanuit de academie kunnen leveren. Met 
name bij de oudere jeugdteams is er nog weleens geen 
scheidsrechter vooraf beschikbaar. Maar, wellicht zijn er 
mensen die wel willen, maar niet zo goed durven. Zij kun-
nen zich gerust melden voor een opleiding, om zelfver-
zekerd een wedstrijd te kunnen fluiten. Want, we zullen 
het samen moeten oplossen. De lijst met scheidsrechters 
is op donderdag meestal rond en dan kun je zien of jouw 
wedstrijd een scheidsrechter heeft.

Voetballen met meer plezier: beter opleiden!
En zo zijn we seizoen 20192020 ingegleden. En er zullen 
nog best wat zaken niet meteen in orde zijn. Zo hadden 
we wat problemen met de uitgifte van de drankpassen, 
konden de nieuwe trainers/leiders nog niet allemaal met-
een hun hoodie bestellen. Maar ook dat gaan we oplossen 
of is bij het verschijnen van deze Volharder geregeld. En 
zijn we dan klaar als Jeugdcommissie en Jeugd Techni-

sche Commissie? NEE! Naast de invulling van de vacatu-
res en het permanenter bemensen van taken, hebben we 
een aantal ambities waar we dit seizoen vorm aan willen 
geven. Een belangrijke zwaai hebben we al gegeven aan 
het verbeteren van de opleiding aan de ‘onderkant’, bij 
de jongste jeugd. Hier hebben Kars Deutekom en Wouter 
Jansen het initiatief voor genomen door het opzetten van 
een inmiddels soepel lopende circuit trainingsopzet. Doel 
is dat iedere jeugdspeler dezelfde opleiding geniet van 
dezelfde trainers. Deze aanpak willen we verder uitrollen 
naar boven toe naar de oudere lichtingen. En daarmee 
kom ik op het punt dat we gehoopt hadden in de zomer 
een Hoofd Opleiding (HO) te kunnen aanstellen. Dat is 
toen niet gelukt en we zijn volop bezig om onze plannen 
daarvoor aan te scherpen. We willen namelijk coördina-
tie op de kwaliteit van trainen én trainers, voor de hele 
breedte. Daarmee onderscheiden we met onze visie van 
veel verenigingen waar de HO zich m.n. richt op het se-
lectievoetbal. Wij streven naar ‘voetbal met meer plezier’ 
door kwaliteit in de hele breedte van onze vereniging te 
garanderen; meer dan voetbal alleen… Kortom een mooie 
uitdaging, die zeker ook voor onze organisatiestructuur 
het een en ander gaat betekenen en opleveren.

Tenslotte; welkom bij VDZ
We hebben weer veel nieuwe leden mogen verwelkomen 
de afgelopen maanden, maar helaas nog niet allemaal 
een warme hand kunnen geven. Uiteraard zijn de kinde-
ren wel door de trainers en leiders warm ontvangen, maar 
we hebben de ouders nog niet de gelegenheid gegeven 
om vragen te stellen en ze te vertellen over ‘Dit is VDZ en 
zo doen wij het samen’. Al sinds 1926. Daarom willen we 
iedereen de gelegenheid geven om kennis te maken en 
vragen te stellen en misschien een antwoord te geven op: 
‘En wat zou ik dan kunnen doen…?’ In ieder geval ieder-
een weer welkom en een fijn seizoen gewenst. 

John

uit de Jeugdcommissie
door John Wijbenga

Foto’s Kim Corbeek-Folman
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Seizoen 2019/2020

VDZ Vrouwen 1 en 2

Achterste rij van links naar rechts:
Irene Smeltink, Merel Suithoff, Eva Kinwel, Britt Jansen, Fleur van Olst, Ellen Vermeulen, Iris Polman, Maud Peter-
sen, Eva Harbers, Joelle van den Brink, Maaike Burgers, Britt Loman, Jill Loman, Lizzy Laman (teammanager VR 2).

Voorste rij van links naar rechts:
Hennij Holtus (teammanager VR 1), Diana Hakvoort, Shania Mijland, Wilma Hiemstra, Maureen Klop, Roxi Brust,  
Eva Heinen, Amy Jansen, Marloes Jansen, Eline Veens, Marcel van Dijk (trainer VR 1).

Niet op de foto:
Hans van Dijk (ass. trainer VR 1), Henk van Gelder (trainer VR 2), Imani Mijland, Jill Schuiling, Laurie van der Staaij, 
Merlin van der Horst, Mirjam Cox, Xandra Borgijink.

Foto Kim Corbeek-Folman
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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 zit volgens mij niet te wachten op mensen 
met meer ideeën maar op mensen met meer tijd"

‘Het is veel leuker dan ik had gedacht!’ Inmid-
dels is deze enthousiaste vrijwilliger alweer 
4 jaar lid van onze club en op vele vlakken 

actief geworden. Waarschijnlijk heeft u als lezer al diverse 
malen zijn werk gespot in en rondom de kantine. In deze 
editie introduceer ik u graag aan vrijwilliger Ruud Tuithof. 
Zijn twee dochters, San en Mei, zijn vier jaar geleden 
lid geworden en in die 
jaren heeft Ruud de 
zoekpaden van VDZ 
bewandeld. ‘Het kost 
even tijd om te snappen hoe het werkt in het verenigings-
leven, maar ik heb nu de smaak te pakken’, vertelt de 
duizendpoot.
Als Tuithof ziet dat iets beter kan, dan probeert hij er wat 
aan te doen binnen de beperkte tijd die hij beschikbaar 

Voetbal met meer plezier

Ga jij 

fluitend 

het veld 

op?
VDZ is dringend op zoek naar 

wedstrijd
leiders. Wil je graag leren fluiten? 

