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van de 
voorzitter

Het afgelopen half jaar met de Coronacrisis vond 
ik erg spannend. Niet alleen vanwege de gezond-
heidsrisico’s en maatschappelijke gevolgen, maar 

ook vanwege mijn betrokkenheid bij bestuur van VDZ. Wat 
voor risico’s lopen onze leden, welke maatregelen moeten 
we (in begin erg snel) nemen, hoe houden we onze mooie 
vereniging  financieel overeind zonder kantineinkomsten 
, hoe houden we contact met onze leden en zorgen we 
voor het behoud van onze sociale samenhang? Allemaal 
vragen die keihard op het bestuur en de club afkwamen. 

Ik ben er daarom supertrots op, dat wij nu kunnen zeggen, 
dat het goed gaat met VDZ . We hebben als bestuur  in 
eenheid  belangrijke beslissingen genomen, de commis-
sies hebben samen stevige maatregelen genomen op 
ons park om veilig te kunnen voetballen,  zo goed als alle 
leden hebben gewoon hun contributie betaald en last but 
not least, we zijn actief geworden op de social media: 
#wevolharden. 

VDZ is nog steeds financieel gezond. U  kunt dit en de 
stand van zaken rond Corona en de huidige maatregelen 
elders in deze Volharder uitgebreider lezen in een brief 
van het bestuur. We zijn een club voor en door leden met 
solidariteit en aandacht voor elkaar.  Waarvan akte!

Onze reguliere  bestuurswerkzaamheden hebben we in 
maart op een lager pitje gezet, maar  inmiddels zijn we 
ook weer met de gewone bestuurszaken aan de gang. 
We pakken de uitvoering van het speerpuntenplan weer 
op. Zeer binnenkort zullen we bijvoorbeeld de nieuwe ver-
enigingscoördinator aan u kunnen presenteren. Daarmee 
zetten we weer een mooie stap. Op 19 november plannen 
we een Algemene LedenVergadering. Hoe die er uit gaat 

zien is nog een verrassing, 
maar we proberen er iets 
bijzonders van te maken. 

Tijdens de zomerperiode kwam  auteur Tijs Tummers bij 
ons langs. Hij is bezig met een boek over de nog over-
gebleven vooroorlogse tribunes in Nederland. Dat zijn er 
om precies te zijn nog 17. En daar hoort onze tribune uit 
1923 ook bij. Hij vertelde mij zelfs dat de tribune van VDZ 
de oudste van Nederland is waar nog competitievoetbal 
gespeeld wordt!  In het boek waaraan hij nu werkt zal een 
compleet hoofdstuk aan Sportpark ‘t Cranevelt gewijd 
worden. Streefdatum voor de publicatie is voorjaar 2021. 
Hij vond het heel gek dat de gemeente de tribune niet 
op de monumentenlijst heeft gezet. Misschien kunnen 
we nog eens een mooie subsidie krijgen om de Geert 
Eggingtribune echt mooi op te knappen als deze in 2023 
honderd jaar bestaat.

We mogen weer normaal voetballen – althans op het veld 
– maar op de rest van het park en in ons clubhuis geldt 
het nieuwe normaal. De basisregels van kabinet en RIVM 
zijn ongetwijfeld bij u bekend. De protocollen en afspra-
ken voor ons clubhuis en kleedkamers staan op onze 
website. Ik reken op uw eigen verantwoordelijkheid: houdt 
u zich alstublieft aan de regels en volg de aanwijzingen 
van de coronacoördinatoren op. Dan kunnen we blijven 
voetballen!!

Ik wens u veel gezondheid toe en een mooi voetbal-
seizoen, dat hopelijk niet wordt onderbroken door extra 
maatregelen.

Noud Hooyman
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Burgers’ Zoo

Bij toegangsprijs inbegrepen  www.burgerszoo.nl/biginsects

Van 3 t/m 25 oktober
dus ook in de herfstvakantie!

015-661 Adv_VDZ_Burgers_BigInsects.indd   1 18-09-2020   11:29



van de 
redactie

Bij toegangsprijs inbegrepen  www.burgerszoo.nl/biginsects

Van 3 t/m 25 oktober
dus ook in de herfstvakantie!
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Na de langste zomerstop ooit is het voetballen 
weer begonnen. Fijn dat we weer de wei in 
mogen en eindelijk weer eens een balletje mogen 

trappen. Hopelijk gooit een tweede golf van covid19 geen 
roet in het eten en kunnen we blijven voetballen. Dat ligt 
natuurlijk voor een groot gedeelte aan ons eigen gedrag. 
Als we ervoor zorgen dat we de regels blijven volgen en 
alle aanwijzingen en regels die het VDZkader heeft ver-
zonnen om het allemaal probleemloos te laten verlopen 
opvolgen dan komt het allemaal goed.

Een nieuw seizoen, een nieuwe Volharder. De redactie 
is bij elkaar gebleven en heeft er weer zin in om een heel 
seizoen lang alle verhalen, berichten en ander nieuws 
aan jullie te presenteren in ons mooie clubblad. Natuurlijk 
hebben we ook jullie daarbij nodig maar VDZ kennende 
komt dat weer helemaal goed. Een clubblad voor, door 
en van de leden, het kan niet anders, dat wordt weer een 
mooi seizoen.

Te beginnen met het eerste nummer, hij staat weer boor-
devol nieuws. Natuurlijk over de coronacrisis. Het bestuur 
publiceert een brief aan de leden met alle maatregelen 
die tot nu toe zijn genomen en drukt iedereen op het hart 
daar ook gevolg aan te geven. Hoe dat allemaal is gere-
geld daar gaat ook De Derde Helft over, de rubriek van de 
Horecacommissie die natuurlijk ook hard gewerkt heeft 
om in het nieuwe normaal er weer voor te zorgen dat we 
vooral veilig en gezellig bij de club ons natje en droogje 
krijgen en elkaar kunnen ontmoeten.

Maar VDZ gaat natuurlijk niet over covid of de kantine, 
VDZ gaat over voetbal en ook daar staat dit nummer vol 
van. De Warchild wedstrijden waren de aftrap van dit 
seizoen, een mooie fotoreportage door fotografen Kim en 
Marjon doet daar verslag van. De selectiespelers hebben 
de jongste spelers een training aangeboden, ook dat laten 
we zien in dit blad. Een grote gebeurtenis was het inter-
view door de winnaars van de Warchildwedstrijden met 
Davy Pröpper. In eerste instantie ging dat niet door maar 
op 16 september konden alsnog een twintigtal pupillen 
hun vragen afvuren op Davy, een groot succes. 

We hebben een nieuwe verzorger, Timo van Dam. Hij is 
natuurlijk aangesteld als verzorger van de selectie maar 

wil ook graag de andere leden van VDZ helpen als er 
blessures zijn. Hij stelt zich voor. Natuurlijk zijn ook de 
rubrieken weer goed gevuld. VDZ en zijn vrijwilligers, 
daarin staat John Wijbenga centraal die afgelopen 
seizoen is uitgeroepen tot Vrijwilliger van het jaar bij de 
jeugd. In de rubriek Voetbalfamilie dit keer de familie Kool/
Kuyvenhoven met Femke, Brechtje, Annegien, Maaike en 
Arjan. We krijgen ook een nieuwe rubriek, Voetbalvaders. 
De rubriek Het Team verdwijnt omdat Jasper de Kinkelder 
geen functie meer vervult in een jeugdteam maar samen 
met Bob Beelen zal hij een seizoen lang de ervaringen 
van een voetbalvader aan jullie voorschotelen. Hoe dat 
eruit gaat zien is ook voor de redactie nog een vraag, we 
zijn benieuwd. In de rubriek VDZ in beweging dit keer een 
interview met de Herencommissie. 

En ja, wat verder nog. Teveel om op te noemen maar 
ik doe een poging: diverse fotoreportages van voetbal-
wedstrijden en toernooitjes, de seizoensstart van de 
scheidsrechtersacademie, hoofdsponsor BVR verlengt 
zijn contract en wordt geinterviewd. Insta wordt groot bij 
VDZ, we hebben al meer dan 600 volgers. Op naar de 
1000! Je leest het allemaal in dit blad.
Namens de redactie veel leesplezier gewenst, 
Met rood/zwarte groet,

Rudi Borkus 
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Ook in de Volharder?
We horen nog wel eens mensen verzuchten dat zij (of 
het elftal waartoe ze behoren als speler/coach/leider/
supporter etc.) niet vaak of nooit in de Volharder staan.
Het is voor de redactie lastig om in zo’n grote club aan 
eenieder aandacht te besteden. Zeker omdat we niet 
in alle geledingen vertegenwoordigd zijn als redactie.

We doen ons best maar je kunt ons daarmee natuurlijk 
wel helpen. Heb je iets speciaals, een leuke wedstrijd, 
bekerwedstrijd, toernooi of ander evenement en wil je 
een mooi artikel met fijne foto’s in de Volharder, mail 
dan naar ons, dan overleggen we samen wat we voor 
je kunnen betekenen. 

volharder@vdz-arnhem.nl
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voetbal

familie

De familie Kool / Kuyvenhoven bestaat uit:

Femke Kool MO17-1 :  rechtsachter
Brechtje Kool MO14-1 :  linksback / linkshalf
Annegien Kool MO12-1 :  linksvoor

Maaike Kuyvenhoven :  supporter
Arjan Kool  :  supporter

Voor de eerste editie van De Volharder van het seizoen 
2020 / 2021 geven wij het woord aan de voetbalfamilie 
Kool / Kuyvenhoven. Moeder Maaike, vader Arjan en hun 
dochters Femke, Brechtje & Annegien.

Hoe lang zijn jullie al actief bij VDZ?
* Op welke positie speel je?
*  Is er nog iets, naast voetballen en supporten, wat jullie 

doen voor de club?
Maaike  Ik heb nog nooit gevoetbald. Behalve dan de 

seizoensafsluiting met alle ouders in het veld. Dat 
vind ik altijd erg leuk. En de bar en keukendien-
sten doe ik graag.

Arjan  Ik ben trainingslid bij DVOV… Ooit ben ik een 
jaar coach geweest van Femke’s team. Maar 
ik ben er niet echt voor in de wieg gelegd. 
Laat mij maar langs de lijn het team aanmoe-
digen. 

Femke  Ik ben in groep 6 begonnen met voetbal. Ik 
ben nu dus 7 jaar lid van VDZ. Ik heb lange 
tijd laatste vrouw gestaan. Sinds een paar 
seizoenen sta ik rechtsachter.

Brechtje  Ik speel nu 4 of 5 jaar voetbal. Ik sta altijd 
linksback of linkshalf.

Annegien  Ik zit nu bijna een jaar op voetbal. Mijn positie 
is linksvoor.

Wat vinden jullie zo leuk aan de positie waarop je 
speelt?
Femke  Achterin heb ik overzicht. Ik kan goed zien 

wat er op het veld gebeurt. Ik vind het soms 
gewoon lekker om heel hard te rennen en dat 
kan als je achterin staat.

Brechtje  Ik vind het leuk om achterin eerst het duel aan 
te gaan, dan ff ertussendoor en dan door pas-
sen.

