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Flow Bloemisten

www.cafetariathoekjearnhem.nl

Cafetaria Bar ´t Hoekje

Openingstijden Adres
Di. t/m vr. 12.00 - 21.00 Beethovenlaan 72
Za. en zo. 14.00 - 21.00 6815 BM Arnhem
 T 026-3616226

broodjes ● schotels ● ijs 
 döner ● snacks ● shoarma

Alle vleesproducten worden door ons vers 
bereid. Wij verzorgen ook uw catering! Zowel 

standaardsnacks als Turkse hapjes. 
Vraag naar de mogelijkheden!Speciale momenten 

verdienen speciale bloemen

Oremusplein 4, 6815 DN Arnhem, T 026 3517148 
bestel@flowbloemisten.nl

Kijk ook eens op www.flowbloemisten.nl als u een 
mooi boeket wilt laten bezorgen 

OLB Voetbalcenter

Steenstraat 112
6828 CP Arnhem
(bij Velperpoort)
Tel. 026 44 233 21

www.olbsports.nl



van de 
voorzitter

Wat heb ik afgelopen zondag genoten van de 
eerste competitiewedstrijd van VDZ 1. Weer 
gewoon voetballen zonder beperkingen en met 

publiek. Het zonnetje hielp natuurlijk ook. Ik kon weer mijn 
normale rondje langs het veld maken. Even met iedereen 
een praatje maken, horen hoe het met mensen gaat, wat 
ze vinden van de gang van zaken bij VDZ. Aardig wat 
complimentjes gekregen, maar ook een paar kritische 
kanttekeningen gehoord. Dat mag ook en dat is goed, 
want dan weet ik wat er leeft, zowel bij mensen persoonlijk 
als bij de club. Dit is wat ik het meest gemist heb. Verga-
deren via het beeldscherm gaat prima, zaken organiseren 
op afstand is goed te doen, de club besturen met verstand 
dat is logisch, maar verbinden als vereniging vraagt meer. 
Dat doe je niet met je verstand maar met je hart en je buik.

De competitiestart viel samen met de invoering van de 
Coronapas. We hebben de kantine verklaard tot door-
stromingsgebied: dus niet zitten, maar je drankje buiten 
opdrinken. Hoeven we geen controles uit te voeren. Ik 
vraag aan iedereen zich aan de regels te blijven houden. 
Het bestuur is en blijft in gesprek met de Arnhemse Voet-
bal Federatie en het Sportbedrijf om te kijken hoe we het 
zo slim mogelijk kunnen doen. Via de website houden we 
u op de hoogte.

Ook de evenementen kunnen weer doorgaan. Het Slaap-
mutsentoernooi (26 oktober), de Golden Oldies Reünie 
(13 november) staan weer op de agenda en natuurlijk de 

algemene ledenvergadering 
op 18 november. We gaan 
kijken of we dat op een bij-
zondere manier kunnen doen, 
zowel fysiek als digitaal voor 
hen die dat willen. 

Onze vereniging draait op vrijwilligers, leden die een 
steentje bijdragen. Daarvan kunnen we er niet genoeg 
hebben. Als u ook een bijdrage wilt leveren of als u denkt 
dat sommige dingen beter kunnen, meldt u zich dan bij 
het bestuur of bij een commissie. Op de website staan 
vaak een aantal vacatures. Ik daag u uit: als daar iets tus-
sen staat wat u leuk vindt, trek dan die stoute schoenen 
aan en ga het gesprek aan. Een gesprek verplicht nog tot 
niks en nooit geschoten is altijd mis.

Een goede communicatie is essentieel in een organisatie 
en dat geldt ook voor VDZ. Het bestuursteam gaat dit als 
project oppikken. Van website, clubblad, social media tot 
stukken nodig voor de sturing en bedrijfsvoering van VDZ: 
ze worden onder de loep genomen. U gaat hier ongetwij-
feld meer van horen.

Ik hoop en vertrouw er op, dat we een mooi seizoen krij-
gen met een normaal competitieverloop. Waarin we met 
plezier, met respect voor elkaar en tegenstander strijden 
om de punten. Daar zijn we met zijn allen aan toe!
Met roodzwarte groet,

Noud Hooyman
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van de 
redactie
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Het seizoen is weer afgetrapt. We staan nu op het-
zelfde punt als vorig jaar toen we ook met goede 
moed aan de beker en competitie begonnen. 

Toen was de pret snel over toen de lockdown intrad. Nu 
ziet dat er een stuk beter uit. Hopelijk wordt dit een onge-
stoord seizoen waarin we weer lekker kunnen voetballen, 
genieten van alle evenementen zoals de Golden Oldies, 
het slaapmutsentoernooi en alle andere festiviteiten die 
we meer dan een jaar hebben moeten missen.

De Volharderredactie gaat er in ieder geval weer vol 
tegenaan en probeert weer een heel seizoen alle VDZ
nieuws en alles wat daarmee samenhangt voor het 
voetlicht te brengen. En dat gaat lukken, zeker als jullie 
ons daarmee willen helpen. 
 
Het seizoen is natuurlijk pas begonnen maar dat wil niet 
zeggen dat er weinig kopij is. Het eerste nummer staat  in 
ieder geval al meteen alweer bomvol. Wat denk je bijvoor-
beeld van een interview met Steef Brinkhoff, inmiddels 
meer dan 70 jaar lid van VDZ. Er is een nieuwe sponsor, 
Fysiotherapie Rijnkade stelt zichzelf voor in dit nummer. 
Er was een EK quiz, gewonnen door Piet van Hoorn (pu-

pillen), Sam van der Lelie (junioren) en Erwin 
Brakenhoff (senioren). Bij VDZ voetbalt tegenwoordig een 
groot contingent aan Eritrese voetballers. Abraham Bahlbi, 
zelf ook afkomstig uit dat land, begeleidt deze kinderen 
en hun ouders. In ‘Het verhaal van ...’ vertelt hij hierover. 
Daarnaast hebben we een aantal fotopagina’s zoals de 
onvermijdelijke Champions League, hoe de toekomst van 
VDZ eruit ziet zie je daar en dat ziet er zonnig en vrolijk 
uit.

Ook dit jaar zijn er natuurlijk weer de rubrieken. De familie 
Scheerder is onderwerp van de voetbalfamilie, Bob 
Beelen vult deze keer Voetbalvaders, de Horecacommis-
sie vult natuurlijk weer De Derde Helft, deze keer stellen 
de nieuwe leden Thom van Middelaar en Mike Post zich 
voor. Ruud Tuithof vervolgt ook dit jaar zijn mooie reeks 
beeldcolumns, daar zijn we weer erg blij mee. 

Ik ga niet alles opnoemen, daar is dit stukje te kort voor en 
er moet natuurlijk ook wat verrassends overblijven,  We 
wensen jullie in ieder geval veel leesplezier, 
namens de redactie,

Rudi Borkus
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Op 22 augustus 2021 hebben wij afscheid moeten nemen van 

DIRK BRACHTEN
Dirk is, na een kort ziekbed, overleden op 84jarige leeftijd. Hij was nog altijd 
actief met tennis, tafeltennis en hij maakte nog lange fietstochten. Enige we-
ken geleden was hij op een tocht nog langs een aantal voor hem belangrijke 
plaatsen in Arnhem geweest. Daarbij hoorde ook een bezoek aan VDZ.