Dan ben je van harte welkom. 

Meld je aan voor de gratis 

clubscheidsrechterscursusvan VDZ 

via scheidsrechter@vdz-arnhem.nl

Ruud Tuithof

heeft voor de vereniging. 
Als zzp’er voor zijn eigen 
bedrijf Merkmij begeleidt en 
ondersteunt Ruud ondernemers 
met hun merk en communicatietrajecten. Bij VDZ weet hij 
zijn expertise goed in te zetten. Uiteraard graag met men-
sen die er ook zo over denken en dat blijken er aardig wat 

te zijn! Naast mensen met 
ideeën is er vooral behoefte 
aan mensen met tijd.

Op de huiswerkstapel van Ruud liggen momenteel de 
volgende actiepunten:
• Samen met het Volharderteam een leuke welkomst-

editie ontwikkelen voor nieuwe jeugdleden;
• Beeldcolumn in de Volharder, in deze editie de pa-

gina’s ‘De vlagouder’ en de ‘Zaterdagfans’
• Posters en flyers waarin VDZ zich laat zien en horen;
• Infographics voor het speerpuntenplan;
• Wildgroei aan VDZ logo’s terugbrengen.
Onze vrijwilliger had nog iets tijd over en schoof ook 3 jaar 
geleden aan bij de jeugdcommissie. Binnen de commis-
sie ontfermt Ruud zich over de communicatie. Vooral 
binnen de totale groep leden vindt Tuithof dat er winst valt 
te behalen op het gebied van een warm(er) welkom voor 
nieuwe leden, meer betrokkenheid, vrijwilligheid onder de 
leden en beter geïnformeerde leden.

Irene Smeltink
De jeugdscheids

Op de foto: Robert Wils, Sinds kort scheidsrechter bij VDZ met een afgeronde KNVB opleiding  
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De één doet het uit passie en hobby, de ander om zijn of haar vrijwillige bijdrage aan 

VDZ vorm te geven. Jeugdscheidsrechters begeleiden de wedstrijden van onze VDZ 

jongens en meiden op zaterdag. We willen dat ze opgeleid en fluitend het veld op gaan. 

Daarom volgt ieder lid die wil een gratis KNVB cursus bij VDZ. Het zijn de onbetwist-

bare helden op onze velden die zorgen dat spelers kunnen schitteren. En daar zoeken 

we er dringend meer van.

De één doet het uit passie en hobby, de ander om zijn of haar vrijwillige bijdrage aan 

VDZ vorm te geven. Jeugdscheidsrechters begeleiden de wedstrijden van onze VDZ 

jongens en meiden op zaterdag. We willen dat ze opgeleid en fluitend het veld op gaan. 

Daarom volgt ieder lid die wil een gratis KNVB cursus bij VDZ. Het zijn de onbetwist-

bare helden op onze velden die zorgen dat spelers kunnen schitteren. En daar zoeken 

we er dringend meer van.

Ruud bestudeert de opstelling bij een oefenwedstrijd van het 
MO17-3 team dat hij momenteel coacht. Hartstikke leuk kernteam 
met veel lol en met nog iets te weinig speelsters.Even zoeken 
naar de juiste posities en opstelling bij het nieuwe team …

VDZ en haar  vrijwilligers

Foto: W
im van de Aar



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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Verbouwing van de kantine 
is van start gegaan

In de laatste ALV is besloten om 
de kantine een flinke opknapbeurt te geven. 
Het ontwerp van onze architect tm2architecten is 

door een kleine maar brede werkgroep en het be-
stuur beoordeeld en akkoord bevonden. De aanne-
mer is geselecteerd en zal op korte termijn starten 
met de verbouw waarvan de belangrijkste kenmer-
ken zijn: vervanging van de bestaande luifel door een 
luifel over de hele breedte van de pui, groot schilder 
onderhoud van de gevel zowel binnen als buiten, het 
uitbouwen van het zgn kaartverkoop huisje door een 
groter gebouw t.b.v. de kantine voorraden en - erg 
belangrijk - het aanschaffen van nieuw meubilair.

Verbouwing van de kantine 
 IS VAN START GEGAAN

De nieuwe indeling van de kantine met wandbanken, hoge tafels met barkrukken en lage tafels met stoelen. 

Een grote “stamtafel” zal er ook weer komen. De wanden, sponsorbord, TV’s etc ondergaan ook flinke wijzigin-

gen en we gaan onderzoeken of een lichter en geluiddempend plafond mogelijk is.

Het schilderwerk is voorbewerkt, in oktober 
gaat de aannemer aan de slag en wordt dat afge-
rond. Het meubilair is - nadat zowel de werkgroep 
als het bestuur goedkeuring heeft gegeven - besteld.

We verwachten dat deze verbouwing onze kantine 
een gezelliger aanzien geeft en dat het een nuttige 
investering is die ons de komende jaren veel genoe-
gen zal geven.