Kool / Kuyvenhoven

Foto Kim Corbeek-Folman
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Annegien  Ik vind het leuk om acties naar voren te ma-
ken en dan een assist te geven.

Wat is jullie hoogtepunt bij VDZ?
Femke  Op 1 juni 2019 wonnen we de bekerfinale. 

Dat was echt feest. Ons teamgenootje Julie 
was toen heel erg ziek. Ze had al maanden 
behandelingen achter de rug. Deze middag 
was ze bij de wedstrijd als supporter. We heb-
ben echt met elkaar enorm feest gevierd.

Brechtje Onze huldiging als kampioen, in MO131.
Annegien  Dat ik hoorde dat ik naar MO1201 mocht en 

de eerste echte wedstrijd van MO1201.

Wat vinden jullie van de club VDZ in het algemeen?
Arjan  Ik vind het één grote, gezellige familie. Ik vind 

het een feestje om ernaartoe te gaan.
Femke Ik ook. Er is altijd een goede sfeer.

Zijn er verbeterpunten die écht even genoemd moeten 
worden?
Brechtje Ehh…
Annegien De dugouts vind ik een beetje viezig…
Femke  De kantine is in ieder geval al goed opge-

knapt…
Arjan Gewoon lekker door gaan zo.
Femke  Ja, precies. Het hoeft ook niet allemaal  

perfect.
Arjan  Misschien betere koffie? Niet om te zeuren, 

maar een bakkie goede koffie op zaterdag-
ochtend…

Hoe beleven jullie ouders het voetbal; drie voetbal-
lende dochters, ook nog eens allemaal in het eerste 
elftal?
Maaike  Ik vind het heerlijk dat ze allemaal voetballen. 

Ik zeg geen intelligente dingen over het spel 
als ik sta te kijken, maar ik geniet enorm van 
die grieten in het veld. Ze spelen tegen jon-
gens, oh nee, Femke nu niet meer. Soms zijn 
de ouders van de tegenpartij een beetje stil 
en hoor ik ze mompelen: “Zo, die meiden kun-
nen echt wel wat”. Dan glim ik. Verder kom 
ik regelmatig bij OLB Sports. Er zijn namelijk 
altijd te weinig rode sokken in huis.

Arjan  Ik vind het geweldig om naar ze te kijken, en 
geniet helemaal als ik zie dat ze alles geven 
en er echt plezier in hebben.

Hoe is het jullie vergaan in de Coronatijd, zonder 
trainen / zonder voetbal?
Annegien  Ik heb gewoon online training gehad. Dan 

zei onze trainer Richard hoeveel push ups 
we moesten doen en moesten we een bal 
hooghouden. Op zaterdag organiseerde hij 
wel eens een quiz. Dat vond ik heel erg leuk. 
Ik heb nog bioscoopkaartjes gewonnen.

Femke  Ik miste de gezelligheid heel erg. Ik was blij 
dat we na een paar weken weer konden be-
ginnen met trainen, ook al was het maar één 
keer per week.

Brechtje  In het begin ben ik best fanatiek blijven spor-
ten. Ik ging bijna elke dag hardlopen. Maar 
hoe langer het duurde, hoe minder ik deed.

 
Volgen jullie VDZ ook via Insta / FB / website?
Femke Insta!
Brechtje Insta!
Annegien  Ik kijk soms nog wel even op de website van 

VDZ. Het instaaccount volg ik nog niet, maar 
dat ga ik zo doen!

Hebben jullie zelf nog dingen die jullie kwijt willen?
Maaike  Ik vind het bijzonder dat zoveel mensen zich 

vrijwillig inzetten om onze kinderen lekker te 
laten voetballen.

Brechtje Ja, dat vind ik ook!
Arjan  Als ik die meiden zie voetballen, krijg ik altijd 

zin zelf ook weer te spelen. Ik denk dat ik 
weer ga beginnen met trainen.

interview en foto’s Kim CorbeekFolman
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Nee, dit is geen spelfout in de titel. Voor wie het 
nog niet weet: VDZ is ook actief op de social 
media kanalen en dan met name op Instagram. 

Vanaf april wordt hier regelmatig een update gegeven 
over het reilen en zeilen binnen VDZ. We proberen van 
zoveel mogelijk gebeurtenissen rondom VDZ een post te 
maken, zodat iedereen op de hoogte is van wat er speelt 
binnen onze club. 

Zo heeft voorzitter Noud het seizoen middels een 
videoboodschap geopend, kregen we een indruk van de 
WarChild seizoensopening voor O8 tot en met O12 jeugd, 
sprak Davy Pröpper ons toe en zijn we zelfs al even “live 
geweest” tijdens wedstrijden van VDZ 1 en VDZ VR1! 

Er zijn vaste rubrieken zoals “de week van VDZ team …” 
en “hoe is het met…..” en natuurlijk is er ook aandacht 
voor klein leed, zoals bijvoorbeeld Sven uit de JO112 die 
al in de eerste wedstrijd geblesseerd is geraakt. Met de 
start van het nieuwe seizoen is het aantal insta volgers 
weer gestaag aan het stijgen, maar voor een club van 
onze grootte moeten er nog veel meer bij! Zorg dus dat je 
ook snel VDZ gaat volgen op Instagram, dan blijf je nog 
beter op de hoogte! Op naar de 1000 volgers!

#wevolharden #vdzarnhem
@VDZArnhem1926
Heb jij een bericht dat geschikt is voor het Instagram 
account van VDZ of wil je dat ergens aandacht aan wordt 
gegeven? Stuur dan een DM naar het insta account van 
VDZ of app naar 0651828707.

De social kant 
van VDZ



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



Vind je weg bij VDZ
Je zult het wel gezien hebben. De borden bij VDZ zijn vervangen door 
nieuwe exemplaren. Directe aanleiding voor de nieuwe routing en bewegwij-
zering was drieledig.
1. Er was schilderonderhoud nodig rondom de gehele VDZ accommoda-

tie. Daardoor ontstond behoefte aan vernieuwde heldere routing
2. VDZ wilde de parkeerdrukte in de weekenden gaan vermijden.
3. Er was behoefte aan een heldere en veilige coronalogstiek in en om de 

kantine. Zeker met de ontvangst van zoveel teams.
    
Zolang de nieuwbouw of herbouw er nog niet is willen we iedereen die VDZ 
bezoekt helderheid geven in de oriëntatie. Daar was nog winst te behalen. 
Iedereen moet zijn/haar weg kunnen vinden bij VDZ. Duidelijkheid voor VDZ 
leden en ook voor gasten.  
Coronacommunicatie in geel. Overige communicatie in de VDZ clubkleuren.

De zomer liet ons krap vier weken om dit allemaal te realiseren. Met leden 
uit het bestuur, onderhoudscommissie, jeugdcommissie en horecacommis-
sie en Gelresign hebben we als gelegenheidsteam een rondje gemaakt 
langs de velden en de accomodatie en kansen benoemd. Vervolgens heb-
ben een plannetje gemaakt rondom de drie genoemde doelen en hebben 
we dat gedurende de zomervakantie uitgewerkt. Met de supersnelle en 
flexibele medewerking van Gelresign. De samenwerking ging super!

We zijn tevreden over de helderheid van de nieuwe bewegwijzering maar 
we zien ook nog steeds enkele uitdagingen. Heb jij nog ideeën of verbe-
terpunten m.b.t. de routing en bewegwijzering? Laat het vooral 
weten via communicatie@vdzarnhem.nl 
    Ruud Tuithof                                   

Foto’s Marjon Elshof



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

Ook adverteren in  
de Volharder?
De Volharder is een (club)blad dat in heel Arn-
hem en daarbuiten wordt gelezen in een oplage 
van ruim 1300 stuks per uitgave. En dat vijf keer 
per jaar! Het is mogelijk om voor elke uitgave de 
advertentie te wisselen, zodat u op die manier 
heel gericht kunt adverteren. Wilt u ook adverte-
ren in de Volharder? Neem dan contact op met  
VDZ Hogerop, vdzhogerop@vdzarnhem.nl
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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 

Teamfoto seizoen 2020-2021
Marjon & Kim zullen dit jaar de teamfoto’s gaan maken.

Je kunt je opgeven bij het wedstrijdsecretariaat van VDZ 
(wsj@vdz-arnhem.nl) voor één van onderstaande data.

Mocht je toch een andere datum willen, geef dit dan door aan 
het secretariaat. Zij zullen dit dan opnemen met Marjon & Kim.

Mochten er géén aanmeldingen zijn voor één van onderstaande 
data, dan zullen zij ook niet bij VDZ aanwezig zijn.

Het maken van de teamfoto is geheel vrijblijvend!
Mocht je een foto willen laten maken, dan is het volgende wel van belang:

* Hele team in rode VDZ shirts + keeper in officieel VDZ keepertenue.
* De foto wordt gemaakt vóór de wedstrijd.
* De foto wordt gemaakt op een veld en niet bij de kleedkamers.

Data:

10-10 ’s morgens (09.00-12.00 uur)
11-10 ’s middags (13.00-16.00 uur)
24-10 ’s middags (13.00-16.00 uur)
25-10 ’s morgens (09.00-12.00 uur)

Geef je NU op voor het maken van je teamfoto (geldt óók voor de teams die al gefotografeerd zijn, 
we willen hen ook graag op het veld fotograferen).

˄ Marjon  &  Kim ˅
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Teamfoto’s 
seizoen 

2020-2021

Edwin Steenstra  9
Martine Harsema  10
Joop Hengeveld  10
Bram Lausberg  10
Jelle Lettenga  10
Tobias Westland  10
Richard Kaper  11
Jada Teunissen  11
Brechtje Kool  12
Arjen Koudijs  12
Sven Huyben  13
Thijs van Mierle  13
Maarten Molenaar  13
Floris Provoost  13
Thomas de Winther  13
Madee Compagne  14
Erwin Maas  14
Yentl Vos  14
Wil Bruijnesteijn  15
Maurice Burgers  15
Femke Hengst  15
Kess Manjoero  15
Jurgen Veerbeek  15

Max Wegenaar  15
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
Gerrit Plasman  18
Selina Reijnier  18
Bram van Dalen  19
Charlie van Wilgen  19
Julia Witjes  19
Aidan Berg  20
Thomas Franzen  20
Maarten Holtus  20
Gerard van Lunenburg  20
Jill Schuiling  20
Jamie Hightower  21

Jeroen Koudijs  21
Roan Merkus  21
Frank van der Weerd  21
Marijn Aartsen  22
Renzo Jansen  22
Fabian Kersten  22
Julia Smit  22
Marcel van Weelden  22
Lucas Gengler  23
Rik van den Oosterkamp  23
Frits van de Worp  23
Bernadette van den Berg  24
Frans Boer  24
Ralph Decker  24
Bor van Eijk  24
Guus Franken  24
Esther Kroes  25
Pieter van Leeuwen  25
Kayan Leijn  25
Vigo Meeuwsen  25
Chiem Soppe  25
Steffie Torremans  26
Armand Vedder  26

Timo van ‘t Klooster  27
Marcel Leeman  27
Laure Metz  27
Bert Scheerder  27
Hannah de Vries  27
Tijs Broens  28
Marjon Elshof  28
Lex den Outer  28
Stan Vedder  28
Eva Venema  28
Niek Verheijen  28
Jack den Dunnen  29
Frank Tomassen  29
Marieke Westerbeek  29
Jelmer van Witteloostuijn  29
Rob Brinkhoff  30
Junior Nanarjain  30
Karlijne van Roosmalen  30
Finn Sondaar  30
Jurgen Elfrink  31
Leon Emonds  31
Tom Kamphuis  31
Peter Seinen  31

Teamfoto seizoen 2020-2021
Marjon & Kim zullen dit jaar de teamfoto’s gaan maken.