Dirk was een zeer gewaardeerd achterhoedespeler in VDZ1 in de 50/60er 
jaren en was lid van het kampioensteam dat in 1959 promoveerde naar de 
1e klasse KNVB.  Wij zullen ons Dirk blijven herinneren als een uiterst vriendelijke, correcte en spor-
tieve man. Dirk was altijd een heer, zowel in als buiten het veld. Hij was nog altijd donateur van VDZ.

Wij wensen zijn vrouw Greet, hun kinderen en kleinkinderenveel sterkte toe bij het verwerken van dit 
grote verlies.

Namens het Bestuur en de Reüniecommissie
HM

In Memoriam
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Drie generaties op  
‘t Cranevelt
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 Scheerder: 3 generaties Scheerder. 

In de jaren 50 van de vorige eeuw werd Bert Scheerder lid 
van VDZ. Nu bijna, 70 jaar later, speelt kleinzoon Stefan 
op de zaterdag in de voetsporen van zijn opa. Zoon Mar-
tijn bemant dan samen met Bert het wedstrijdsecretariaat.  

Bert Scheerder
“Midden 50er jaren vorige eeuw lid geworden van de 
RK vereniging VDZ, dat hoorde zo in katholieke kringen. 
Aangemeld bij dhr Theunissen op de Korenmarkt, die wel 
vroeg om een doopbewijs van de kerk.” 
Tot 1959 heeft Bert bij VDZ gespeeld, op het laatst bij de 
Ajeugd. Het bewijs stond drie seizoenen geleden nog in 

voetbal

familie

de Volharder. In clubblad 2 van het seizoen 18/19 stond 
de foto van het team met Bert op de achterste rij, 3e van 
rechts (toen nog zwarte haren). 

Bert speelde op de rechterflank als “fluegelflitser”, al 
maakt hij direct duidelijk dat hij geen Arjen Robben was. 
Maar voetbal in die tijd was ook echt anders. “Ik durfde 
bijna geen bal te koppen vanwege het leren vetertje in de 
lederen bal. Ook onze harde puntschoenen met spij-
kernoppen waren niet bevorderlijk voor de gezondheid. 
Zaken waren anders geregeld in die tijd. Van sponsoren 
heb ik destijds niks gemerkt en kleding moest je allemaal 
zelf aanschaffen. Ze noemen het de: GOEDE OUWE 
TIJD.”
“Door een ontmoeting met Henk Matser ben ik later weer 
aangemeld als lid om verdienstelijk te worden als vrijwil-
liger op het wedstrijdsecretariaat voor de jeugd op de 
zaterdagen. Dat doen we nog meet veel plezier.”

Martijn Scheerder 
“Ik zelf heb nooit echte een voetbalcarrière gehad, wel 
heb ik in de jeugd nog gevoetbald bij Arnhemia. Wij woon-
den destijds daar dus was Arnhemia de logische keuze. Ik 
stond rechts op het middenveld, vooral omdat ik daar het 
minste kwaad kon.”

Scheerder

De uitslag

Dikke winst of opmerkelijk verlies. Monsterscore of spannend gelijkspel. 
In de nieuwe rubriek ‘De uitslag’ vragen we spelers, trainers of leiders naar 
het verhaal achter een bijzondere eindstand op het scorebord.

10-0. Dat is toch eigenlijk wel de mooiste voetbaluit-
slag die er is. Nam de spanning niet toch een beetje 
toe na de 9-0? 
Natuurlijk. Je wilt na die negende extra graag die 
tiende scoren. Maar we hielden de focus goed vast 
en daardoor viel-ie toch nog mooi in het mandje.

Van tegenstand kun je eigenlijk niet meer spreken 
als je met 10-0 wint. Ging het echt zo makkelijk als 
de uitslag doet vermoeden? 
Ja, eigenlijk wel. We kunnen wel alle credits aan 
onze steengoede keeper geven, maar dat is in dit 
geval niet nodig.

Dubbele cijfers tegen een aartsrivaal; dat vraagt ei-
genlijk om een beloning van supporters, sponsor of 
technische staf. Wat stond jullie te wachten? 
Een lekker kannetje bier!

Wat is de verwachting voor de rest van het seizoen? 
Titelkandidaat of eendagsvlieg? 
We hopen toch zeker mee te kunnen doen om de 
titel. Aan de voorbereiding kan het in ieder geval niet 
liggen. We zijn klaar voor grootse daden.

Tot slot; hoe voorkomen jullie dat jullie werkloze kee-
per binnenkort gaat handballen? 
Door een derde helft te bieden die door geen en-
kel team te overtreffen is. Al helemaal niet door een 
handbalteam. 

Wedstrijd: VDZ 5 - SML 4
Uitslag: 10-0
Datum: 19.09.2021
In één woord: Oefenpotje

10 00
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Voetbal is wel belangrijk voor Martijn. Hij is een echte 
liefhebber en is vervend bezoeker van het Gelredome. 
Daarom kon hij zijn ervaring en inzicht wel gebruiken voor 
de jeugd van VDZ. 

“Mijn carrière binnen VDZ was voornamelijk training ge-
ven aan het team van Stefan samen met Jeroen en later 
met Paul. Na 4 jaar vond ik dit wel mooi geweest en ben 
verder gegaan met het wedstrijdsecretariaat, dit vanwege 
de heerlijke koffie en tosti’s die aangeboden worden”, zegt 
hij met een lach.

Stefan Scheerder
Kleinzoon Stefan speelt al vanaf zijn begin in 2012 bij 
VDZ. Inmiddels speelt hij in de JO14. Hij staat doorgaans 
in de verdediging als voorstopper of linksback. Dat doet 
hij volgens zijn vader zeer verdienstelijk. Daarbij geeft hij 
wel aan dat het niet de plek is, die hij ambieert. Als het 

aan Stefan zelf ligt, speelt hij midmidden. Dat is in zijn 
ogen de meest complete positie om te spelen. Volgens 
zijn vader heeft hij daar ook wel passende kwaliteiten 
voor: “De sterke punten van Stefan zijn zijn overzicht en 
spelverdeling. Maar er zijn ook nog wel een paar dingen 
waar hij nog beter kan worden. Zijn verbeterpunten liggen 
vooral op conditioneel niveau en wat meer lef krijgen. 
Maar dat laatste schijnt een bekende VDZkwaal te zijn.”

VDZ
Martijn: “VDZ is voor mij een stukje binding met de 
mensen uit de omgeving, je leert er weer nieuwe mensen 
kennen, en bekenden beter kennen. Dat brengt toch veel 
sfeer en gezelligheid. Voor Stefan is VDZ een belangrijke 
plek voor goede en leuke sociale contacten. Maar de mo-
menten om weer lekker in beweging te komen tellen ook. 
Zeker na deze coronaperiode.”

 BB
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VDZ Meestervoorspellers bestaan!
Het is al weer enige tijd geleden en de meesten heb-
ben het wellicht ook al uit hun herinnering gewist: het 
EK Voetbal 2020. Een toernooi door corona gehouden 
afgelopen zomer in 2021. Voor Nederland niet echt 
een toptoernooi, maar dat was voor sommigen van 
ons helemaal geen verrassing…

Er werd namelijk een heuse VDZ EK Quiz gehou-
den. Vooruit, het aantal deelnemers was wat aan 
de lage kant, maar dat mocht de pret niet drukken. 