De werkgroep



100% Voetbal

COOP supermarkt Alteveer

Beethovenlaan 61 | Arnhem
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Beethovenlaan 61 | Arnhem

Kleurplaat

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



jp offseT
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Op Instagram, Facebook, vrouwenvoetbalnieuws.nl, 
de Gelderlander, in de kantine, in de stad, bij de 
opening van Constabiel, tot ongenoegen van Steef 
Brinkhoff in teveel kleedkamers én uiteraard op onze 
velden….. je komt ze overal tegen: de vrouwen van 
VDZ. Er waren deze zomer weer diverse transfers van 
speelsters, trainers en leidsters. Eén van de nieuwe 
aanwinsten in de vrouwentak van VDZ is hoofdtrainer 
Marcel van Dijk (’59). 

Ten opzichte van vorig seizoen is VDZ er prima 
op vooruit gegaan. Met de zusjes Shania en 
Imani Nijland van Achilles ’29 kreeg de ploeg een 

enorme kwaliteitsinjectie. Daarbij kwam middenvelder 
Wilma Hiemstra vanuit Delft in Arnhem wonen en keerde 
verdediger Eva Heijnen na een jaar afwezigheid terug bij 
de ploeg. Spits Eva Kinwel, pas 16 jaar oud maar met het 
fysiek en de inzet van en volwassen vrouw, kwam alvast 
over van de Onder17 ploeg. Van Dijk ziet dat er nog 
veel meer rek inzit, net als in de andere meiden hier. ‘De 
eerste weken hebben we hard gewerkt aan de organisa-
tie, de komende tijd gaan we het aanvalsspel verbeteren’, 
vertelt Marcel. 

De samenwerking en betrokkenheid tussen de twee 
selectieteams is merkbaar. VDZer Henk van Gelder liet 
de jeugdtak achter zich en is de trainer geworden van het 
tweede vrouwenteam. Met zijn geweldige, uitgebreide 
wedstrijdverslagen, zijn betrokkenheid en positiviteit een 
mooie aanwinst in de staf van het vrouwenvoetbal bij 
VDZ, samen met de enthousiaste leidster Lizzy Laman. 
Het team is minder groot dan vorig jaar, maar met de 

Een frisse wind .....

speelsters die op zondag aansluiten bij vrouwen 2 staat er 
een team op het veld met spirit en drive, die elke wedstrijd 
meer op stoom komt. 

De meiden en dames van vrouwen 3 en vrouwen 4 spelen 
dit seizoen beide in de 4e klasse en notabene in dezelfde 
competitie. Ook bij de lagere elftallen is er versterking 
gekomen vanuit alle hoeken, waardoor beide teams op 
hetzelfde podium kunnen acteren. Dat belooft op 15 de-
cember een gezellige derde helft te worden….

Irene Smeltink

Foto Kim Corbeek-Folman



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
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Bekerwedstrijd VDZ JO14-3G tegen 
SML

Ook perfect voor 
uw verjaardag, een receptie of  clubavond

De spelers van de JO14-3G zijn het jaar als 
echte profs begonnen met drie wedstrijden 
in één week. Waar de profs beginnen te 

zuchten en steunen als ze 3 wedstrijden in een week 
moeten spelen staan deze kanjers te trappelen van 
ongeduld om de wei weer in te gaan.

En een avondwedstrijd blijft bijzonder, zeker tegen 
SML. Het zomeravondweer speelde het team in de 
eerste helft echter wat parten. Waar ze het aanwe-
zige publiek vaak trakteren op mooi combinatievoet-
bal begonnen ze deze wedstrijd met veel onnodig 
balverlies en waren ze niet helemaal bij de les. Dit 
resulteerde na 15 minuten in een 0-1 achterstand 
waarbij keeper Jelle kansloos was bij het vlammen-
de schot. Hierna kwam ons geheime wapen, Jah-
reno, in het veld. Waar hij al razendsnel is heeft hij 
ook nog een turbostand waardoor hij iedereen voor-
bij is voordat ze met hun ogen kunnen knipperen. Dit 
resulteerde in een 1-1 en 2-1. De derde spurt 
keek hij goed rond en legde 'm af op Bram die 
beheerst scoorde. Op het middenveld sleurde en 
vocht onze enige dame Nikki heel wat duels af. 
Waar ze buiten het veld een rustig meisje is is ze 
in het veld een echte vechtmachine.

Na de rust zagen we weer het tikkietakkie team te-
rug die de toeschouwers op mooi spel trakteerde. 
Gus die strooide met mooie passes, SimonB die als 
linksbuiten met trucs zijn tegenspeler gek speelde, 
een blok achterin met Ties en Udo waar niemand 
voorbij mocht, Jarno en SimonR als solide backs, 
een Sem die steeds op het goede moment voor zijn 
tegenstander kwam, Wietze en Max die de gaten bij 
de tegenstander zagen en erin doken en Jaap die 
met zijn harde schot de corners voor het doel slin-
gerde.

Toen de rook weer was opgetrokken en de duisternis 
inzette was de eindstand 7-4 in ons voordeel. Mede 
dankzij een scheids die clementie had met de tegen-
stander en bij buitenspel soms een oogje toekneep.