Je kunt je opgeven bij het wedstrijdsecretariaat van VDZ 
(wsj@vdz-arnhem.nl) voor één van onderstaande data.

Mocht je toch een andere datum willen, geef dit dan door aan 
het secretariaat. Zij zullen dit dan opnemen met Marjon & Kim.

Mochten er géén aanmeldingen zijn voor één van onderstaande 
data, dan zullen zij ook niet bij VDZ aanwezig zijn.

Het maken van de teamfoto is geheel vrijblijvend!
Mocht je een foto willen laten maken, dan is het volgende wel van belang:

* Hele team in rode VDZ shirts + keeper in officieel VDZ keepertenue.
* De foto wordt gemaakt vóór de wedstrijd.
* De foto wordt gemaakt op een veld en niet bij de kleedkamers.

Data:

10-10 ’s morgens (09.00-12.00 uur)
11-10 ’s middags (13.00-16.00 uur)
24-10 ’s middags (13.00-16.00 uur)
25-10 ’s morgens (09.00-12.00 uur)

Geef je NU op voor het maken van je teamfoto (geldt óók voor de teams die al gefotografeerd zijn, 
we willen hen ook graag op het veld fotograferen).

˄ Marjon  &  Kim ˅

geef 
je ook 

op!
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Beste (ouders van) leden van VDZ,
Begin april hebt u van ons een uitgebreide brief gehad 
over de noodmaatregelen, die we als bestuur van VDZ 
moesten nemen om de gevolgen van de Coronacrisis het 
hoofd te bieden. Inmiddels zijn we ruim 5 maanden verder 
en mogen we gelukkig weer voetballen. Uiteraard organi-
seren we dat conform de maatregelen, zoals die door de 
regering, RIVM en gemeente worden voorgeschreven. 
Op de eerste plaats hopen wij, dat u en uw familieleden 
gezond zijn gebleven of weer gezond zijn geworden. Als 
dat onverhoopt anders is, dan wensen wij u veel sterkte 

en kracht toe. Met dit bericht  willen wij u op de hoogte 
brengen van de situatie van onze vereniging VDZ.

De maatregelen, die wij in maart en de maanden 
daarna hebben moeten nemen waren gebaseerd op drie 
uitgangspunten: gezondheid en veiligheid voor onze 
leden, solidariteit voor en door de leden en een financieel 
gezond VDZ. We zijn er trots op, dat onze maatregelen 
tot nu toe succesvol zijn geweest. Dat is te danken aan 
de discipline en betrokkenheid van u allemaal. U hebt de 
sluiting van ons park gerespecteerd. Wij hebben geen 

Stand van zaken bij VDZ en Corona

COVID-dienst (foto Marjon Elshof)
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problemen gehad met de handhaving. Bijna alle leden 
hebben de contributie gewoon betaald. Ook het stopzet-
ten van uitgaven en vrijwilligersvergoedingen is gewoon 
aanvaard (solidariteit door leden).

We hebben gebruik gemaakt van de regelingen van de 
regering, subsidie aangevraagd, grote uitgaven gestopt 
en we hoefden geen huur te betalen aan het Sportbedrijf. 
Mede door al deze zaken is onze penningmeester er 
in geslaagd het seizoen met een positief resultaat af te 
sluiten, ondanks fors inkomstenverlies van de kantine. We 
zijn er trots op, dat wij binnen het “nieuwe normaal” weer 
een gewoon financieel beleid kunnen voeren. We houden 
wel rekening met fors minder inkomsten van de kantine.
Een aantal leden is enthousiast begonnen VDZ op de 
sociale media toen we elkaar niet fysiek konden treffen 
om te voetballen. #wevolharden.
Kortom: VDZ staat er goed voor.

Nieuwe seizoen 
Inmiddels is het nieuwe seizoen weer begonnen. Gelukkig 
mogen we weer voetballen. Wij heten u weer van harte 
welkom op het park. Op het eerste weekend van het sei-
zoen hadden we extra activiteiten voor de jeugd:  statie-
geld ophalen voor Warchild en het winnende team kreeg 
een Zoomsessie met Davy Pröpper. Ook de senioren 
zijn weer begonnen.  Heren 1 gelijk voor de beker tegen 
SML op een mooie zonnige zondagmiddag. De dames 
zijn begonnen met een nieuwe trainer.  Het voetbalplezier 
staat weer voorop.

Wel hebben we  nog steeds te maken met Coronamaat
regelen. In de zomerperiode zijn veel mensen van VDZ 
druk bezig geweest om het park voor te bereiden op deze 
maatregelen. Uitgangspunt van bestuur VDZ is dat we, 
binnen de mogelijkheden, zoveel mogelijk ruimte bieden 

voor de teams en de spelers in de teams. We willen 
zoveel mogelijke verantwoordelijkheid leggen bij de com-
missies, de teams, maar vooral de individuele leden en 
ouders van jeugdleden. We vertrouwen erop dat al onze 
bezoekers zich zoveel mogelijk aan de regels houden. De 
regels en afspraken staan op de website.

Samen zijn we VDZ. De coronatijd vraagt extra inspan-
ningen van onze vereniging. We hebben daarbij alle hulp 
nodig die we kunnen krijgen. Daarom zijn de bardiensten 
uitgebreid met het Coronagastheerschap en gastvrouw-
schap. We vragen jullie om de SMS en mail in de gaten 
te houden, als jullie je nog niet hebben ingeroosterd voor 
bardiensten. 
Daarnaast vragen we jullie, onze leden en ouders, of jullie 
tijd en gelegenheid hebben voor een bijdrage in tijd voor 
een kleine klus, een project of wellicht zelfs een rol als 
vrijwilliger bij onze mooie club. Ook zoeken we nog een  
bestuurslid Voetbalzaken. We zijn een mooie, gezonde, 
sportieve club, maar om dat te blijven kunnen we jullie 
inzet goed gebruiken. 
 
Dan nog even twee strenge punten naar aanleiding van 
de eerste drie speelweekenden van het seizoen:
1. De maatregelen worden alleen een succes als ieder-

een zich eraan houdt! 
2. Mocht blijken dat onze gasten of eigen leden niet 

goed om kunnen gaan met de ruimte, dan zullen 
wij gedwongen zijn om deze verder in te perken, 
bijvoorbeeld door kleedkamers te sluiten of de moge-
lijkheden van de kantine nog verder te beperken. We 
proberen dit tot het uiterste te beperken.

Met als motto: #wevolharden.
Met roodzwarte groet,

Bestuur van VDZ

Stand van zaken bij VDZ en Corona

BRIEF van het BESTUURImpressie van de seizoensopening



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, 
Lukas CrijnsScheidsrechters 

in de schijnwerpers

• Wie is Lucas Crijns?
Ik ben Lucas, ik ben vijftien jaar oud en ik speel in 
de JO16-1 van VDZ.

• Welke leeftijden fl uit je?
Voornamelijk wedstrijden in de O12 en O11 cate-
gorie.

• Waarom ben je scheidsrechter geworden?
Zelf had ik altijd veel kritiek op de scheidsrechter, 
dus toen mijn ouders zagen dat ik een pupillen-
scheidsrechter-cursus kon gaan volgen op VDZ, 
vonden ze dat als ik het beter wist, het zelf maar 
moest gaan doen. Eenmaal de cursus gehaald en 
op het veld, kom je soms voor moeilijke beslissin-
gen te staan die soms bepalend zijn voor de rest 
van de wedstrijd, zoals het geven van een penalty. 
Deze beslissingen maken heb ik altijd een uitda-
ging en leuk gevonden, dus daarom ben ik nu nog 
steeds scheidsrechter! 

• Wat was je leukste moment als scheidsrechter?
Het leukste en het fi jnste wat je als scheidsrechter 
meemaakt als je een goede wedstrijd gefl oten hebt, 
zijn alle complimentjes van langs de kant, zoals: 
“Goed gefl oten scheids!”

       Lucas Crijns

• Wat was je minst leuke moment als scheidsrechter
Het moment dat iemand langs de kant een andere 
mening heeft dan jij en je dan voor k*t scheids uit-
scheldt. 

• Welke scheidsrechter vind je goed en waarom?
Björn Kuipers. Dat is namelijk een scheidsrechter 
die niet snel kaarten trekt en veel laat doorspelen 
en verder ook een duidelijke scheidsrechter is.

• Wat doet VDZ goed en wat kan VDZ nog verbete-
ren t.a.v. de arbitrage en/of haar scheidsrechters?
VDZ geeft je de keuze welke wedstrijd je wilt fl ui-
ten, en als je er baat bij hebt, krijg je er ook nog be-
geleider bij die je adviezen geeft. Verder heb ik niks 
aan te merken op de manier waarop VDZ omgaat 
met haar scheidsrechters. 
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‘We willen echt verbonden 
zijn aan een club’ Hoofd-
sponsor BVR verlengt zijn 

contract

Het meer dan honderd jaar oude gebouw 
in de Röellstraat heeft allure. Het is statig, 
maar vriendelijk. Het past bij de status van 

de nieuwe bewoner. Want de accountants en belas-
tingadviseurs van BVR presteren op hoog niveau 
en het bedrijf blijft maar groeien. Dat heeft ze naar 
deze mooie plek gebracht, op een corner afstand 
van Sonsbeekpark en een verre doeltrap van de bin-
nenstad. 

De verhuizing voelt ook als een promotie, zegt me-
deoprichter Robert Berkhout. ‘Alle faciliteiten zijn 
hier aanwezig.’ De hoofdsponsor van VDZ vertrok 
deze zomer van een industrieterrein in Duiven naar 
het centrum van Arnhem. Het is de aanleiding voor 
een gesprek over verwachtingen en het evenwicht, 
over het binden van mensen en andere raakvlakken.  

‘Vitesse lag net iets boven ons 
budget ...’

Rood-zwart-hart

Het was op een nieuwjaarsreceptie lang geleden, 
dat je werd gevraagd of het hoofdsponsorschap mis-
schien bij BVR zou passen. Nou heb je een rood-
zwart-hart (Robert is oud-speler van het eerste elftal 
- red), maar met welke argumenten heb je jouw com-
pagnon Paul van Rijn weten te overtuigen? 

‘Met de argumenten dat de club goed bekend staat 
in en rond Arnhem en het eerste op een behoorlijk 
niveau speelt. Daarnaast is het een actieve vereni-
ging met veel ondernemers die ook op of rond het 
veld staan. Bovendien lag het hoofdsponsorschap 
van Vitesse net iets boven ons budget ... ‘

‘Ja, het levert klandizie op.’

Verwachtingen

Inmiddels is jullie achtste seizoen als hoofdsponsor 
begonnen. Onlangs tekenden jullie een nieuw con-
tract voor nog eens drie seizoenen. Die keuze maak 
je niet alleen vanwege een rood-zwart-hart, lijkt mij. 
Waarom hebben jullie weer een krabbel gezet? 