Er werd gestreden voor een prijs bij de senioren, junioren 
en pupillen. Alle deelnemers en alle deelnemers moesten 
vooraf al direct de gehele loop van het toernooi voorspel-
len, van de uitslagen in de poulewedstrijden tot en met de 
finalisten en de uiteindelijke winnaar.

Het werd een spannende strijd, met steeds weer wis-
selende koplopers. Na de poulewedstrijden leken Luca en 
Juan Suanes een mooie voorsprong te hebben, maar dat 
veranderde al snel. Sam van der Lelie zette maar liefst 16 
van de 24 teams op de goede plek in de eindstand van 
de poules en 4 personen schatten vooraf al 5 van de 8 
kwartfinalisten goed in, waarvan 2 personen Oekraïne en 
2 personen Tsjechië goed wisten te voorspellen. 

Bij de voorspelling van de halve finalisten een mooie 
score voor Madelon W. die er (vooraf!) 3 van de 4 goed 
wist aan te kruisen. Topfavoriet Frankrijk, Nederland en 
Portugal lagen er toen al lang en breed uit. Des te knap-
per dus. En toen kwam het allemaal aan op de finale en 
de uiteindelijke Europees kampioen Italië. Alleen Erwin 
Brakenhoff, Pim Oldenboom en Albert van Daalen hadden 

EINDSTAND PER LEEFTIJD

VDZ EK QUIZ

Pupillen
1) Piet van Hoorn 166 pt
2) Devano Muntslag 146 pt

Junioren
1) Sam van der Lelie 203 pt
2) David Scholten 189 pt

Senioren
1) Erwin Brakenhoff 243 pt
2) Albert van Daalen 230 pt

VOETBAL MET MEER PLEZIER

Italië vooraf voorzien. En na doorrekening van de punten 
voor alle bonusvragen was dit de eindstand (per leeftijd):

Erwin ging er vandoor met een heerlijk bierpakket van Slij-
terij van Pernis, Sam van der Lelie scoorde naast het VDZ 
fanpakket twee kaarten voor de Airbornewedstrijd van 
Vitesse en Piet van Hoorn kan met een schitterende derby 
star voetbal in eredivisie65jaaruitvoering  aangevuld 
met eveneens een VDZ fanpakket ook zijn voetbalkunsten 
vertonen. Echte VDZ Meestervoorspellers!!

We danken alle deelnemers voor de deelname en hopelijk 
bij een volgende editie (WK Qatar?) een nog groter aantal 
deelnemers.

Jérôme  Jansen   

Sam Piet Erwin 11



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
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2 september 1991

Senioren

ABCX00Y

Davy Pröpper

Zorg voor een correcte en 
herkenbare pasfoto op je 
spelerspas
Tot 1 november is het nog mogelijk zelf de spelerspasfoto 
op de digitale spelerspas te wijzigen via de Wedstrijd-
zakenapp of Voetbal.nlapp. Dit geldt voor alle zaal en 
veldvoetballers vanaf de leeftijdscategorie Onder 13 en 
ouder. 

Welke voorwaarden?
Het hoeft geen officiële pasfoto te zijn. Belangrijk is dat in 
alle redelijkheid verwacht kan worden dat de scheidsrech-
ter het een goedgelijkende foto vindt. Geen zijaanzichten, 
geen gezichten van te grote afstand en geen petjes of 
zonnebrillen. En zorg voor een foto met voldoende con-
trast. Het bestand van de foto moet van het formaat JPG, 
GIF of PNG zijn. Om de kwaliteit van de foto’s te behou-
den, adviseren wij om te kiezen voor foto’s die kleiner zijn 
dan twee megapixel (1600x1200 px).

Wijzigen vóór 1 november
Sinds het seizoen 2016/’17 werkt het amateurvoetbal 
met het mobiele digitale wedstrijdformulier (mDWF). De 
Wedstrijdzakenapp bevat ook de digitale spelerspas.
Tot 1 november kunnen leden zelf hun spelerspasfoto 
wijzigen via de Voetbal.nlapp of de Wedstrijdzakenapp. 
Een teammanager kan via de Wedstrijdzakenapp de 
foto’s van alle teamleden wijzigen.

Wijzigen na 1 november
Na 1 november kun je contact opnemen met de mede-
werkers van KNVB Contact als je ontdekt dat een foto niet 

geschikt is als spelerspasfoto. Zij 
kunnen bij dit soort noodgevallen 
een correcte spelerspasfoto toevoe-
gen. Voor leden die nog geen spelerspas-
foto op de digitale spelerspas hebben, is het altijd mogelijk 
om een foto in te stellen, dus ook na 1 november.

Haal je spelregelbewijs!!
Een spelregelbewijs voor alle jeugdspelers in Nederland 
heeft een positief effect. Eén van de allerbelangrijkste? 
Het kennen van de regels zorgt voor een sportiever spel.

Spelers met geboortejaar 2004 moeten hun spelre-
gelbewijs voor 1 januari 2022 hebben gehaald. Ook 
nieuwe spelers die voor het eerst voetballen moeten hun 
spelregelbewijs halen. Alle spelers die geboren zijn op 
of na 1 januari 1998, zijn verplicht het spelregelbewijs te 
halen vóór 1 juli van het kalenderjaar waarin zij de leeftijd 
van 17 jaar bereiken. Het maakt voetballers namelijk 
van jongs af aan vertrouwd met de regels en geeft hen 
meer inzicht in – én begrip voor – de beslissingen van de 
scheidsrechter. 

Let op: dit jaar is de deadline voor het halen van het Spel-
regelbewijs verplaatst van begin september 2021 naar 
1 januari 2022. Door de deadline te verplaatsen hebben 
spelers en verenigingen in deze roerige tijden van corona 
meer tijd om dit te organiseren.

Bewijs halen via Voetbalmasterz
De KNVB heeft daarom www.Voetbalmasterz.nl in het 
leven geroepen. Een flitsende site die junioren op een 
speelse, maar vooral ook op een duidelijke manier voor-
bereidt op het kunnen behalen van het spelregelbewijs. 
Zo zijn er veel oefenmogelijkheden en is er uitleg over 
de regels en over spelsituaties. Beide aan de hand van 
aansprekende voorbeelden, vaak uit het topvoetbal.

Om het spelregelbewijs te halen, log je in met je KNVB 
account via de website van Voetbalmasterz. Heb je nog 
geen KNVB account? 
Via Voetbalmasterz kun je 
je registreren om een 
account aan te maken.