Deze bekerwedstrijden waren een mooie warming-
up voor een ongetwijfeld leuke eerste 
competitiehelft waar de spelers samen met hun 
betrokken ouders die allemaal meehelpen met 
fluiten en vlaggen veel plezier gaan beleven. 
Hopelijk sluit Siem na zijn zware blessure ook 
snel weer aan zodat ons team weer compleet is.

trainer/coach Peter de Bruijn

Bekerwedstrijd VDZ - SML

foto’s: Kim Folman
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VDZ. Voetbal met meer plezier
OP WEG NAAR 2026 - VDZ IN HET KORT
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MEER INFORMATIE OP WWW.VDZ-ARNHEM.NL

MAATSCHAPPELIJK 
RENDEMENT (SROI) VAN 

INVESTERING IN SPORTEN BEWEGEN

2,51

80 TEAMS

                           
16

64

V3 2019 - MERKMIJ

1500 

LEDEN & 

VRIJWILLIGERS

Volharding Doet Zegevieren

Jeugd

Vrouwen

Senioren

7 DAGEN PER WEEK 
Voetballen voor jong en oud

in een open sportpark

BESCHIKT OVER
Clubhuis 

20 kleedkamers
4,5 voetbalvelden
2 kunstgrasvelden

Oudste in gebruikzijnde
voetbaltribune van 

Nederland

VOETBALVORMEN
Competitievoetbal

7x7 voetbal
35+/45+ voetbal
Walking Football
Pleintjesvoetbal

Met steun van 1500 vrijwilligers en 250 Arnhemse bedrijven en instellingen
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VDZ op weg naar 2026
VDZ goed op weg ...
Zoals eerder gemeld is het Speerpuntenplan - VDZ 
op weg naar 2026 in mei door de ALV goedgekeurd. 
Onder het motto ‘van samen groter naar samen beter’ 
gaan we de komende jaren werken aan de vernieu-
wing van het clubhuis, het versterken van de voetba-
lopleiding en het versterken van de verenigingsorga-
nisatie. Zodat we in 2026, als we 100 jaar bestaan, een 
nog gezondere en bloeiendere voetbalvereniging zijn. 
Met voor iedereen ‘voetbal met meer plezier’. Hoewel 
het een plan voor de lange termijn is, hebben we deze 
zomer niet stil gezeten. 

Samenstelling BestuursTeam (BT)
Er is een BestuursTeam (BT) gevormd bestaande uit 14 
personen: Sander van der Drift, Richard Kaper, Pieter 
Middeldorp, Tijs Bergervoet, Martijn van Gessel, Joris 
Schemkes, Niels Emeis, Kars Deutekom, Irene Smelting, 
Eva Heijnen en kernbestuur met Noud Hooyman (voorzit-
ter), Esther Bronckhorst (algemene zaken), Mathieu Nas 
(jeugdzaken) en Hans van der Held (financiële zaken). 
Samen pakken ze de uitvoering van het speerpuntenplan 
op. Het speerpuntenplan is vertaald naar een actielijst. 
Ieder actiepunt wordt door twee BTleden opgepakt als 
‘kartrekker’ en ‘meewerker’. Er wordt nog gewerkt aan de 
invulling van de vacatures voor de bestuursleden Voetbal-
technische zaken, Accommodatie & Facilitaire zaken en 
Communicatie & Sponsoring. 

Takenpakket commissies
In het speerpuntenplan staat een nieuwe verenigings-
structuur waarin de commissies een sleutelrol spelen. 
Samen de commissies wordt het takenpakket bekeken 
en waar nodig bijgesteld. Van elke commissie wordt het 
takenpakket vastgelegd in een commissiebeschrijving 
zodat voor iedereen duidelijk is wie wat doet, en hoe de 
onderlinge afstemming verloopt.

Haalbaarheidsonderzoek nieuwbouw
Op 3 juli zijn met vertegenwoordigers van alle commissies 
de bestuurlijke, organisatorische en financiële uitgangs-
punten voor nieuwbouw doorgesproken. Daarmee is een 
werkgroep samen met het bestuur aan de slag gegaan. 
Eventuele nieuwbouw is niet van vandaag op morgen 
geregeld en is financieel gezien een forse uitdaging. De 
afgelopen periode zijn er positieve gesprekken gevoerd 
met het sportbedrijf en de gemeente. Ook zijn leerzame 
bezoeken gebracht aan DZC’68 in Doetinchem en SDVB 
Barneveld die afgelopen jaren een nieuw clubhuis heb-
ben gebouwd. De werkgroep zal op de ALV in november 
verslag doen van alle bevindingen en advies uitbrengen 
over de vervolgstappen.

Onderhoud clubhuis korte termijn
Het luifelplan is in gang gezet. De kan-
tinepui is geschilderd en aan de nieuwe 
de kantineluifel en voorraadruimte wordt 
gewerkt. Het opknappen van kleedkamer 1 t/m 4 is in het 
onderhoudsschema opgenomen en onderhanden werk. 
Er is een nieuw ontwerp voor de kantine gemaakt en er 
is nieuw meubilair aangeschaft. De kantine krijgt een 
complete makeover.

Werving Hoofd Opleidingen (HO) en opzet VDZ 
Voetbal Academie
De Jeugdcommissie/BT heeft met verschillende kandida-
ten gesproken maar de juiste kandidaat Hoofd Opleiding 
(HO) zat daar nog niet bij. Dat wordt vervolgd. Voor 
komend seizoen wordt gewerkt met een ‘opleidingsteam’ 
met eigen jeugdcoördinatoren en trainers. De realisatie 
van de VDZ Voetbal Academie vindt stapsgewijs plaats.