‘Wij zijn zwaar onder druk gezet tijdens de onder-
handelingen, diep in de nacht in een obscuur café 
tijdens het sponsoruitje in Brighton vorig jaar. Ha-
haha.’

Maar wat verwachten jullie van het BVR-logo op het 
shirt en van de borden langs het veld? Wat levert het 
uiteindelijk op voor een sponsor?

‘Het is een combinatie. We willen naamsbekendheid 
in Arnhem en omstreken en echt verbonden zijn aan 
één club. En ja, het levert klanten op. Ik zou liegen 
als ik niet zou zeggen dat het daar óók om draait. 

We hebben ooit een club in de regio Duiven gespon-
sord waar helemaal niets werd georganiseerd en on-
dernemers en sponsoren niet met elkaar in contact 
werden gebracht. Dat is hier, dankzij VDZ Hogerop, 
veel beter geregeld.’

‘Als je kwaliteit uitstraalt, zal je 
ook kwaliteit aantrekken.’

Overeenkomsten

Voor zo’n langdurige relatie moet er natuurlijk wel 
een klik zijn tussen bedrijf en club. Er moeten over-
eenkomsten zijn, in karakter, in DNA. Welke gelijke-
nissen zie jij tussen de vereniging en jullie onderne-
ming?

‘Bij VDZ gaat presteren samen met gezelligheid en 
betrokkenheid. Zo is dat bij ons ook. We moeten na-
tuurlijk kwaliteit leveren, dat verwachten klanten van 
ons. Maar om dat te kunnen doen is er ook ruimte 
nodig voor ontspanning en humor. Wij investeren 
veel in mensen en faciliteiten; dat zie ik de club ook 
doen. Er is veel aandacht voor de jeugd en prach-
tige plannen voor een nieuw clubhuis. Dat heeft altijd 
een positief effect. Want als je kwaliteit uitstraalt, zal 
je ook kwaliteit aantrekken.’

Is er in die zeven seizoenen dan geen onvertogen 
woord gevallen? Was het altijd koek en ei?

‘In een relatie zijn er natuurlijk altijd momenten waar-
van je achteraf zegt; dat had beter gekund. Dat moet 
je dan ook kenbaar maken. Zodat je weer vooruit 
kunt met elkaar. We maken jaarlijks een serieus 
bedrag over naar de club. Dan verwachten we wel 
dat er rekening gehouden wordt met onze belangen. 
Aan de andere kant; wij mogen natuurlijk niet ver-
geten dat we te maken hebben met goedwillende 
vrijwilligers.’

BVR over het hoofdsponsorschap:

‘We willen echt verbonden zijn aan een club’

‘Het gaat er om dat je mensen 
weet te binden.’

Een traject

Bij een ideale sponsorschap hoop je dat beide partij-
en elkaar kunnen versterken. Dat jullie wat van VDZ 
kunnen leren en VDZ wat van jullie. Zie jij dat ook 
zo? En op welk vlak zou dat dan kunnen zijn?

‘Ik denk dat we elkaar wel wat kunnen leren over hoe 
je mensen weet te binden. Een voetbalclub hoopt 
dat een pupil uiteindelijk trainer of vrijwilliger wordt 
en dat zijn of haar kinderen hetzelfde traject gaan 
doorlopen. Die ambitie hebben wij natuurlijk ook, 
maar dan met klanten en werknemers. Je hoopt sa-
men alle fases van het ondernemerschap, van op-
richting tot opvolging, of een carrière, van opleiding 
tot pensioen, mee te maken.’ 

‘Het moet ook om het gevoel 
gaan.’

Het evenwicht

Vitesse had vorig seizoen een redelijk unieke spon-
sordeal met Burgers’ Zoo en het Openluchtmuseum. 
In ruil voor zichtbaarheid kreeg de club (voorname-
lijk) fysieke producten. Denk je dit een opmaat is 
naar een verandering op het gebied van sportspon-
soring?

‘Nou, de tijd dat sponsoren één keer per jaar geld 
geven in ruil voor een reclamebord is denk ik wel 
voorbij. Natuurlijk gunnen sponsoren de club wel 
wat, maar de meeste bedrijven verwachten toch echt 
meer dan hun naam langs het veld. Het is alleen niet 
altijd eenvoudig om prestatie en tegenprestatie op 
een weegschaal te leggen en evenwicht te vinden. 
Misschien moet je dat ook niet willen. Bij mij gaat het 
ook om het gevoel dat ik bij VDZ heb.’

BVR is op zoek naar een gevorderd assistent accountant. 
Ken je iemand die daarvoor in aanmerking komt? 

Laat hem of haar contact opnemen via www.bvradvies.nl. 
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Het meer dan honderd jaar oude gebouw 
in de Röellstraat heeft allure. Het is statig, 
maar vriendelijk. Het past bij de status van 

de nieuwe bewoner. Want de accountants en belas-
tingadviseurs van BVR presteren op hoog niveau 
en het bedrijf blijft maar groeien. Dat heeft ze naar 
deze mooie plek gebracht, op een corner afstand 
van Sonsbeekpark en een verre doeltrap van de bin-
nenstad. 

De verhuizing voelt ook als een promotie, zegt me-
deoprichter Robert Berkhout. ‘Alle faciliteiten zijn 
hier aanwezig.’ De hoofdsponsor van VDZ vertrok 
deze zomer van een industrieterrein in Duiven naar 
het centrum van Arnhem. Het is de aanleiding voor 
een gesprek over verwachtingen en het evenwicht, 
over het binden van mensen en andere raakvlakken.  

‘Vitesse lag net iets boven ons 
budget ...’

Rood-zwart-hart

Het was op een nieuwjaarsreceptie lang geleden, 
dat je werd gevraagd of het hoofdsponsorschap mis-
schien bij BVR zou passen. Nou heb je een rood-
zwart-hart (Robert is oud-speler van het eerste elftal 
- red), maar met welke argumenten heb je jouw com-
pagnon Paul van Rijn weten te overtuigen? 

‘Met de argumenten dat de club goed bekend staat 
in en rond Arnhem en het eerste op een behoorlijk 
niveau speelt. Daarnaast is het een actieve vereni-
ging met veel ondernemers die ook op of rond het 
veld staan. Bovendien lag het hoofdsponsorschap 
van Vitesse net iets boven ons budget ... ‘

‘Ja, het levert klandizie op.’

Verwachtingen

Inmiddels is jullie achtste seizoen als hoofdsponsor 
begonnen. Onlangs tekenden jullie een nieuw con-
tract voor nog eens drie seizoenen. Die keuze maak 
je niet alleen vanwege een rood-zwart-hart, lijkt mij. 
Waarom hebben jullie weer een krabbel gezet? 

‘Wij zijn zwaar onder druk gezet tijdens de onder-
handelingen, diep in de nacht in een obscuur café 
tijdens het sponsoruitje in Brighton vorig jaar. Ha-
haha.’

Maar wat verwachten jullie van het BVR-logo op het 
shirt en van de borden langs het veld? Wat levert het 
uiteindelijk op voor een sponsor?

‘Het is een combinatie. We willen naamsbekendheid 
in Arnhem en omstreken en echt verbonden zijn aan 
één club. En ja, het levert klanten op. Ik zou liegen 
als ik niet zou zeggen dat het daar óók om draait. 

We hebben ooit een club in de regio Duiven gespon-
sord waar helemaal niets werd georganiseerd en on-
dernemers en sponsoren niet met elkaar in contact 
werden gebracht. Dat is hier, dankzij VDZ Hogerop, 
veel beter geregeld.’

‘Als je kwaliteit uitstraalt, zal je 
ook kwaliteit aantrekken.’

Overeenkomsten

Voor zo’n langdurige relatie moet er natuurlijk wel 
een klik zijn tussen bedrijf en club. Er moeten over-
eenkomsten zijn, in karakter, in DNA. Welke gelijke-
nissen zie jij tussen de vereniging en jullie onderne-
ming?

‘Bij VDZ gaat presteren samen met gezelligheid en 
betrokkenheid. Zo is dat bij ons ook. We moeten na-
tuurlijk kwaliteit leveren, dat verwachten klanten van 
ons. Maar om dat te kunnen doen is er ook ruimte 
nodig voor ontspanning en humor. Wij investeren 
veel in mensen en faciliteiten; dat zie ik de club ook 
doen. Er is veel aandacht voor de jeugd en prach-
tige plannen voor een nieuw clubhuis. Dat heeft altijd 
een positief effect. Want als je kwaliteit uitstraalt, zal 
je ook kwaliteit aantrekken.’

Is er in die zeven seizoenen dan geen onvertogen 
woord gevallen? Was het altijd koek en ei?

‘In een relatie zijn er natuurlijk altijd momenten waar-
van je achteraf zegt; dat had beter gekund. Dat moet 
je dan ook kenbaar maken. Zodat je weer vooruit 
kunt met elkaar. We maken jaarlijks een serieus 
bedrag over naar de club. Dan verwachten we wel 
dat er rekening gehouden wordt met onze belangen. 
Aan de andere kant; wij mogen natuurlijk niet ver-
geten dat we te maken hebben met goedwillende 
vrijwilligers.’

BVR over het hoofdsponsorschap:

‘We willen echt verbonden zijn aan een club’

‘Het gaat er om dat je mensen 
weet te binden.’

Een traject

Bij een ideale sponsorschap hoop je dat beide partij-
en elkaar kunnen versterken. Dat jullie wat van VDZ 
kunnen leren en VDZ wat van jullie. Zie jij dat ook 
zo? En op welk vlak zou dat dan kunnen zijn?

‘Ik denk dat we elkaar wel wat kunnen leren over hoe 
je mensen weet te binden. Een voetbalclub hoopt 
dat een pupil uiteindelijk trainer of vrijwilliger wordt 
en dat zijn of haar kinderen hetzelfde traject gaan 
doorlopen. Die ambitie hebben wij natuurlijk ook, 
maar dan met klanten en werknemers. Je hoopt sa-
men alle fases van het ondernemerschap, van op-
richting tot opvolging, of een carrière, van opleiding 
tot pensioen, mee te maken.’ 

‘Het moet ook om het gevoel 
gaan.’

Het evenwicht

Vitesse had vorig seizoen een redelijk unieke spon-
sordeal met Burgers’ Zoo en het Openluchtmuseum. 
In ruil voor zichtbaarheid kreeg de club (voorname-
lijk) fysieke producten. Denk je dit een opmaat is 
naar een verandering op het gebied van sportspon-
soring?

‘Nou, de tijd dat sponsoren één keer per jaar geld 
geven in ruil voor een reclamebord is denk ik wel 
voorbij. Natuurlijk gunnen sponsoren de club wel 
wat, maar de meeste bedrijven verwachten toch echt 
meer dan hun naam langs het veld. Het is alleen niet 
altijd eenvoudig om prestatie en tegenprestatie op 
een weegschaal te leggen en evenwicht te vinden. 
Misschien moet je dat ook niet willen. Bij mij gaat het 
ook om het gevoel dat ik bij VDZ heb.’