Van het wedstrijdsecretariaat

Mededelingen van de 

Vragen? Mail Jacqueline Meijer, ledenadministratie@vdz-arnem.nl



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

Schoonmaakbedrijf Hofs

particulieren, bedrijven 
verenigingen

Algemeen schoonmaakonderhoud, glasbewas
sing, hulp in het huishouden (ook met pgb), 
schoonmaak kantoren, complexen van VVE, 
schoonmaakwerkzaamheden op scholen, sport
accomodaties en dokters of tandartspraktijken.  
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
E : info@sbhofs.nl

 www.sbhofs.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 

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
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Wesley van Leur  6
Sidiki Kourouma  7
Sam van der Lelie  7
Coco Stratenus  7
Nout Wintels  7
Samrawit Abrahale Arefe  8
Guus van Leeuwen  8
Willem Meijer  8
Rayan Aaldering  9
Even Amanuel Rezene  9
Abel Driesprong  9
Nico Heerink  9
Flyn van Kampen  9
Margreet Meijer  9
Timo Nadorp  9
Edwin Steenstra  9
Martine Harsema  10
Joop Hengeveld  10
Bram Lausberg  10
Jelle Lettenga  10
Tobias Westland  10
Richard Kaper  11
Bryan Bruins  12
Cora van Heerde  12
Brechtje Kool  12
Arjen Koudijs  12
Mirza Unal  12

Thijs van Mierle  13
Floris Provoost  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
Jeroen Geers  16
Noa Riemer  16
Marc van Tilburg  16
Hilco Broens  17
Eiso Frederiks  17
Jip Zoomers  17
Rob van der Laan  18
Paul Meulenbroek  18
Sylvano Reijnier  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
Nicole Gieling  22
Renzo Jansen  22
Julia Smit  22
Marcel van Weelden  22
Aklilu Asefaw  23
Aemilia Aylward  23
Lucas Gengler  23
Rik van den Oosterkamp  23
Frits van de Worp  23
Bernadette van den Berg  24
Ralph Decker  24
Bor van Eijk  24
Guus Franken  24
Jeroen Zweers  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
Tijs Broens  28
Crijn van Drogenbroek  28
Marjon Elshof  28
Joris van Oosterbos  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
Kay Janwarin  30
Junior Nanarjain  30
Karlijne van Roosmalen  30
Willemijn Verhagen  30
Jurgen Elfrink  31
Leon Emonds  31
Jasper Jeuken  31
Tom Kamphuis  31
Peter Seinen  31

Slaapmutsentoernooi 2021 

We nodigen jullie heel graag uit voor het mooiste toernooi van VDZ!  
Inclusief overnachting in de kleedkamers! Dit unieke toernooi vindt jaarlijks 
plaats in de herfstvakantie. Vorig jaar kon dit gave toernooi niet doorgaan 
maar na overleg met het bestuur is nu besloten dat het plezier van kinderen 
in een veilige omgeving voorop staat. 
Wij zijn alvast begonnen met de voorbereidingen en we hebben al een 
heel tof programma! We zullen op 26/10 begin van de middag 
beginnen met een gaaf sportprogramma op Valkenhuizen!  
Aansluitend gaan we eten in de kantine van VDZ en de avond 
afsluiten met een coole disco. De volgende dag zullen we rond 
10 uur gezamenlijk afsluiten! 

We gaan ons best doen om het toernooi ook dit jaar onvergete-
lijk te maken en nogmaals in een zo veilig mogelijke omgeving! 
We hopen iedereen te zien in de herfstvakantie! Mochten jullie 
vragen hebben dan horen wij die graag!  

Groet, 
Kim, Niek en Marije

26 en 27 oktober Jeugd
onder 10
onder 11
onder 12
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Aftellen naar 100, VDZ en haar historie

Aftellen naar  1926 - 2026

Op 26 augustus 2026 bestaat onze mooie vereniging 100 jaar. 
Nog exact 5 seizoenen en dus 25 nummers Volharder. 
Daarom gaan we tot die tijd elke 5 jaar dat VDZ bestaat aan de hand 
van de notulen (die al bestaan van 1929) en de Volharder (ook wel 
VDZ-bode of Jeugdbode) de geschiedenis van onze club beschrijven.

1926 . . . . .  1931
Tijdlijn
1926  Oprichting RKSV VDZ
 VDZ heeft 60 leden bij oprichting
 De club speelt op de Sterrenberg
1927/1928 Kampioen RKF
1928/1929 Kampioen RKF
1929/1930 Verhuizing naar ‘t Cranevelt
1930/1931 Het eerste clubblad verschijnt

De Rooms-Katholieke Sportvereniging RKSV VDZ 
werd op 26 augustus 1926 opgericht door kapelaan 
Janssen om de vrijetijdsbesteding van rooms-katho-
lieke jeugd in West-Arnhem in goede banen te lei-
den. Van de oprichtingsvergadering op 25 augustus 
is nog een pamfl et bewaard gebleven

In Arnhem waren er voornamelijk openbare vereni-
gingen SML en Vitesse. In het begin werd de club 
nog niet voor vol aangezien en was het maar de 
vraag of ze het zou overleven. In het oprichtings-
jaar had de club ongeveer 60 leden De vereniging 
speelde in de eerste jaren op de Sterrenberg (bij de 
Breitnerstraat).

In het bestuur van VDZ zitten dan naast kapelaan 
Janssen bekende VDZ-namen als Leenders en Pen-
ninks, namen die ook nu nog bij VDZ voorkomen.

Al heel spoedig  in 1928  wordt VDZ ongeslagen 
kampioen en promoveert naar de 2e klasse E van 
de RKF (de federatie van RK-voetbalverenigingen). 
Weer werd het kampioenschap behaald en dit bete-
kende promotie naar de hoogste sport van de RK-
voetballadder: de eerste klasse van de RKF. Dan 
wordt 'De Sterrenberg' verlaten en gaat VDZ spelen 
op het gemeentelijk sportpark 't Cranevelt op een 
veld dat gesitueerd was op de plaats waar thans de 
Thialf schaatsbaan ligt. 

In 1931 wordt de VDZ-bode voor het eerst uitge-
geven. De eerste die bewaard is, is nummer 10 uit 
1932. Het voorwoord van kapelaan Janssen druk-
ken we hier (gedeeltelijk) af. De stichtelijke woorden 
klinken ietwat oubollig maar je zou het gemoderni-
seerd zo weer in het voorwoord van onze voorzitter 
kunnen zetten.
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Aftellen naar  1926 - 2026

Op 26 augustus 2026 bestaat onze mooie vereniging 100 jaar. 
Nog exact 5 seizoenen en dus 25 nummers Volharder. 
Daarom gaan we tot die tijd elke 5 jaar dat VDZ bestaat aan de hand 
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 De club speelt op de Sterrenberg
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1928/1929 Kampioen RKF
1929/1930 Verhuizing naar ‘t Cranevelt
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De Rooms-Katholieke Sportvereniging RKSV VDZ 
werd op 26 augustus 1926 opgericht door kapelaan 
Janssen om de vrijetijdsbesteding van rooms-katho-
lieke jeugd in West-Arnhem in goede banen te lei-
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is nog een pamfl et bewaard gebleven

In Arnhem waren er voornamelijk openbare vereni-
gingen SML en Vitesse. In het begin werd de club 
nog niet voor vol aangezien en was het maar de 
vraag of ze het zou overleven. In het oprichtings-
jaar had de club ongeveer 60 leden De vereniging 
speelde in de eerste jaren op de Sterrenberg (bij de 
Breitnerstraat).

In het bestuur van VDZ zitten dan naast kapelaan 
Janssen bekende VDZ-namen als Leenders en Pen-
ninks, namen die ook nu nog bij VDZ voorkomen.