Overige speerpunten
Er is een nieuwe Reüniecommissie die een geweldige 
eerste editie van de jaarlijkse VDZ Golden Oldies Reünie 
heeft georganiseerd. De werving van de Verenigings
coördinator (VC) en opzet van het Verenigingsbureau is 
gestart. De Horecacommissie/BT heeft de kantinecoör-
dinatie qua bezetting voor zaterdag en zondag geregeld. 
Verder wordt gewerkt aan stroomlijning van inkoop, assor-
timent en andere zaken. Er is een nieuwe opzet gemaakt 
voor bekende VDZklassiekers als de nieuwjaarsreceptie. 
Ook is met een grote groep mensen gesproken over het 
verbeteren van interne en externe communicatie. Dit is 
nog maar een tipje van de sluier. Over al deze zaken 
wordt je te zijner tijd geïnformeerd. Heb je vragen over het 
speerpuntenplan, schiet dan één van de BestuursTeam
leden aan.

Vier mooie factsheets
Het speerpuntenplan VDZ op weg naar 2026 is kort 
samen gevat in 4 factsheets: (1) VDZ in het kort (infograp-
hic), (2) Ambities en speerpunten, (3) Verenigingsstructuur 
en (4) VDZ Voetbal Academie. De eerste factsheet over 
‘VDZ in het kort’ staat hiernaast afgedrukt. Je vindt alle 
factsheets op de website bij De Club/Beleid/Beleidsplan-
nen.  

Doe jij ook mee?!
De afgelopen maanden is er met verschillende mensen 
gesproken die enthousiast zijn over het speerpuntenplan 
en ‘wel iets voor VDZ willen gaan doen’. Ken jij mensen 
die ook willen meedoen, laat het weten.

Bestuur / Werkgroep VDZ 2026
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De zaterdagfans

De zaterdagfans

Op de foto: De trouwe fanschare van MO13-1. Te gast uit bij de Bataven (10 seconden voor de wave)

Ze rijden, ze halen op en brengen thuis. Ze juichen, nemen een bakkie voor 
elkaar mee. Ze vlaggen, ze scheidsen, ze wachten. Hoe meer zon hoe meer je ze 
ziet schuifelen en zitten langs de lijn. Het zijn de zaterdagfans van VDZ. 
Bedankt voor jullie onmisbare bijdrage aan een mooi voetbalseizoen.
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Bedankt voor jullie onmisbare bijdrage aan een mooi voetbalseizoen.
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Drie zondagen in augustus/september deden weer 
15 enthousiaste trainers (in spé) mee aan de 
interne jeugdtrainerscursus bij VDZ. Al jarenlang 

verzorgt Jeugdvoetbalopleiding deze scholing voor begin-
nende jeugdtrainers en coaches bij VDZ. Jeugdvoetbal-
opleiding (JVO) is zowel in Nederland als België actief bij 
een groot aantal verenigingen en komt ook al een aantal 
jaren bij VDZ. Mark de Horn van JVO: “We kennen VDZ al 
een aantal jaren. Een mooie karakteristieke vereniging die 
wil investeren in de jeugdopleiding. We vinden het fijn om 
hier ieder jaar weer deze cursus te kunnen geven en door 
onze lange historie met elkaar kunnen wij ook een club-
specifieke benadering toepassen. Hierdoor ontstond veel 
interactie en via de praktijkgerichte werkwijze konden de 
jeugdtrainers van VDZ de gewenste progressie boeken. 

De cursisten hebben in drie dagen op eenduidige wijze 
een basis geleerd om de jeugd binnen de opleiding een 
aantrekkelijke en uitdagende training aan te bieden. Met 
name de circuittraining was van hoog niveau en had zo-
wel veel intensiteit, variatie als succesbeleving!” Volgens 
Mark hebben de jeugdtrainers veel kennis opgedaan en is 
de onderlinge samenwerking sterk toegenomen.

Dankzij scholing van jeugdtrainers willen we de jeugdop-
leiding ( verder) optimaliseren. Lees over de ontwikkelin-
gen van de circuittrainingen ook het artikel elders in de 
Volharder. 
Kijk ook op www.jeugdvoetbalopleiding.nl

John Wijbenga
Voorzitter Jeugd

Op weg naar de VDZ Voetbal Academie, 
interne jeugdtrainerscursus VDZ groot succes

Weer 15 pupillentrainers opgeleid
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Van kwart naar half veld

Twee jaar geleden werd een nieuwe speelwijze 
geïntroduceerd voor de jeugd. JO8-JO10 ging 
vanaf dat moment op een kwart veld spelen. 

Vanaf de JO11 maken de ze de overstap naar een 
half veld. Wij spraken Collin en Pieter van de JO11-
3, Roland van de JO11-4 en Mike en Jon van de 
JO11-6 over hun ervaringen bij deze nieuwe speel-
wijze en de overstap naar het half veld dit seizoen. 
Daarnaast haalden we input uit het trainers- en coa-
chesoverleg van JO11.