BVR is op zoek naar een gevorderd assistent accountant. 
Ken je iemand die daarvoor in aanmerking komt? 

Laat hem of haar contact opnemen via www.bvradvies.nl. 
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Er zijn dus andere manieren om tot een win-win-
situatie te komen. Waar denk je dan aan?

‘In ons geval zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan 
inloopspreekuren op het Cranevelt. VDZ-leden kun-
nen dan bij ons terecht met vragen over belastingza-
ken of over ondernemen.’

‘Zonder hen zou VDZ niet de 
mooiste club van Arnhem zijn.’

De mooiste club

Je praat met trots over VDZ. Dat is ongetwijfeld 
mede ingegeven door je geschiedenis bij de club. 
Maar ik merk ook dat je met veel plezier de naam 
van je bedrijf aan de vereniging verbindt.

‘Ja. De club als geheel heeft gewoon een positieve 
uitstraling in Arnhem en omstreken. Dat vinden we 
als sponsor net wat belangrijker dan de resultaten 
van het eerste elftal. We worden graag geassoci-

In 2007 besloten belastingadviseur Paul van 
Rijn en accountant Robert Berkhout, die el-
kaar kenden van een vorige werkgever, om 
een eigen kantoor te beginnen: Berkhout 
& Van Rijn Accountants en Belastingadvi-
seurs. Ze bouwden hun bedrijf in hoog tem-
po uit en hebben vestigingen in Arnhem en 
Lienden. In 2018 werd Arlet van Dingenen 
mede-aandeelhouder. Dit jaar verhuisde het 
hoofdkantoor van Duiven naar Arnhem.

eerd met een vereniging waar je als voetballer of 
voetbalster, als trainer of ondernemer graag bij wilt 
horen. En dat is een heel groot compliment voor alle 
vrijwilligers. Want zonder hen zou VDZ niet de mooi-
ste club van Arnhem zijn.

‘Al vanaf mijn zesde ging ik met heel veel plezier 
naar het Cranevelt. Dan is het toch prachtig dat je nu 
als hoofdsponsor iets terug kan doen voor de club?’

Jasper de Kinkelder

Foto’s Kim Corbeek-Folman
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Mijn naam is Timo van Dam (23) en ik ben sinds januari 2020 de verzorger van Heren 1.  
De afgelopen maanden heb ik de spelers van Heren 1 behandeld, geholpen met het  
voorkomen van blessures en heb ik als verzorger opgetreden bij de wedstrijden. 

Wie ben ik?
Als kind heb ik zelf jaren bij VDZ gevoetbald en nog volg ik het voetbal op de voet. Naast 
mijn functie bij VDZ, ben ik sinds februari 2020 afgestudeerd als fysiotherapeut en werk 
ik bij een praktijk in Arnhem (Fysiotherapie & Manuele therapie Velperweg). Bij deze 
praktijk en VDZ hoop ik veel ervaring op te kunnen doen met voetbal en sportblessures 
en mijn droom is om uiteindelijk fysiotherapeut bij PEC Zwolle te worden. 

Beschikbaar voor alle spelers 
Aankomend seizoen ben ik wederom tijdens de trainingen van het eerste (woensdag en 
vrijdag) aanwezig op de club. Daarnaast ben ik dit seizoen ook beschik-
baar voor alle jeugdspelers met een pijntje of blessure. Ik kan op de 
club de klacht bekijken en advies geven of de blessure behandeld moet 
worden.

Kom langs!
Dus om het kort samen te vatten: heb je last van een blessure, kom op 
woensdag of vrijdagavond langs voor advies. Tussen 19:30 en 20:15 
ben ik aanwezig in het EHBOhok of op het hoofdveld bij de training van 
het eerste. Tot ziens op de club!

Timo van Dam 

Timo van Dam, verzorger VDZ 1

Zie ze staan, langs de kant van 
het veld. Soms verbeten bijtend 
op hun tong, soms zo druk in 
gesprek dat een doelpunt wordt 
gemist. Voetbalvaders zie je 
overal en hoor je soms iets te 
vaak. Ze hebben een koffie in de 
hand en altijd een analyse klaar. 

Redactieleden Bob Beelen en 
Jasper de Kinkelder zijn ook 
voetbalvaders. Dit seizoen 
vertellen zij om beurten in de 
Volharder hoe dat is. Ze schrij-
ven over hoe ze omgaan met de 
verwachtingen en teleurstellin-
gen van een voetballend kind en 
proberen zich te herinneren hoe 
hun vaders dat vroeger deden. 
Herkenbaar en eerlijk.

Vanaf de volgende editie: 

Voetbalvaders!V
oe

tb
al

va
de

rs
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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

De HC in coronatijd

Na het abrupte einde van vorig seizoen is de kan-
tine dat seizoen niet meer opengegaan en ben 
ik bevorderd tot coronacoördinator in plaats van 

kantinecoördinator op de zaterdag.

De meeste teams hebben zaterdags doorgetraind zonder 
derde helft maar met de riemen die ze hadden. Met 
andere woorden het was niet als vanouds maar iedereen 
was blij dat er in ieder geval getraind kon worden. En we 
hebben ons zo goed als het kon aan de regels gehouden.

Ook de start van het nieuwe seizoen was voorzichtig en 
we weten niet wat er dit seizoen allemaal gaat gebeuren. 
Voorlopig is het nog goed weer en het bestuur heeft be-
sloten de kantine in het weekend alleen als verkooppunt 
van drankjes en snacks te gebruiken dus buiten op het 
terras consumeren en afstand [1.5 meter] bewaren.

Voordat je komt voetballen of voetbal kijken kun je beter 
eerst de richtlijnen bestuderen op de website . Er lopen 
gastheren en gastvrouwen rond op het terrein (gele hes-
jes) die je alles duidelijk kunnen maken.

Veel plezier, wees voorzichtig en blijf attent.

Ben Mahler
Kantinecoördinator zaterdag
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Loïs van Room speelt in 
Jonger Oranje

Voor de zomer ontving de twaalfjarige 
Loïs een brief met het logo van Jonger 
Oranje. Haar drie  jongere broertjes 
luisterden in spanning mee en .......... 

"Uit alle talenten die het afgelopen seizoen 
hebben meegedaan, ben jij door de scouts van 
onze meewerkende profclubs geselecteerd voor 
Jonger Oranje MO13. Gefeliciteerd! Een zeer 
knappe prestatie, daar mag je heel trots op zijn!"

VDZ Speelster Loïs van Room (12) speelt nu nog 
tussen de jongens van VDZ bij de JO13-2. Inder-
daad ‘nu nog’, want onze trotse middenveldster is 
gescout EN geselecteerd.

Profvoetballer worden lijkt Loïs wel leuk. Tijdens de 
Jonger Oranje Talentendagen in Beverwijk en Wor-
merveer heeft Loïs zichzelf in de kijker gespeeld. Tij-
dens de Jonger Oranje Talentendag Meisjes selec-
teerden o.a. de speelsters van de profclubs Telstar 
Vrouwen en ADO Den Haag een aantal speelsters, 
waaronder VDZ’er Loïs voor de Jonger Oranje Re-
gioselecties. 

Via deze unieke samenwerking van de twee prof-
clubs helpt Jonger Oranje Loïs misschien wel 
profvoetballer te worden. Spannende weken en 
benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren. Het is al 
bijzonder om te mogen voetballen in een team met 
alleen maar meiden die ook zoveel talent hebben 
en een bal kunnen hooghouden. Zelf laat de mid-
denveldster het liefst haar voeten spreken en stuitert 
de bal alle dagen door het huis, tuin, buurtveldje, bij 
VDZ en op straat. Zal er over een aantal jaren ook 

         een profshirt ingelijst worden in de 
        vernieuwde VDZ kantine met 

de naam van Room?

Tekst: Irene Smeltink
Foto’s: Marjon Elshof

Loïs van Room speelt in Jonger Oranje
HÉT TALENTENPLATFORM VAN NEDERLAND!

.......... 'JA, JA, JA, YESSSS, ik zit erbij !!



De winnaars van de War Child seizoensopening 
voor de jeugd O8 t/m O12 (zie elders in deze 
Volharder) wonnen een fantastische prijs: een 

heus interview met War Child ambassadeur, oudVDZer, 
oudVitesse en PSVspeler, huidig speler van de Engelse 
Premier League club Brighton & Hove Albion FC en 
Oranje international Davy Pröpper! 

Direct na de voetbaldag zaten de kinderen er helemaal 
klaar voor in de kantine van VDZ. Onder begeleiding van 
de uit Amsterdam overgekomen War Child medewerker 
Lars zou het grote interview plaatsvinden. Maar….zoals 
dat gaat met echte profs, een extra ingelaste training 
gooide roet in het eten. Geen interview en teleurgesteld 
naar huis.

Maar gelukkig zijn we niet voor één gat gevangen en 
werd er een heuse online zoom meeting opgezet. Op 
16 september was het zo ver. Samen met Lars zaten 
17 kinderen vol spanning in de call. Iedereen was er, 
behalve ……. Davy Pröpper. Maar gelukkig kennen we 
meer familieleden van Davy binnen VDZ en met dank 

aan vader Peter verscheen Davy dan toch op het scherm 
voor het langverwachte interview.

Alle kinderen hadden een mooie vraag voorbereid en 
Davy nam uitgebreid de tijd om ze te beantwoorden. Zo 
weten we nu dat zijn favoriete club Barcelona is, dat de 
beste speler met wie hij ooit speelde Arjen Robben is 
(en de beste tegenstander Ronaldo) en op het instagram 
account van VDZ zagen we al dat hij met veel plezier 
terugkijkt op de vier jaar die hij bij VDZ speelde. 

Zijn favoriete trainer bij VDZ? Dat was zijn eigen vader 
Peter, nu nog steeds actief als trainer! En dankzij een van 
de jonge vragenstellers heeft Davy ons ook beloofd dat 
we binnenkort een echt Oranje shirt van hem in de kantine 
van VDZ kunnen ophangen!

De kinderen hebben veel genoten van de zoom meeting 
en na een klein half uur werd de online meeting door Lars 
van War Child afgesloten. Zeker voor herhaling vatbaar!

Jérôme Jansen

Teleurstelling toen het interview bij de seizoensopening niet doorging
(foto’s Miranda van Beek en Jérôme Jansen)

VDZ vraagt Davy Pröpper  het hemd van het lijf
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VDZ vraagt Davy Pröpper  het hemd van het lijf

Wij zoeken nieuwe teamleden, voor een tweede 7x7 35+ team op vrijdag-
avond. De trainingen zijn iedere vrijdag van 19:00 tot 20:30 en om de paar 
weken is de wedstrijd avond ook op vrijdag. Vereiste is minimaal 5 jaar voet-

balervaring, het niveau is daarin niet belangrijk, én wekelijks kunnen en willen trainen. 
De competitie vindt plaats op 8 vrijdagavonden in het voetbalseizoen, 4 in het voorjaar 
en 4 in het najaar. De andere weken trainen wij. 
Informatie over 7x7 voetbal kun je vinden op KNVB.nl. Bij interesse graag een mail 
voor 15 oktober naar juansuanesmeekhof@hotmail.com.  
In de mail graag de volgende info:
• Leeftijd
• Voetbal ervaring
• Vanaf wanneer kan en wil je beginnen
In de foto's zie je duidelijk terug hoe het is om bij ons aan te sluiten.