Al heel spoedig  in 1928  wordt VDZ ongeslagen 
kampioen en promoveert naar de 2e klasse E van 
de RKF (de federatie van RK-voetbalverenigingen). 
Weer werd het kampioenschap behaald en dit bete-
kende promotie naar de hoogste sport van de RK-
voetballadder: de eerste klasse van de RKF. Dan 
wordt 'De Sterrenberg' verlaten en gaat VDZ spelen 
op het gemeentelijk sportpark 't Cranevelt op een 
veld dat gesitueerd was op de plaats waar thans de 
Thialf schaatsbaan ligt. 

In 1931 wordt de VDZ-bode voor het eerst uitge-
geven. De eerste die bewaard is, is nummer 10 uit 
1932. Het voorwoord van kapelaan Janssen druk-
ken we hier (gedeeltelijk) af. De stichtelijke woorden 
klinken ietwat oubollig maar je zou het gemoderni-
seerd zo weer in het voorwoord van onze voorzitter 
kunnen zetten.
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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



V
oetbalvaders

Kleine mannen worden groot. En tegenwoordig groeit het veld met ze mee. 
Beginnend op een kwart veld en als ze daar uitgegroeid zijn, gaat het jasje 
van maat S naar M. Twee jaar en een half veld later mogen ze dan eindelijk 
van maatje M naar L. 

En dat is leuk! Vanaf de JO13 gaan ze naar het volwaardige veld. Elf tegen 
elf, een goal van 7,32 bij 2,44, de penaltystip op 11 meter en grensrechters 
langs de lijn want buitenspel doet zijn intrede. Voor de mannen en meiden 
een mooie stap, eindelijk het echte werk!

Maar het vraagt ook wat van ze. Dat veld; wat een eind! Meer dan twee 
keer zo groot als een jaar geleden. De ruimtes op het veld lijken dan soms 
ook gigantisch. De afstand van ons toeschouwers langs de lijn tot onze kids 
is ook al zo’n eind.

En leuk vinden ze deze stap! Vergelijkingen met de echte toppers worden 
nog steeds gemaakt. Maar ook  de speltactieken en acties worden thuis in 
geuren en kleuren verteld. Want nu komen ze overeen met de ruimtes en 
posities van het spel op volledig veld. De ruimte maakt voetballen voor de 
jongens leuker. Een sprint van 40 meter met een stevige actie op de bal 
geeft meer voldoening dan een jaar geleden. Een pass die volgt en een 
lange bal vallen nu ook meer op.  

En dat is vooral leuk voor een voetbalvader. Gesprekken over hoe zijn 
acties nu echt vergelijkbaar zijn met Matthijs de Ligt. Of de voetbalwijze van 
de spits met Romelu Lukaku. En met de onderbouwing erbij klopt het vaak 
helemaal. Ze worden langzaam (zeker geen revolutie) volwassen, zelfs de 
overtredingen (met Lienden thuis ;-) als voorbeeld). 

En ook al zat er maar één zomer tussen, ze lijken allemaal 20 cm groter. En 
als ik mijn zoon dan zie na de wedstrijd, denk ik ook: “Wat een eind!”

Bob Beelen

Wat een eind

VOETBAL ADERSVOETBAL

Voetbalvaders zie je overal en 
hoor je soms iets te vaak. Ze 
hebben een koffi  e in de hand 
en altijd een analyse klaar. 
Redactieleden Bob Beelen en 
Jasper de Kinkelder vertellen 
in deze serie hoe het is om 
voetbalvader te zijn.
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22 Teunissen BV schoonmaakBedrijf

nepTunus BV faciliTaire GrooThandel
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Lara D
oorneveld - Foto: M

arjon Elshof

SCHEIDSRECHTERS
ACADEMIE

SCHEIDSRECHTERS
ACADEMIE

FLUITEN 
DOE JE ZO

Ben je tussen de 12 en 15 jaar en zou je graag jongens en meiden onder 8 en 12 willen fluiten? 
Meld je dan aan voor de KNVB-cursus Pupillenscheidsrechter. De cursus is gratis en duurt 2 avonden 

(op 1 november en 13 december van 19:00 uur tot 21:00 uur). 
Je fluit 2 wedstrijden op een kwart of op een half veld bij VDZ. Je wordt begeleid door een KNVB-docent. 

En je sluit af met een KNVB-certificaat. Je bent dan officieel een KNVB-pupillenscheids. 
Maar vooral ben jij dan onze VDZ-held of -heldin!

Meld je aan voor de KNVB-cursus Pupillenscheidsrechter
vóór 24 oktober via scheidsrechter@vdz-arnhem.nl of

www.vdz-arnhem.nl/scheidsrechterscursussen 



drukwerkmaX

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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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.

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 kan bij 
één van de redactieleden of opsturen naar het redactieadres. 

Kleurplaat
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VDZ en zijn sponsors, Fysiotherapie Rijnkade

VDZ   en haar sponsors
Sportmedisch beleid op de VDZ agenda

Fysiotherapie Rijnkade
Rijnkade 14

6811 HA Arnhem

026-4452525
www.fysiotherapierijnkade.nl
info@fysiotherapierijnkade.nl

Minder blessureleed, wie wil dat nou niet? 
Toch is voetbal in Nederland één van de 
grootste veroorzakers van blessures. Niet 

alleen qua aantallen, maar ook procentueel gezien 
doen wij voetballers het slecht.

Groot was dan ook ons enthousiasme toen we vorig 
jaar werden benaderd door Fysiotherapie Rijnkade. 
“Of ze VDZ mochten helpen met het verder profes-
sionaliseren van sportmedisch beleid binnen onze 
vereniging”. Onder aanvoering van Martijn Jansen 
en Bram Derks, beide gepassioneerde specialisten, 
zijn we begonnen met het bepalen van de behoefte 
van VDZ en het uitstippelen van het beleid. De ko-
mende 3 jaar zullen Martijn en Bram samen met de 
bestaande medische staf (verzorgers, fysiothera-
peuten), Kars Deutekom en de verschillende com-
missies binnen VDZ het beleid ontwikkelen en tot 
uitvoer brengen. Een mooie en welkome aanvulling 
binnen onze vereniging. 

Sportmedisch beleid, wat moet ik me daar bij 
voorstellen?
Veilig & verantwoord sporten is wat sportmedisch 
beleid moet realiseren. Hierbij valt bijvoorbeeld te 
denken aan ondersteuning van trainers en coaches. 
Hoe doe ik een goede warming up met mijn team, 
hoe herken ik een blessure of overbelasting en wat 
doe ik in zo’n geval als trainer of coach. Alles wat 
je kan scharen onder structurele blessure preventie 
en proactief juist handelen in het geval van een op-
tredende blessure zou je onder sportmedische be-
geleiding kunnen vatten. Ook aandacht voor fysieke 
ontwikkeling zonder de bal zoals bij voorbeeld core 
stability bij voetballers helpt enorm in zowel pres-
tatie als preventie. Hoe meet je prestatie en als we 
bijvoorbeeld tekort schieten in explosiviteit, hoe kun-
nen we dat verbeteren, welke training hebben we 
dan nodig?

 We proberen een compleet pakket te ontwikkelen 
voor alle trainers & coaches. Van eerste team tot 
laatste team, van jong tot oud. Iedereen verdient 
een veilige en verantwoorde voetbal ervaring.