Nieuwe start voor de pupillen op een kwart veld 
Het idee is dat een half veld te groot en onoverzich-
telijk is voor jonge spelers. Jonge kinderen worden 
op een kleiner veld veel vaker actief betrokken; op 
een kwart veld komen ze meer aan de bal (ook de fy-
siek minder sterke spelers) en leren ze het veld goed 
te benutten en posities te houden. Daarnaast zijn er 
veel meer acties richting de goal en wordt er dus ook 
veel meer gescoord. Kortom; een goede ontwikke-
ling vanuit de KNVB.

Aanvullend wordt door Roland benoemd dat het niet 
bijhouden van de competitiestand ook positief is 
voor de jongste pupillen. Hierdoor is er minder druk 
bij de kinderen. Een verlies wedstrijd heeft alleen 

Van kwart naar half veld
op dat moment een impact en werkt niet door zodat 
de week erna weer gewoon met een schone lei kan 
worden gespeeld. 

Eerste ervaringen met half veld
JO11 heeft de afgelopen twee jaar op kwart veld ge-
speeld en heef zojuist de overgang gemaakt naar 
een half veld. Het was daar nu tijd voor, de jeugd 
groeit zo hard dat een kwart veld nu echt te klein 
voor ze werd. Dat is vanzelfsprekend even wennen, 
niet alles is meer te belopen. Half september vond 
het trainers- en coachoverleg plaats waar de erva-
ringen gedeeld werden en de trainers tips uitwissel-
den. Gedeelde mening was dat het nog belangrijker 
voor de jongens en meiden wordt om positiespel 
te spelen. Een half veld vraagt fysiek meer van de 
kinderen, zowel conditioneel als in duels met de te-
genstander. Kinderen vergissen zich in het begin in 
de afstanden. Trainen op conditie vinden de meeste 
kinderen echter niet altijd leuk. 

Positiespel en de bal het werk laten doen is nog las-
tig, maar daar wordt hard aan gewerkt op de trai-
ning. Veel coaches hebben al goede stappen in de 
richting gezien tijdens de eerste drie wedstrijden van 
de beker. 

Ontwikkeling van de spelers
Wat opvalt is dat spelers nu erg gewend zijn aan een 
kleiner veld, en dus minder hoefden te lopen. En dat 
nemen ze mee naar dit seizoen. Op een groter veld 
moeten ze wennen aan de grotere ruimte die ze 
hebben, waardoor ze vaak verkeerd lopen. Spelers 
met minder loopvermogen hebben meer moeite met 
een groter veld en zijn daardoor minder nadrukkelijk 
in het spel betrokken. 

Door de gewenning aan het kleinere veld staan er 
automatisch meer spelers dichter bij het goal van de 
tegenstander. Daardoor wordt er meer/vaker op de 
goal geschoten. Verder lijkt het er op dat de kinderen 
meer allround worden. De typische spits (snel) of de 
typische verdediger (minder snel) zie je minder. Ook 
moeten de spelers leren dat ze niet met de bal aan 
de voet een heel veld over kunnen dribbelen. Daar-
door ontstaan gaten op het veld. De coaches staan 
klaar om met nadrukkelijke sturing tijdens wedstrij-
den en trainingen hen helpen te wennen. 

Half veld – nieuwe vorm
De regels voor het spelen op half veld verschillen 
enigszins met vroeger: het veld is wat smaller dan 
voorheen en er wordt met 8 spelers gevoetbald (ipv 
7). De coaches zien hier de voordelen van: Met acht 
spelers op het veld kan een mooiere opstelling ge-
maakt kan worden. Hierdoor is aanvallen met veel 
overspelen en verdedigen beter uit te voeren. De 
kinderen worden gedwongen meer tactisch te gaan 
voetballen. Daarbij komen ze vaker aan de bal dan 
wanneer de volledige breedte van het veld zou wor-
den benut. Acties aan de bal blijven belangrijk voor 
de ontwikkeling van de spelers.

Een groot verschil met voorheen is dat de regels wat 
vrijer zijn: kinderen kunnen zelf indribbelen en er is 
geen scheidsrechter. Dit vraagt wat meer concentra-
tie en dominantie van de spelers en aandacht vanuit 
de coaches. 

Over het algemeen bevalt de nieuwe vorm voor de 
ontwikkeling van de pupillen prima. Spelers, trainers 
en coaches pakken de ontwikkelingen samen op en 
dat is heel leuk!

Marjon Elshof en Bob Beelen
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Wie dit seizoen op woensdagmiddag langs 
de velden bij VDZ struint ziet dat er iets 
veranderd is. Veel kinderen bij elkaar 

in de middencirkel bij de start van de training, 
een coördinator die om de zoveel minuten op een 
fluitje blaast en als reactie op het fluitje een groep 
voetballertjes die sprint naar de volgende oefening. 
Deze sprint is vaak al een wedstrijdje op zich tus-
sen de voetballertjes.

De woensdagmiddag heeft inderdaad een andere 
invulling gekregen. Dit seizoen is er voor geko-
zen om tot en met de O10 een circuittraining aan 
te bieden. In één uur draaien de teams volgens 
een vast schema door en krijgen ze verschillende 
oefeningen van verschillende trainers. Voor deze 
aanpak is gekozen om ieder voetballertje dezelfde 

Nieuwe opzet trainingen woensdagmiddag voor de jeugd
oefenstof te geven en dus dezelfde mogelijkheid 
om zich te ontwikkelen. Daarnaast is er voldoende 
afwisseling in de oefenstof tijdens de training, wat 
zeker bijdraagt aan het plezier van de voetballer-
tjes. De trainingen zijn in eerste instantie gegeven 
door studenten van de opleiding Sportkunde (HAN) 
en zijn hebben inmiddels het stokje overgedragen 
aan de CIOS studenten.