Groeten, 7x7 team

35+ team zoekt spelers
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WARCHILDWEDSTRIJDEN
Na een kwakkelend seizoen vonden we het bij VDZ jeugd hoog tijd voor een 
gezamenlijke seizoensopening. Een frisse kickoff van een nieuw seizoen. 
Een mooie gelegenheid om weer samen te bewegen en te spelen. Teams 
konden elkaar ontmoeten en trainers konden hun tassen ophalen. Aan de 
oproep om lege flessen in te zamelen voor War Child werd door spelers en 
ouders onverwacht goed gehoor gegeven. Samen haalden ze een bedrag 
van 400 euro bij elkaar voor sport en spel voor kinderen uit oorlogsgebieden. 
Met de opbrengst wordt kinderen uit oorlogsgebieden gerichte psychisch so-
ciale ondersteuning geboden. Het verzamelen van zoveel flessen is dus echt 
een geweldige prestatie waar Lars van War Child alle spelers van VDZ enorm 
voor wil bedanken!
De spelers volgden in twee uur een spannend voetbalparcours met 8 spel-
len. Dat leverde in de ochtend en in de middag een groep winnaars op. De 
hoofdprijs: een exclusief interview met Davy Pröpper. Dat ging helaas niet 
door maar dat werd ingehaald op 16 september (zie blz. 30). Het hemd werd 
Davy van het lijf gevraagd door de spelers van VDZ. Evenals zijn oranjeshirt 
die we via de vraag van Luuk den Hartog binnenkort in de kantine mogen 
ophangen. Heel erg veel dank aan alle ouders en spelers. Aan Lars van War 
Child en aan de organisatoren en vrijwilligers die deze dag mogelijk maakten. 
Volgend jaar weer? Ruud Tuithof                 (meer foto’s op pagina 45 red.)
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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 |



Op vrijdag 4 september vond de seizoensaftrap 
van de Rabobank Scheidsrechtersacademie van 
VDZ plaats. Bijna twintig scheidsrechters (van de 

in totaal meer dan 60 actieve clubscheidsrechters bij VDZ) 
waren aanwezig bij deze geslaagde bijeenkomst.

Bij de opening werden door de scheidsrechterscoördinator 
de leden van de Scheidsrechtersacademie voorgesteld en 
volgden er de nodige algemene mededelingen vanuit de 
Scheidsrechtersacademie. Daarna was het de beurt aan 
gastspreker Nicholas Henon (Scheidsrechtersvereniging 
Arnhem e.o., www.covsarnhem.nl). Hij vertelde uitgebreid 
en met veel passie over de wijzigingen in de spelregels 
die vanaf dit seizoen van toepassing zijn. Hij liet ook 
enkele video's ter verduidelijking zien. Daarop kwamen 
goede vragen en was er veel interactie tussen hem en de 
aanwezigen.

Dit werd vervolgd door de traditionele, ondertussen wel-
licht al beruchte Scheidsrechtersacademiequiz, over 
spelregels, VDZ en Arnhem. Want waar rijden er nou 
geen trams: Arnhem, Nijmegen, Utrecht of Amsterdam? 

En hoe schrijf je precies de hoofdsponsor van onze 
jeugdafdeling? Maar als de bal via de knie van een speler 
tegen de arm boven de schouder komt, hoe moet je dan 
de wedstrijd vervolgen? En welke kaart moet je bij een 
onvoorzichtige overtreding geven?

Doordat de quiz via Kahoot werd gehouden, was het dui-
delijk dat het een spannende quiz was. Na 40 vragen was 
de nipte winnaar onze gastspreker! Hij wist behalve over 
spelregels toch ook al het nodige over VDZ. Zijn prijs gaf 
hij echter door aan de nummer twee Robert Wils.
Tot slot werd ook nog even seizoen 2019/2020 afgesloten. 
Door de coronacrisis en lockdown was daar niet eerder 
gelegenheid voor geweest. Alle aanwezigen kregen als 
bedankje een VDZmuts.
Een leuke, leerzame en gezellige seizoensaftrap die 
hopelijk voor iedereen goed vervolg krijgt dit seizoen. Veel 
plezier op het veld iedereen!

Jeroen Westen

Lees de presentaties (met o.a. de gewijzigde spelregels) 
terug op www.vdz-arnhem.nl/scheidsrechtersnieuws.

Seizoensopening

Scheidsrechtersacademie
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Primera

W i n k e l c e n t r u m  P r e s i k h a a f  A r n h e m

TICKETS
Eredivisie, Jupiler league, KNVB 
beker en voor diverse sportieve 

en muzikale evenementen

dé gemakswinkel voor wenskaarten, tickets, 
kansspelen, tabak, boeken en tijdschriften

.... even naar
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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
BSW Adviesgroep  
www.bsw.nl
ELRO Dakbedekkingen 
www.elroduurzamedaken.nl
De Kempenaer Advocaten N.V. 
www.dekempenaer.nl
Denzo Totaal Onderhoud
www.denzototaalonderhoud.nl
EBIS Informatisering 
www.ebisbv.nl
Egging Training & Advies 
www.eggingtrainingadvies.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
Rubberrol Arnhem BV 
www.rubberrol.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
YellowCode 
www.yellowcode.nl

Voor meer informatie over deze lijst of 
andere sponsorvragen kunt u contact 
opnemen met VDZ Hogerop via  
vdzhogerop@vdzarnhem.nl
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resTauranT Trix de menTenBerG

NIEUW!!! 
 

18 april 2013  
opent TRIX zes 
hotelkamers! 

Vanaf €79,- per 
nacht per 

kamer inclusief 
ontbijt. 
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Restaurant Trix de Menthenberg. Schelmseweg 1A, 6816 PA Arnhem 
Info: www.restauranttrix.nl en Email: info@restauranttrix.nl  
Tel: 026 - 44 222 73 
 

Surprise-menu voor € 22,50  
Menthenberg-menu voor € 27,50 

Diverse seizoensgebonden á la carte gerechten 
Tevens perfecte locatie voor feesten, partijen en meetings. 

Kinderspeelkelder aanwezig! 
Kindermenu €9,50 

Met surprise!!! 



De vliegende keep (Beeldcolumn Ruud Tuithof)

De vliegende kiep
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Op de foto: Pepijn Hatgers uit JO19-1 als vliegende kiep rijdens de VDZ Warchild Kickoff

Kijk, als je in de goal staat en het doel verdedigt dan ben je een keeper. Maar een 
keeper die keept én meevoetbalt is volgens Van Dale een vliegende kiep. En als je 
als keeper bereid bent om af en toe een balletje te vangen of te missen bij de pupil-
len dan ben je volgens VDZ een held. Dank aan alle spelers bij VDZ die zich af en toe 
aleen of als team willen inzetten voor onze jeugd. 
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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. 
Winnaar van de vorige kleurplaat is Saar van der Meijden. Ze krijgt haar VDZsjaal binnenkort thuisgestuurd.



jp offseT

T +31 (0)85 210 4000   klantenservice@drukwerkmax.nl   www.drukwerkmax.nl

Drukken zoals drukken bedoeld is. Dat is waar het bij DrukwerkMAX om 
draait. Modern, groen en 24-uur per dag maken vakmensen de hoogste 
kwaliteit offset drukwerk voor de laagste prijs. Laat je echte kleuren zien, 
neem de proef op de som.
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VDZ
HOGEROPIn dit eerste nummer van de Volharder in het nieuwe 

seizoen is het goed om eens stil te staan wat de Coro-
natijd heeft gedaan specifiek voor de sponsorcommis-

sie VDZ Hogerop. In januari konden we nog terug kijken 
op een mooie jaarlijkse traditie, een bezoek aan een 
Duitse wedstrijd KolnWolfsburg en anderhalve maand 
later hebben we in eens te maken met het uitbreken van 
de Coronacrisis wat niet alleen voor VDZ en al zijn leden 
een vervelende periode is geweest maar zeker ook voor 
alle bedrijven die VDZ een warm hart toedragen. Er zijn 
sectoren waar misschien de gevolgen redelijk te overzien 
zijn geweest maar er zijn er natuurlijk ook die maanden 
forse terugloop van omzet hebben gehad. 

Ook voor de sponsorcommissie en zijn activiteiten heeft 
dit consequenties gehad maar we hebben niet stil geze-
ten. De plannen voor de jaarlijkse sponsorbijeenkomst die 
meestal in mei gepland staat konden in de ijskast en ook 
de traditionele avondwedstrijd die we wilden organise-
ren ging natuurlijk niet door. We wilden onze sponsoren 
wel een hart onder de riem steken en aangeven dat we 
zeker met hen meedenken en meeleefden. In overleg met 
het bestuur hebben we een goede deal met onze zeer 
gewaardeerde hoofdsponsor Jeugd Burgers ‘Zoo kunnen 
sluiten waarbij we alle sponsors van de Businessclub 
twee gratis toegangskaarten voor de dierentuin hebben 
kunnen aanbieden. Dit werd erg op prijs gesteld en dit 
leek ons in ieder geval een goede vervanging voor de 
jaarlijkse sponsorbijeenkomst. 

Wat betreft Burgers ‘Zoo zijn we in gesprek voor een 
nieuwe overeenkomst maar de tevredenheid van beide 
partijen naar elkaar toe heeft er toe geleid dat we onder 
dezelfde voorwaarden van de afgelopen jaren voor 
komend seizoen een nieuw contract hebben afgespro-
ken. We willen echter gaan kijken of we een langjarige 
overeenkomst met elkaar kunnen afspreken waarbij de 

periode rondom het 100-jarig jubileum 
in 2026 als speerpunt gezien wordt om 
elkaars belangen hierin te versterken. Het is 
natuurlijk voor VDZ fantastisch om samen met 
een bedrijf wat al een 100jarig bestaan recent heeft 
gevierd en zelfs een koninklijke status heeft te gaan 
meedenken hoe we dit jubileum meer uitstraling kunnen 
geven. Komend seizoen hopen we hiermee aan de gang 
te gaan samen met Burgers ‘Zoo.
Daarnaast hebben we ook nog wat afspraken gemaakt 
met een aantal sponsors die hebben geleid tot verlen-
ging van sponsorovereenkomsten. Zo hebben we met 
de leverancier van ons kledingmerk Hummel een nieuwe 
overeenkomst afgesloten voor 5 jaar waarbij de sport-
zaken OLB en Veldman Sport hier ook nog eens hun 
rechtstreekse overeenkomst met VDZ hebben verlengd. 
Ook met 100% voetbal die onder een nieuwe naam 
Voetbalshop.nl verder gaat en zich nog meer richt op 
voetbalartikelen en waarbij de selectiespelers bijvoorbeeld 
hun voetbalschoenen kunnen aanschaffen heeft een 
nieuw contract getekend. 

Daarnaast zijn we druk bezig om het aflopende contract 
van onze hoofdsponsor vrouwen Constabiel, Adviseurs 
in Bouwtechniek te continueren en we kunnen aangeven 
dat deze verlenging zo goed als zeker getekend gaat 
worden. We zijn blij dat dit mooie bedrijf, wat graag meer 
dames en meisjes geïnteresseerd wilt krijgen om in de 
techniekbranche aan de slag te gaan, zeker komend jaar 
maar we hopen meerdere jaren zal blijven als hoofdspon-
sor van onze mooie vereniging.  