Gaan we het komend seizoen al iets merken van 
deze plannen? Jazeker, op dit moment wordt er al 
gewerkt aan bijvoorbeeld voorlichting sessies voor 
trainer en coach, warming-up instructies als onder-
deel van de voetbal academie, trainingsoefeningen 
voor fysieke ontwikkeling, Instructiekaarten hoe te 
handelen in geval van een blessure voor alle teams 
en inzet van het specialisten netwerk van Fysiothe-
rapie Rijnkade voor toegang tot de juiste behande-
ling mocht het toch misgaan. 

Fysiotherapie Rijnkade een sterke nieuwe part-
ner voor VDZ.
Mr. kruisband wordt hij wel eens genoemd. Martijn 
Janssen eigenaar van Fysiotherapie Rijnkade kent 
een lange historie in de sport- en voetbalwereld. 
Afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht Fysio we-
tenschappen en gefascineerd door sportblessures. 
Hoe kan het dat in gelijkwaardige situaties de één 
wel een blessure oploopt en de ander niet. Wat kun-
nen we daar van leren en hoe kunnen we dit inzet-
ten om blessures te voorkomen en genezen. Meten 
is weten en al snel na z’n studie had Martijn een 
bedrijf opgericht wat betaald voetbalorganisaties 
inzicht gaf in de fysieke gesteldheid en blessure ri-
sico’s van alle voetballers individueel. Hij werkte in 
opdracht van FC Twente en adviseerde o.a. Man-
chester United en Arsenal op blessure preventie.  
Dit deed hij in combinatie met zijn werk als fysio-
therapeut op het sportmedisch centrum Papendal. 
Daar ontstond in 2010 ook de mogelijkheid om een 
deel van de praktijk in Arnhem centrum over te ne-
men. Fysiotherapie Rijnkade was een feit. 

Op dit moment zijn er 3 fysiotherapeuten werkzaam 
in het team van Fysiotherapie Rijnkade. Naast eige-
naar Martijn Janssen zijn ook Bram Derks en Arjan 
Hermsen werkzaam bij Rijnkade. Martijn en Bram 
zijn met name betrokken bij voetbal en dus ook bij 
het sportmedisch beleid van VDZ. 

Bram Derks is sinds 2009 actief als fysio- en ma-
nueel therapeut. Na te zijn afgestudeerd in Utrecht 
als fysiotherapeut is hij zich gaan specialiseren als 
master manueeltherapeut aan de Vrije Universiteit 
van Brussel.

Sinds 7 jaar is Bram in dienst bij Rijnkade en sinds 
vorig jaar fulltime. Net als Martijn een sportman die 
het liefst andere sporters helpt. Beide heren zijn 
woonachtig in onze mooie wijk Alteveer, sport lief-
hebbers en dus dan kan een partnership met VDZ 
eigenlijk niet uitblijven. De ervaring die Martijn en 
Bram hebben opgedaan bij andere sportclubs,  de 
vakinhoudelijke kennis en het sportmedische net-
werk wat ze meebrengen in de samenwerking met 
VDZ is een zeer welkome aanvulling. 

Op de vraag waarom juist bij VDZ komt een helder 
antwoord. Onze ambitie past bij elkaar. De manier 
hoe VDZ met haar speerpuntenplan aan haar ont-

wikkeling werkt, de club die VDZ wil zijn voor haar 
leden en omgeving sluit prima aan bij wat Rijnkade 
voor ogen heeft. Daarnaast is sport en voetbal so-
wieso een speerpunt van de praktijk we willen graag 
onze ervaring hiermee inzetten en onze autoriteit 
op dat gebied verder uitbouwen. Het mes snijdt aan 
twee kanten en wij zien uit naar een langdurige en 
succesvolle samenwerking. 

Wat wil Fysiotherapie Rijnkade bereiken.
Het is voor de hand liggend dat we de sportmedi-
sche begeleiding naar een hoger plan willen tillen. 
Dat we daarmee het aantal blessures en de duur 
van herstel willen verminderen is ook bijna vanzelf-
sprekend, maar Rijnkade wil vooral van vaste waar-
de zijn voor VDZ. Sportmedisch beleid moet een 
vaste plek krijgen op de agenda van VDZ, van alle 
sportclubs trouwens. Dit zou niet afhankelijk moeten 
zijn van ons, één persoon, of van één commissie 
maar een vaste waarde binnen alle lagen van VDZ 
zijn.

Een veilige, verantwoorde sportomgeving op elk ni-
veau is waar we voor gaan. 

Welkom & succes, ook namens VDZ Hogerop.
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VDZ en zijn sponsors, Fysiotherapie Rijnkade

VDZ   en haar sponsors
Sportmedisch beleid op de VDZ agenda

Fysiotherapie Rijnkade
Rijnkade 14

6811 HA Arnhem

026-4452525
www.fysiotherapierijnkade.nl
info@fysiotherapierijnkade.nl

Minder blessureleed, wie wil dat nou niet? 
Toch is voetbal in Nederland één van de 
grootste veroorzakers van blessures. Niet 

alleen qua aantallen, maar ook procentueel gezien 
doen wij voetballers het slecht.

Groot was dan ook ons enthousiasme toen we vorig 
jaar werden benaderd door Fysiotherapie Rijnkade. 
“Of ze VDZ mochten helpen met het verder profes-
sionaliseren van sportmedisch beleid binnen onze 
vereniging”. Onder aanvoering van Martijn Jansen 
en Bram Derks, beide gepassioneerde specialisten, 
zijn we begonnen met het bepalen van de behoefte 
van VDZ en het uitstippelen van het beleid. De ko-
mende 3 jaar zullen Martijn en Bram samen met de 
bestaande medische staf (verzorgers, fysiothera-
peuten), Kars Deutekom en de verschillende com-
missies binnen VDZ het beleid ontwikkelen en tot 
uitvoer brengen. Een mooie en welkome aanvulling 
binnen onze vereniging. 

Sportmedisch beleid, wat moet ik me daar bij 
voorstellen?
Veilig & verantwoord sporten is wat sportmedisch 
beleid moet realiseren. Hierbij valt bijvoorbeeld te 
denken aan ondersteuning van trainers en coaches. 
Hoe doe ik een goede warming up met mijn team, 
hoe herken ik een blessure of overbelasting en wat 
doe ik in zo’n geval als trainer of coach. Alles wat 
je kan scharen onder structurele blessure preventie 
en proactief juist handelen in het geval van een op-
tredende blessure zou je onder sportmedische be-
geleiding kunnen vatten. Ook aandacht voor fysieke 
ontwikkeling zonder de bal zoals bij voorbeeld core 
stability bij voetballers helpt enorm in zowel pres-
tatie als preventie. Hoe meet je prestatie en als we 
bijvoorbeeld tekort schieten in explosiviteit, hoe kun-
nen we dat verbeteren, welke training hebben we 
dan nodig?

 We proberen een compleet pakket te ontwikkelen 
voor alle trainers & coaches. Van eerste team tot 
laatste team, van jong tot oud. Iedereen verdient 
een veilige en verantwoorde voetbal ervaring.