De eerste reacties zijn zeer positief. Veel gemo-
tiveerde voetballertjes die met een lach op het 
gezicht de verschillende oefeningen afwerken, 
trainers die de oefeningen gebruiken als inspiratie 
voor hun training op maandag en ouders die hun 
kind vol enthousiasme over het veld zien rennen. 
Een initiatief dat goed valt binnen de club en dat 
zeker verder doorontwikkeld kan worden!

Wouter Jansen
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Nieuwe opzet trainingen woensdagmiddag voor de jeugd



Mondygiënistenpraktijk Arnhem

HANS, eten en drinken

SPECIAAL 

BIER
ELKE DONDERDAG AVOND

3,50EURO

ZIN OM
HEERLIJK SAMEN

TE ETEN IN DE NATUUR ?

Stel je eigen 
Lunch • Borrelmand

Samen !

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

HANSETENENDRINKEN

HANSETENENDRINKEN

O26 382 89 98

GRATIS WIFI

Jacob Cremerstraat 95 
6821 DC ARNHEM

www.Hansetenendrinken.nl

KOFFIE LUNCH

BORREL DINER

FEESTJE ?
Vier het

bij ons !!

MAANDAG GESLOTEN
DINSDAG  t/m  ZONDAG 

OPEN  VANAF 11:OO 

OPENINGSTIJDEN

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

BORREL ALTIJD

VOEL JE THUIS,
VOEL JE WELKOM

In de huiskamer van Sonsbeek!!
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van de 
bestuurstafel

Het nieuwe voetbalseizoen is weer begonnen. Na 
een heerlijke zomer zijn alle teams weer gestart 
met trainen, zijn de eerste oefen en bekerwed-

strijden gespeeld en zetten talloze vrijwilligers zich weer 
voor de volle 100% in. Elk jaar wordt er met man en macht 
gewerkt om de club draaiende te houden, zodat de bar 
bemand is, de wedstijden gespeeld kunnen worden, de 
trainingen plaatsvinden, de website gevuld wordt, de Vol-
harder kan worden uitgegeven en nog veel meer. Elk jaar 
wordt er veel werk verzet door onze vrijwilligers. Het kan 
niet duidelijk genoeg gezegd worden: zonder vrijwilligers, 
geen VDZ. Vanaf deze plaats spreken wij onze waarde-
ring uit, voor de tomeloze inzet, aan u allen die VDZ een 
warm hart toedragen. 

Speerpuntenplan
Op bestuurlijk en commissieniveau zijn ook de nodige ‘ki-
lometers gemaakt’. Er wordt door velen hard gewerkt om 
de club goed te laten functioneren. Zoals wellicht bekend, 
is voor de zomer het speerpuntenplan gepresenteerd: 
‘VDZ op weg naar 2026’. Dit plan is de start, waarin de 
(hoofd)lijnen staan beschreven hoe wij de vereniging klaar 
maken voor de toekomst en alles wat daarbij komt kijken. 
Vanuit dit speerpuntenplan is er in de zomer een bestuurs-
team geformeerd. Een team momenteel bestaande uit 14 
verschillende professionals, met ieder zijn eigen expertise 
en/of invalshoek. Het bestuursteam is deze zomer gestart 
om de eerste stappen te zetten om de plannen die in het 
speerpuntenplan staan, op te pakken en om te zetten in 
acties. In een latere Volharder zal u hierover uitgebreider 
meegenomen worden. 

Opknappen van het clubhuis
Tijdens de afgelopen voorjaars ALV is er door de leden 
ingestemd om de huidige luifel van de kantine te renove-
ren. Dit proces is inmiddels in gang gezet en dit najaar 
wordt er gestart met de verbouwing van de buitenkant 
van de kantine. Dit betreft een grondige renovatie en er 
zal als het af is een ander uitstraling aan de club geven. 
Helaas is er niet te voorkomen dat er een aantal weken 
zullen zijn, dat de verbouwing plaatsvindt terwijl er ook 
getraind en gespeeld wordt. Er zal gestreefd worden om 
zo min mogelijk overlast te veroorzaken, maar helemaal 
voorkomen kunnen we dat niet. Maar het is voor een goed 

doel! Daarnaast 
wordt ook aan de 
binnenkant van 
de kantine een 
makeover gege-
ven. Zo wordt er o.a. 
geschilderd en wordt 
het huidige meubilair 
vervangen door nieuw meubilair. Het 
streven is dat alles, zowel binnen als 
buiten, klaar is voor de kerst.
Met andere woorden, er wordt voortvarend gestart aan 
een mooi nieuw voetbalseizoen. Mocht u nieuwsgierig 
geworden zijn, dan kunt u een samenvatting van het 
speerpuntenplan vinden op onze website. Maar wellicht 
heeft u zin om een bijdrage aan de toekomst van VDZ te 
leveren, door een bijdrage te leveren aan het speerpun-
tenplan, dan wel ons te helpen door een (deel)project 
vanuit uw eigen vakgebied op te pakken? Wij kunnen alle 
hulp gebruiken die er is. Mocht u interesse hebben stuurt 
u dan een mail naar bestuur@vdzarnhem.nl. 