Evert van Amerongen
Voorzitter VDZ Hogerop

Ook met hoofdsponsor BVR Accountants en Belasting-
adviseurs is het contract verlengd. Een uitgebreid artikel 
over hen kun je vinden op pagina 22 van dit blad (red.) 

VDZ Hogerop en zijn 
sponsors in coronatijd



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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Ook perfect voor 
uw verjaardag, een receptie of  clubavond

KICK-OFF
HET SEIZOEN IS BEGONNEN!

Foto’s Kim Corbeek-Folman
en Marjon Elshof



Ik was 10 jaar oud toen ik trots in mijn gele keepershirt 
voor het eerst op de fiets naar VDZ trapte. Een club in 
de derde klasse van de KNVB met ongeveer 500 le-

den. Prachtig sportpark in de bossen, dat ik alleen kende 
als ik omhoog keek vanaf de Kluizeweg. Ik zat in de buurt 
op school. Maar op die eerste woensdag na de school-
vakantie, ergens aan het begin van de middag, mocht ik 
ook echt het voetbalveld op. Op veld 7 stonden we met 
iets meer dan veertig jongetjes te wachten tot we een 
voor een werden ingedeeld in een van de drie Delftallen 
(tegenwoordig JO12/JO13). 

Ik voelde de spanning om me heen terwijl de namen 
werden opgenoemd: ”Waarin zou ik ingedeeld worden?” 
De ene keer een kirretje van blijdschap, de andere keer 
een teleurgesteld grommetje. Ik kende deze spanning niet 
en was waarschijnlijk te opgewonden, omdat ik sowieso 
voor het eerst bij een echte voetbalclub hoorde. Het werd 
uiteindelijk D3 en dat voelde als een warm bad.

Iedere woensdag trainden de pupillenteams achter elkaar. 
Eerst de F, dan de E en tenslotte de D. Een keer in de 
week, want licht en kunstgras was er nog niet. Dus geen 
ruimte om twee keer te trainen, zoals nu. Ome Joop – ik 
denk dat hij zo heette – deelde de ballen uit en daar wilde 
je vroeg bij zijn, omdat ze niet allemaal even fijn waren. 
Veel trainers waren zelf voetballer in een selectieteam bij 

VDZ – want damesvoetbal kenden we nog niet – of een 
hoger jeugdteam. Of leraar, want dan had je op woensdag 
tijd om training te geven. 

Ik had dat jaar Toon en Ruud als trainer/leider. Toon was 
de meer ervarene en Ruud de stille speler uit de A1; die 
moest wel goed zijn dus. Het werd een fantastisch jaar, 
waarin ik veel nieuwe vrienden maakte. Iedere zaterdag 
voelde als een schoolreisje waar je de hele week naar 
uitkeek. Met zijn allen in de auto naar Ede, Rheden of Wa-
geningen. Of de derby’s tegen Arnhemse Boys, toen nog 
op ’t Cranevelt. Op veld 9 waar je nu kunt BMXen. 

Na dat eerste jaar voelde ik me al helemaal VDZer, al 
zaten er op mijn school niet zoveel voetballers. Ik maakte 
echter veel vrienden bij de club en kende ook veel 
jongens in lagere en hogere teams. Vond het leuk om bij 
andere teams te gaan kijken en werd ook regelmatig ge-
vraagd om mee te doen als er tekort aan spelers waren. 
Zo leerde je iedereen nog beter kennen.

Ook in die tijd waren vrijwilligers erg belangrijk om de 
dingen gedaan te krijgen. Trainingen geven, sportkampen 
organiseren, bardiensten draaien of toernooien organise-
ren. VDZ kende – en kent nog steeds – veel tradities. Zo 
werden ouders bij veel dingen betrokken en zo ook die 
van mij. Via jeugd en toernooicommissie, leider en leid-

VDZ Arnhem. Een warm bad, al sinds 1926

VDZ-ers sinds jaar en dag, ooit waren ze ook allemaal D-pupillen (foto’s Marjon Elshof)
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ster, eindigde pa in het bestuur en ma is jaren jeugdcoör-
dinator van de pupillen geweest. En altijd als supporter. 

Toen we puber waren, werden we met een aantal vrien-
den ook zelf trainer bij een van de lagere teams. Organi-
seerden we later kampen, sinterklaasfeesten, toernooien, 
megaweekends, sponsorlopen enzovoort. Zo werden we 
opgenomen in het vrijwilligersgilde van onze club. En zo 
zijn nog steeds heel veel ‘jongens van toen’ actief bij VDZ 
of komen geregeld even binnenwaaien. Al dan niet bij hun 
eigen kinderen, anders wel bij VDZ Hogerop, als trainer, 
leider, sponsor of nog lekker als speler. 

Het voelt voor ons nog steeds als dat warme bad van 
toen, dat wij graag op temperatuur willen houden voor de 
generatie van nu en generaties van later. Dat zij mogen 
beleven, wat wij hebben beleefd: een magische kindertijd 

die nog steeds voortleeft voor velen die zijn gebleven. Een 
club waar veel bekende namen nog steeds langskomen 
en meedoen. Maar ook een club waar iedereen welkom is 
en mee mag schrijven aan een nieuwe geschiedenis van 
VDZ. VDZ is dan ook van ons allemaal. Of je nu voetbal-
ler of voetbalster bent, betrokken ouder of op een andere 
manier mee wilt doen aan ‘VDZen’. Iedereen is welkom 
en mág meedoen. En het mooiste is dat ik dat nog steeds 
kan doen, met de vrienden van toen. Dat we na zoveel 
gebeurtenissen, lief en leed, nu nog steeds mogen voet-
ballen in de VDZ45+, 7 tegen 7; want de tand des tijds 
heeft de knietjes wel gesloopt…

Vrijwilliger van het Jaar in coronatijd
Ik was totaal verrast toen een delegatie van het bestuur 
en de jeugdcommissie voor de deur stond met een bak 
herrie; draaiorgelmuziek. Gelukkig dat door de corona-

VDZ Arnhem. Een warm bad, al sinds 1926
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maatregelen alle buren binnen waren :). Toen Noud het 
rijtje met werkzaamheden opnoemde waarom ik was voor-
gedragen als vrijwilliger van het jaar, dacht ik wel even: 
‘Dat is inderdaad best wel een lijstje…’ Door alle corona-
maatregelen die we moesten treffen om het trainen weer 
op gang te brengen, het park veilig houden, vrijwilliers 
werven vanaf april afgelopen seizoen, was ik helemaal 
niet bezig met dit soort zaken als vrijwilliger van het jaar. 

Dat komt omdat ik vind dat zaken goed moeten lopen en 
dan bemoei ik me al snel met veel zaken binnen de jeugd. 
Zeker als ik zie dat er zaken van tafel dreigen te vallen 
of zie dat de jeugd ‘vergeten wordt’. Ja, en dan gaan er 
stiekem veel uurtjes inzitten. Afgelopen jaar vaak meer 
dan 20 uur per week, thuis en op de club. 

Doordat we zo explosief zijn gegroeid, hebben we ook 
meer vrijwilligers nodig om het werk een beetje te sprei-
den. Om te voorkomen dat we mensen overbelasten, on-
danks dat ze het vaak erg leuk vinden om te doen. Daar 
zit wel de uitdaging in om meer mensen te mobiliseren 
om iets te doen: vele handen maken licht werk… Want, 
bovenal is het gewoon fantastisch om iets voor de jeugd 
te doen. Dan voel je je echt onderdeel van de vereniging 
en geen bezoeker.  
Maar goed, ik pak al snel wat extra hooi op de vork, 
omdat er altijd wel wat blijft liggen. Daarvoor ben ik het 
thuisfront wel heel dankbaar, al word ik op zijn tijd wel 
even tot de orde geroepen als ik vind dat ik vijf avonden 
bij VDZ moet zijn.

Na zelf voetballen blijft het leukste om te doen, een jeugd-
team trainen of coachen, maar dat schiet erbij in sinds ik 
voorzitter bij de jeugd ben (2017). In deze rol vind ik het 
mooi om nieuwe dingen op te zetten en te verbeteren. Ik 
moet zeggen dat we ook weer een erg mooi team hebben 
als jeugdcommissie, dat door zijn diversiteit veel van 
nieuwe initiatieven in gang zet. Niet alleen voor de jeugd, 
maar waar de hele vereniging van profiteert. Dat is al 
jaren zo, dus zeker credits aan onze voorgangers. 
Zo zijn we nu bijvoorbeeld druk om met een aantal 
mensen de jeugdopleiding naar een volgend level te 
tillen. Niet alleen voor selectieteams, maar voor de hele 
breedte in de jeugd, meiden en jongens. Ook kijkend naar 
de opleidingen voor trainers en coaches. Met alles wat 
daarbij hoort aan faciliteiten, financiën etc. Daar kan ik wel 
van genieten als we stapje voor stapje verder komen op 
weg naar dit doel. Zoals we afgelopen jaar de opleidings-
coördinatoren hebben kunnen aanstellen. En dan vind ik 
het geweldig dat dit mensen energie geeft om aan mee te 
bouwen. 

Nog een nabrander? Jazeker. Ik heb veel bewondering 
voor de vele vrijwilligers bij VDZ die, misschien niet alle-
maal zoals ik zijn opgegroeid bij VDZ, zijn besmet met het 
VDZvirus en daardoor bijdragen aan het schrijven van 
onze geschiedenis. Ik hoop dat we nog jaren veel mensen 
kunnen besmetten hiermee, omdat het echt fantastisch is! 
Op naar 2026!

John Wijbenga

John was stomverbaasd maar zeer vereerd toen een delegatie 
van VDZ hem zijn oorkonde bracht (foto’s Ruud Tuithof)48



Na maanden trainen bij de mini's zonder publiek 
zijn de voetballertjes van geboortejaar 2014 klaar 
om in het nieuwe seizoen voor een volle tribune 

te spelen. Op zondagochtend om negen uur spelen de 
kinderen onderling drie wedstrijden van 15 minuten in 
wekelijks variërende teams. Vier velden van vier tegen 
vier spelertjes onder begeleiding van een groep enthou-
siaste ouders en een korte afsluiting met penalties op de 
grote goal. De circuittraining op woensdagmiddag wordt 

Champions League
de beloften van VDZ

verzorgd door ervaren studenten van het CIOS. Er zijn 
dan vijf verschillende niveaus, dus voor iedereen is er 
een passend groepje. De groepen hebben de namen 
Barcelona, Bayern München, Liverpool, Juventus en 
Real Madrid. Coördinatie door Dick den Hartog en Jeroen 
Schols. Aanmelden voor een proeftraining kan via  
accl@vdzarnhem.nl. 

Jeroen

Alle info over 
VDZ in 1 app

Het is nog nooit zo makkelijk geweest om upto
date te blijven. Met de VDZclubapp kun je o.a. 
vrijwilligersdiensten beheren en competitiepro-

gramma en -uitslagen bekijken.