Gaan we het komend seizoen al iets merken van 
deze plannen? Jazeker, op dit moment wordt er al 
gewerkt aan bijvoorbeeld voorlichting sessies voor 
trainer en coach, warming-up instructies als onder-
deel van de voetbal academie, trainingsoefeningen 
voor fysieke ontwikkeling, Instructiekaarten hoe te 
handelen in geval van een blessure voor alle teams 
en inzet van het specialisten netwerk van Fysiothe-
rapie Rijnkade voor toegang tot de juiste behande-
ling mocht het toch misgaan. 

Fysiotherapie Rijnkade een sterke nieuwe part-
ner voor VDZ.
Mr. kruisband wordt hij wel eens genoemd. Martijn 
Janssen eigenaar van Fysiotherapie Rijnkade kent 
een lange historie in de sport- en voetbalwereld. 
Afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht Fysio we-
tenschappen en gefascineerd door sportblessures. 
Hoe kan het dat in gelijkwaardige situaties de één 
wel een blessure oploopt en de ander niet. Wat kun-
nen we daar van leren en hoe kunnen we dit inzet-
ten om blessures te voorkomen en genezen. Meten 
is weten en al snel na z’n studie had Martijn een 
bedrijf opgericht wat betaald voetbalorganisaties 
inzicht gaf in de fysieke gesteldheid en blessure ri-
sico’s van alle voetballers individueel. Hij werkte in 
opdracht van FC Twente en adviseerde o.a. Man-
chester United en Arsenal op blessure preventie.  
Dit deed hij in combinatie met zijn werk als fysio-
therapeut op het sportmedisch centrum Papendal. 
Daar ontstond in 2010 ook de mogelijkheid om een 
deel van de praktijk in Arnhem centrum over te ne-
men. Fysiotherapie Rijnkade was een feit. 

Op dit moment zijn er 3 fysiotherapeuten werkzaam 
in het team van Fysiotherapie Rijnkade. Naast eige-
naar Martijn Janssen zijn ook Bram Derks en Arjan 
Hermsen werkzaam bij Rijnkade. Martijn en Bram 
zijn met name betrokken bij voetbal en dus ook bij 
het sportmedisch beleid van VDZ. 

Bram Derks is sinds 2009 actief als fysio- en ma-
nueel therapeut. Na te zijn afgestudeerd in Utrecht 
als fysiotherapeut is hij zich gaan specialiseren als 
master manueeltherapeut aan de Vrije Universiteit 
van Brussel.

Sinds 7 jaar is Bram in dienst bij Rijnkade en sinds 
vorig jaar fulltime. Net als Martijn een sportman die 
het liefst andere sporters helpt. Beide heren zijn 
woonachtig in onze mooie wijk Alteveer, sport lief-
hebbers en dus dan kan een partnership met VDZ 
eigenlijk niet uitblijven. De ervaring die Martijn en 
Bram hebben opgedaan bij andere sportclubs,  de 
vakinhoudelijke kennis en het sportmedische net-
werk wat ze meebrengen in de samenwerking met 
VDZ is een zeer welkome aanvulling. 

Op de vraag waarom juist bij VDZ komt een helder 
antwoord. Onze ambitie past bij elkaar. De manier 
hoe VDZ met haar speerpuntenplan aan haar ont-

wikkeling werkt, de club die VDZ wil zijn voor haar 
leden en omgeving sluit prima aan bij wat Rijnkade 
voor ogen heeft. Daarnaast is sport en voetbal so-
wieso een speerpunt van de praktijk we willen graag 
onze ervaring hiermee inzetten en onze autoriteit 
op dat gebied verder uitbouwen. Het mes snijdt aan 
twee kanten en wij zien uit naar een langdurige en 
succesvolle samenwerking. 

Wat wil Fysiotherapie Rijnkade bereiken.
Het is voor de hand liggend dat we de sportmedi-
sche begeleiding naar een hoger plan willen tillen. 
Dat we daarmee het aantal blessures en de duur 
van herstel willen verminderen is ook bijna vanzelf-
sprekend, maar Rijnkade wil vooral van vaste waar-
de zijn voor VDZ. Sportmedisch beleid moet een 
vaste plek krijgen op de agenda van VDZ, van alle 
sportclubs trouwens. Dit zou niet afhankelijk moeten 
zijn van ons, één persoon, of van één commissie 
maar een vaste waarde binnen alle lagen van VDZ 
zijn.

Een veilige, verantwoorde sportomgeving op elk ni-
veau is waar we voor gaan. 

Welkom & succes, ook namens VDZ Hogerop.



Slagerij Putman

complete BBQmenu's vanaf €13,95 p.p.

Barbecuen in de tuin, op het balkon, 

op de camping of het dakterras... Wat is er

gezelliger dan samen barbecuen? Lekker met z’n

allen smullen van gegrild vlees, frisse salades, 

stokbrood en koele drankjes!

Ga nu naar de site voor de  verschilllende 

mogelijkheden: www.slagerijputman.nl of 

bel 026-4425368

 BBQ  menu’s 

Zomerse

worstmakerij 
traiteur

 | Steenstraat 90, Arnhem | www.slagerijputman.nl | 026-4425368 |
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Er is goed en er is slecht nieuws! Eerst het goede 
nieuws. Naast het eerste vrouwenteam is nu 
ook VR2 sinds dit seizoen een selectieteam. Dat 

betekent onder meer een gekwalificeerde trainer en met 
Cora van Heerde is dat gelukt. En al is een teamsport 
nooit vrijblijvend, het voetballen in een selectieteam vergt 
toch dat je jezelf als speelster committeert aan prestatief 
voetbal.

Zowel VR1 als VR2 bestaat uit een selectie van zo’n 16 
speelsters, ieder met een vast kern. De teams trainen 
op de dinsdag en vrijdag op dezelfde tijd en starten de 
training met een gezamenlijke warming up. Op de vrijdag 
wordt getraind met de selectie die zondag de wedstrijd 
speelt.

Tsja, en dan het slechte nieuws. Helaas heeft VR3 zich 
terug moeten trekken uit de competitie. Vanwege een 

te smalle basis, een aantal late opzeggingen, te weinig 
doorstroom vanuit de jeugd en enkele blessures bleek het 
niet mogelijk om een representatief elftal op de been te 
brengen. Dat is erg jammer, want hierdoor is er – naast de 
twee teams die in 7x7competitie voetballen – geen recre-
atief team en geen terugvaloptie voor speelsters vanuit de 
selectie. Een aantal speelsters moet worden teleurgesteld 
omdat er nu alleen een training kan worden aangeboden. 
Er zijn op dit moment gesprekken gaande met een andere 
club of we de krachten kunnen bundelen. In de winterstop 
maken we opnieuw de balans op en bekijken of we met 
VR3 een doorstart kunnen maken. Daarbij moeten we ook 
op zoek naar een nieuwe trainer voor VR3.

Naast VR1 en VR2 heeft VDZ nog twee vrouwenteams 
die in een 7x7competitie spelen op de vrijdagavond: 
VR30+ en sinds dit seizoen ook VR18+. 

Ad Heijnen

Van links naar rechts, staand: Hans van Dijk (assistent-trainer), Rowana Smink, Shania Mijland, Eva Harbers, 
Iris Polman, Britt Jansen, Julia Arbeek, Imani Mijland, Hanna Klompmaker, Frits van de Worp (trainer/coach), 
Johan van den Brink (leider). Zittend: Merel Suithoff, Maaike Burgers, Marit van de Lee, Eva Heijnen, Joelle van 
den Brink, Carolien Mollink, Sam Roddenhof, Maud Petersen.