Download de app!
Ten slotte, wist u dat u niks meer hoeft te missen van 
VDZ en dat gewoon via uw eigen mobiele telefoon? Via 
een speciale app kunt u de VDZ website raadplegen en 
kunt u alle belangrijke informatie zoals het programma, de 
uitslagen, uw vrijwilligersdiensten en nog veel meer direct 
raadplegen en volgen. Het enige wat u hoeft te doen is de 
‘VoetbalAssist ClubApp’ te downloaden in Google Play of 
in de App Store. Vervolgens zoekt u op VDZ, om deze als 
uw club in te stellen en het werkt. Zo simpel is het. Dus 
wacht niet langer en zorg ook dat u VDZ in uw broekzak 
heeft.

Tot slot
Wij wensen u allen alvast een heel fijn seizoen bij VDZ, 
waar voetbalplezier en het team voorop staat. Wij zullen 
er alles aan doen, wat binnen onze macht ligt, om het 
seizoen zo fijn mogelijk te laten verlopen.
Met vriendelijke groet, namens het VDZ bestuur

Esther Bronkhorst 
Hans van der Held 

Noud Hooyman 
Matthieu Nas.
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Pupil van de Week: Willemijn Ver-
hagen en Piet van Hoorn

Milan van Gessel en Finn van Diggelen

Naam: Tiebe Morales Ronden
Ik ben 7 jaar oud en speel in JO8-2 als alles!!! Ik was pupil van 
de week bij de wedstrijd: VDZ 1 – Jeugd 1, bij de wedstrijd op 
22 september 2019. De uitslag was 1 - 0.

Hoe lang speel je al bij VDZ? 1 jaar
Waarom koos je voor VDZ? Superleuke club
Op welke positie speel je het liefst? Alles!
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom? 
Fedor uit het eerste, omdat ie zo goed is
Wie vind je de beste voetballer en waarom? 
Messi, mooie vrije trap in de kruising tegen Liverpool
Wat is je favoriete club? FC Barcelona
Heb je nog andere hobby’s? Muziek
Wat wil je later worden? Voetballer
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt? 
De wedstrijd kijken in de dugout als pupil van de week
Wat was je beste wedstrijd of actie? Een goal tegen VIOD
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over jezelf? 
Ik vond Pupil van de week zijn superleuk!!

Naam: Martijn van de Braak
Ik ben 12 jaar oud en speel in JO14-1G als Rechs-Mid. Ik was 
pupil van de week bij de wedstrijd: VDZ 1 – GVA bij de wedstrijd 
op 8 september 2019. De uitslag was 1 - 2.

Hoe lang speel je al bij VDZ? 6 jaar
Waarom koos je voor VDZ?
Omdat het de leukste club van Arnhem is
Op welke positie speel je het liefst? Rechts- of Mid-Mid
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom? 
Joris Schemkes & Gigi Geertruida omdat ze snel en fysiek zijn
Wie vind je de beste voetballer en waarom? Ik vind Frenkie de 
Jong echt heel goed, hij heeft goed overzicht en is snel
Wat is je favoriete club? Ajax
Heb je nog andere hobby’s? Freerunnen
Wat wil je later worden? Voetballer en anders politieagent
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij VDZ?
Pupil van de Week en samen met het eerste de warmingup doen
Wat was je beste wedstrijd of actie? 
Met een omhaal in de rechterkruising scoren
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over jezelf? 
Het is een hele mooie club, waar je veel kan leren en ik ga ook 
nog veel leren bij VDZ.

PUPIL VAN DE WEEK
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Telefoon: (026) 3612093 
E-mail: info@fysio-

dynamiek.nl

Professionals in 
beweging 

Presikhaaf 
Rijkerswoerd 
Schuytgraaf 

Schoonmaakbedrijf Hofs

Géro meuBelsToffeerderij

voor 
particulieren
bedrijven 
verenigingen

Algemeen schoonmaakonderhoud, 
glasbewassing, hulp in het huishouden 
(ook met pgb), schoonmaak kantoren, 
complexen van VVE, schoonmaak
werkzaamheden op scholen, sport
accomodaties en dokters of tandarts
praktijken.  

Voor meer info en diensten van 
SB Hofs mail, bel of check onze site.

T: 0268401259  Kantoor
M: 0657564395  Patricia Hofs
M: 0630419995  Raymond Hofs

 www.sbhofs.nl
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Inloopspreekuur JEUGD
Door fysiotherapeut Evert van Amerongen
Vooraf  aanmelden via telefoonnummer  
06-21818152
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• 13 november 2019
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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 Hooyman 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 J. 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
Kantine-administratie Henk Matser 06-54933511
Crediteurenadministratie Hans Egging facturen@vdzarnhem.nl 

Commissies
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

Jeugdcommissie
Voorzitter John Wijbenga 06 51193081
Algemeen jeugdcoördinator vacature 
Wedstrijdsecretaris jeugd Gerard van Lunenburg 06 55778863
Toernooicommissie jeugd Lisette van Dijk
  toernooicommissie@vdzarnhem.nl
Stagebegeleiding CIOS  Cantor Barten 06 -52406331
 
Contactpersonen Voetbaltechnische zaken
Hoofd Opleiding Vacature
Scheidsrechtercoördinator Jeroen Westen 06 18067183

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