Maar nu ook herinneringen aan je vrijwilligersdiensten 
ontvangen. Wel even bij instellingen de pushnotificaties 
voor Vrijwilligerstaken aanzetten.

Download de Voetbalassist Club App op in de Appstore 
(Apple) of PlayStore (Android)
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BSW Adviesgroep

Rung Thais Restaurant

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

Cursussen 

Scheidsrechtersacademie
Wil je gaan vlaggen of fluiten en heb je 
behoefte aan scholing/instructie?
Vanuit de Scheidsrechtersacademie  
worden cursussen aangeboden!

• Grensrechter
• Spelbegeleider (wedstrijden t/m O12)
• Clubscheidsrechter  

(wedstrijden vanaf O13)
• KNVBscheidsrechterscursussen

Kijk voor meer informatie en aanmelden 
op de website 

www.vdzarnhem.nl/scheidsrechterscursussen

Bruno Grillo
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VDZ in beweging

De nieuwe Herencommissie (TC) van VDZ

  ALS DE BAL MAAR ROLT ... DAT IS HET BELANGRIJKSTE BIJ EEN VOETBALCLUB. TOCH? MAAR 
NIET ALLES KOMT ZOMAAR IN BEWEGING. OP DE ACHTERGROND ZIJN TALLOZE VRIJWILLIGERS 

DAGELIJKS BEZIG OM HET VOETBALLEN MOGELIJK TE MAKEN. ONZICHTBAAR BIJNA. VANZELFSPRE-
KEND BIJNA. EN DAAROM ZETTEN WE ELKE EDITIE EEN ONMISBARE COMMISSIE IN DE SCHIJNWERPERS. 

 René Petersen, Bert-Jan Zoetbrood en André Wevers

Op een drukke trainingsavond met alle trai-
ningsvelden bezet, tref ik in de kantine van 
VDZ drie mannen van de nieuwe Heren-

commissie (TC). We hebben een gesprek over de 
wijze waarop zij de selectie elftallen ondersteunen 
naar meer mogelijkheden en daarmee een hoger ni-
veau in de komende jaren.

Bert-Jan Zoetbrood, André Wevers en René Pe-
tersen hebben de taken verdeeld aangaande de 
ontwikkelingen van de heren selectieteams. Naast 
deze heren bestaat de Herencommissie nog uit Ro-
gier Walter (Oer-VDZ-er en verantwoordelijk voor de 
heren recreatieteams) en Jan Schmitz (oud trainer 
van VDZ 1 en algemeen vraagbaak en adviseur van 
de TC).

Alle leden lopen al jaren rond bij VDZ en hebben 
al vele rollen ingevuld op voetbaltechnisch vlak. 
Bert-Jan is oud-selectiespeler en heeft verschillende 
teams gecoacht en getraind. René heeft zelf geen 
voetbalverleden bij VDZ, maar heeft inmiddels al 
vele teams onder zijn hoede gehad, van de F-jes 
tot en met de JO19 en Dames 1. André is net te-
rug van weggeweest, hij heeft de afgelopen jaren bij 
verschillende clubs de functie van hoofdtrainer ver-
vuld. Maar zijn terugkomst heeft er ook voor gezorgd 
dat de TC in de huidige vorm tot stand is gekomen. 
Bert-Jan en André kennen elkaar uit het verleden en 
René en Bert-Jan werkten al samen bij de jeugd van 
VDZ.

Ze zien, juist vanuit de samenwerking, de juiste mix 
van kennis en capaciteiten in de invulling van hun 
rollen bij de TC. André brengt zijn ervaring als hoofd-
trainer, René werkt vanuit de organisatie, regelend 
en Bert-Jan onderhoud het netwerk binnen de club 
met de beleidsmatige invulling.

 Afgelopen februari zijn zij gezamenlijk gestart als 
de nieuwe TC. Die start was natuurlijk heel bijzon-
der, want buiten dat ze halverwege het seizoen 
instapten, werd enkele weken later het hele land 
platgelegd. “Die periode hebben we wel goed kun-
nen benutten om hun aanpak en werkwijze vorm te 
geven. De nodige discussie onderling leidt tot één 
visie naar buiten.”

Nu, in het nieuwe seizoen, hebben ze al veel kun-
nen opstarten. De ambitie van VDZ is om een sta-
biele 2e klasser te worden. Maar zover zijn we nog 
niet. De cultuur en visie van de club moet bewaakt 
worden bij de ambitie om hogerop te komen. VDZ 
betaalt niet voor selectiespelers van buitenaf en dan 
moet de aanwas vanuit de jeugd en de kwaliteit van 
de jeugdopleiding op een zo hoog mogelijk niveau 
komen.

Daarin krijgen ook de voorgangers in de TC compli-
menten van de nieuwe commissieleden. Afgelopen 
zomer is er een recordaantal van 35 jeugdspelers 
overgestapt naar de senioren bij VDZ. Ieder jaar is 
het weer een uitdaging om de leden voor de club te 
behouden. Dit jaar zijn er hierdoor zelfs 2 senioren-
teams toegevoegd.

De nieuwe TC heeft de lijnen in de communicatie 
aangehaald. Een goede open communicatie is cru-
ciaal tussen jeugd, selectie en de lagere elftallen. 
Primair is de TC er voor de selectie (Heren 1 en He-
ren 2), Heren 3 is dit jaar een recreatief elftal, maar 
het is de bedoeling deze volgend jaar weer aan de 
selectie toe te voegen. Hiervoor is een goede door-
stroming uit de jeugd van belang en dus een goede 
afstemming. 

 “Om de ambitie van VDZ te realiseren heb je 3 vol-
waardige selectieteams nodig en een goede jeugd-

opleiding met de VDZ Voetbalacademy waarvan-
daan kwaliteit wordt geleverd. Maar dat werkt alleen 
als er een goede cultuur binnen de club heerst, waar 
spelers graag spelen en willen blijven. Daarom pro-
beren we met iedereen in contact te zijn.”

Daarom is ervoor gekozen om de TC voor de se-
lectie met zijn drieën in te vullen. Om overal bij aan-
wezig te kunnen zijn, heb je meer dan een dagtaak 
voor een persoon. De TC wil zichtbaar zijn, bij vele 
overleggen haakt dus een van de drie aan. Ook voor 
de teammanagers en de spelersraad willen ze toe-
gankelijk en makkelijk benaderbaar zijn. 

VDZ is een familieclub, plezier staat voorop. Die 
kernwaarden zijn ook voor de TC belangrijk. VDZ 
draait op haar vrijwilligers en dat is een echte uitda-
ging voor een club die zo hard gegroeid is. Maar de 
prestatiekant is natuurlijk ook belangrijk en daar zit 
dus ook veel werk in. Hoe om te gaan met trainers 
en verantwoordelijkheden, de TC zorgt ervoor dat ze 
weten wat er speelt. Ze kijken en luisteren intern en 
beleven zelf wat er gaande is.

Tegenwoordig zijn er andere uitdagingen dan een 
tiental jaren geleden. Zo is de gemiddelde leeftijd 
van de selectie een heel stuk lager. ‘Ouderen’ gaan 

(te) vroeg naar vriendenteams. Daardoor zijn er min-
der dragende spelers die jonge jongens opleiden.

De TC zit daarom kort op de bal bij de selectie. 
Voetbal technisch-inhoudelijk is voor de heren het 
leukste van hun functie. “Hoe maken we spelers 
samen met de trainers beter?” Maar omdat ze pas 
kort bezig zijn, is er nog veel te ontwikkelen. “Het is 
heel mooi om de club vanuit een paar oude mannen 
te kunnen begeleiden. We willen graag uitdagingen 
voor individuen en teams zoeken en uitspreken. Ui-
teraard helpen we ze dan met het nastreven van de 
doelen.”

“De dynamiek onderling is ook mooi. We zijn in het 
diepe gesprongen en leren te zwemmen. We be-
leven hilarische momenten met elkaar en de sa-
menwerking verloopt heel goed. Mensen binnen 
VDZ wennen ook meer aan de nieuwe TC. Dat is 
ook nodig, veranderingen hebben natuurlijk tijd no-
dig. Maar sommige zaken gaan ook al snel, er zijn 
al dingetjes bereikt. Het elkaar aanspreken op ver-
antwoordelijkheden is de eerste winst. De komende 
periode werken we ernaar om alles soepel te laten 
lopen en op elkaar aan te laten sluiten. Van daaruit 
werken we verder.”

Redactie Volharder
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VDZ in beweging

De nieuwe Herencommissie (TC) van VDZ
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Mondygiënistenpraktijk Arnhem

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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TRAININGSCLINIC
Zo lang je in de jeugd voetbalt zijn er een paar dingen 
waar je van droomt. Profvoetballer worden als eer-
ste natuurlijk maar dat is niet voor iedereen wegge-
legd. Een goede tweede is ooit in het eerste van VDZ 
spelen. En wat is er dan mooier dan dat die mannen 
en vrouwen die in die elftallen spelen jou training ko-
men geven. Op zaterdag 23 mei vond die trainings-
clinic plaats en hier zie je een fotoimpressie daarvan.
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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 2020/2021)
Seniorenleden € 272, 
(spelend)
Junioren  € 240, 
(13 t/m 18 jaar)
Pupillen  
(5½  t/m 12 jaar) € 231,
Trainingslid € 150, 
(senioren)
Leden € 82,  
(niet spelend) 
Vriend van VDZ € 50,

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 
Voetbaltechnische zaken <vacature>
Accommodatie & Facilitair Willem van Santen 0646444798
Communicatie & Sponsoring <vacature>
Overige BestuursTeam leden Zie website 
Vertrouwenspersoon Hans Arentsen 0653429061
 
Verenigingsbureau
Verenigingscoördinator <vacature>
Ledenadministratie J. Meijer ledenadministratie@vdzarnhem.nl
Vrijwilligersadministratie Jacqueline Meijer 06 10661682
Vrijwilligersplanning Hanny Jansen planning@vdzarnhem.nl
Contributieinning en incasso Hanny Jansen 0627838393
Kantine-administratie Henk Matser 06-54933511
Crediteurenadministratie Alexis Arends 
Wedstrijdsecretaris senioren Hanny Jansen wss@vdzarnhem.nl

Commissies
Herencommissie – selectie Rene Petersen 0618745408
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
Club van 100 & Fondsenwerving Ronald Brakenhoff 06 21580873
Onderhoudscommissie  Wim van Swaaij 0622804197
Reüniecommissie  Marcel Leenders 0650902271
Club van 100 & Fondsenwerving Ronald Brakenhoff 0621580873

Jeugdcommissie
Voorzitter John Wijbenga jeugd@vdzarnhem.nl
Algemeen jeugdcoördinator <vacature> 
Wedstrijdsecretaris jeugd Gerard van Lunenburg wsj@vdzarnhem.nl
Communicatie   Ruud Tuithof
Algemeen lid Wim Schellevis
Toernooicommissie jeugd Lisette v. 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

Voor de complete lijst met contactpersonen verwijzen we naar de website: 
https://vdzarnhem.nl/808/contactpersonen/

ORGANISATIE







BVr adVies, accounTanTs en BelasTinGadViseurs

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

njiRnaV&tuohkreBnavmaetteH

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 Röellstraat 1

 6814 JC Arnhem

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
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