Vrouwen 1 seizoen 2021/2022

Vrouwenafdeling seizoen 21/22

foto Kim Corbeek-Folman



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
voetbalshop.nl 
www.voetbalshop.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
&Arentsen 
www.enarentsen.nl
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

BSW Adviesgroep  
www.bsw.nl
Eefsports 
www.eefsports.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
Gebr. Henken Veenendaal BV 
www.henken.nl
Glasz Assurantiën 
www.glasz.nl
Havekes 
Verzekeringen en Financieel advies 
www.havekesverzekeringen.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
MijnKennis 
www.mijnkennis.nl
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
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 Sonsbeeck makelaars 
www.vansonsbeeckmakelaars.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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Over naar 100% pinnen.

Het bestuur heeft besloten om vanaf 1 oktober as vol-
ledig over te gaan naar digitale betalingen. Dit voor-

nemen bestond al voordat de Coronacrisis ook VDZ trof 
en de kantine voor een lange tijd gesloten werd. En zeker 
in deze tijd is het betalen met de pinpas, en dan met name 
contactloos betalen, dus zonder de kaart in het pinapparaat 
te moeten steken, is bezig met een onstuitbare opmars. 

Wie dus straks een 
hapje of drankje wil 
bestellen in de kantine 
kan alleen nog afreke-
nen met de pinpas of 
telefoon. In onze kan-
tine staan momenteel 
voldoende betaalap-
paraten waar iedereen hun pasje of telefoon tegenaan 
kunnen houden. Voordeel is minder wachttijden aan de 
bar, geen gedoe meer met wisselgeld; dus gebruiksgemak  
voor iedereen.

Naast voordelen van minder wachttijden is een andere 
belangrijke overweging; het waarborgen van de veiligheid 
van onze vrijwilligers. Er hoeft aan het einde van de dag 
geen geld meer geteld te worden en is de kans op kasver-
schillen nihil. En last but no least; niemand  hoeft  meer 
met geld over straat, alles staat meteen op de bank en 
dat scheelt ook in de administratie omdat het contactloos 
betalen is gecombineerd met een geautomatiseerd kassa-
systeem. Bijkomend voordeel is dat de kosten voor VDZ 
per transactie inmiddels stuk goedkoper is geworden.

Ik begrijp natuurlijk  dat er leden zijn die niet blij zijn met 
deze verandering, maar de groep die het geen probleem 
vindt is vele malen groter. Dit wordt gestaafd  met het 
pingedrag —voor het Coronatijdperk— van ruim 85%. 
En uiteraard hebben wij oog voor het argument dat 
jeugdleden niet allemaal een pinpas hebben en dus niet 
zelfstandig iets kunnen kopen. Ik wil hier samen met de 
Horecacommissie naar een oplossing zoeken. Denk bij-
voorbeeld aan een alternatieve VDZ betaalpas o.i.d., waar 
er bijvoorbeeld  samen met een begeleider geld op gestort 
kan worden waardoor onze jongste leden alsnog kunnen 
afrekenen. Ik zal jullie hiervan op de hoogte houden.
Wij als bestuur hopen op jullie begrip.

Van de penningmeester
Petfles statiegeld 
doneren aan  
VDZ “op weg naar 2026”

Zoals jullie allemaal weten is vanaf 1 juli 2021 statie-
geld op kleine petflessen ingevoerd, dit heeft ook 

voor jullie impact. Het Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat wil het aantal plastic flesjes dat als zwerfafval 
in het milieu belandt, drastisch verminderen.  Naast de 
bestaande statiegeldregeling voor grote PET flessen (25 
cent per fles), geldt vanaf 1 juli 2021 een heffing van 15 
cent voor kleine PET flessen.

Wij hebben ervoor gekozen om verkochte flessen niet in 
te nemen en statiegeld uit te betalen. Wij hebben ons aan-
gemeld als sportlocatie die vallen onder de zgn. vrijwillige 
innamepunten. Dat houdt in dat jullie en bezoekers hun 
flesjes kunnen doneren aan VDZ.  

Het doel wat wij hiermee voor ogen hebben is te sparen 
voor activiteiten in 2026 als VDZ 100 jaar bestaat.  Naast 
dit beoogde doel levert deze gescheiden inzameling de 
BV Nederland een vermindering van kosten en volume 
van het restafval, en door minder plastic afval kunnen we 
tevens flink besparen op het contract met de afvalverwer-
ker.

Hoe werkt het 
Voor het inzamelen van de flessen hebben wij kosteloos 
een minicontainer besteld bij Statiegeld Nederland. Deze 
worden in de kantine neergezet. De leverancier haalt 
de lege flessen op en wij ontvangen maandelijks een 
overzicht van het statiegeld op de ingeleverde flesjes en 
de opbrengst wordt op de rekening van de club bijge-
schreven.  

Een voorbeeld 
Een gemiddelde voetbalvereniging verkoopt al gauw 200 
PET flesjes per week. In de huidige situatie verdwijnen de 
plastic flesjes vaak in het restafval, waar plastic (voor-
namelijk flesjes) zo’n 60% van het totale afvalvolume 
inneemt. Als we die plastic flesjes apart inzamelen dan 
“verdienen”  we in dit voorbeeld 30 euro per week. Maal 
veertig weken is 1.200 euro per jaar. Wij hopen dat jullie 
massaal de lege flessen doneren aan VDZ!
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Thom van Middelaar

Mijn naam is Thom van Middelaar en voetbal inmiddels 
al 18 jaar bij VDZ. Na alle jeugdteams te hebben 

doorlopen voetbal ik nu een aantal jaar als aanvaller bij 
Heren 1. Naast VDZ beoefen ik andere sporten, vind ik het 
leuk om te koken en drink ik graag een biertje op het terras 
met wat vrienden. Verder houd ik me veel bezig met mu-
ziek en ben ik een dj duo met Pablo, ook uit Heren, onder 
de naam “Pathfinder”. Na het afronden van de hotelschool 
ben ik begonnen in de horeca als assistent bedrijfsleider. 

Mede door mijn achtergrond ben ik in de de rol als voorzit-
ter van de horecacommissie gerold. Ik heb heel erg veel 
zin om mijn ideeën uit te gaan werken en samen met de 
commissie er een mooi jaar van te maken.

Mike Post

Vier jaar geleden wilde mijn zoon op voetballen. Op 
advies van een relatie, Melchior van Betuw, meldde 

ik hem aan bij VDZ. Dit was de beste keuze. Samen met 
mijn partner Jess Plaschek trainden wij Bayern München, 
het Champions Leagueteam van onze zoon Mees. Gevolg 
is dat ik nu 4 jaar trainer ben van nagenoeg hetzelfde 
team, de huidige JO104. Dit doe ik op dit moment samen 
met Naim Mirena.
Daarnaast ben ik sinds kort , onder de vleugels van Niek 
Verheijen i.s.m.Juan Suanez, begeleider van de trainers 
van de JO8 en de JO9. Ontzettend leerzaam want deze
mannen beschikken over alle diploma’s en/of certificering 
om deze taak goed uit te voeren. De toekomst ligt ook hier 
bij onze kinderen.
Mijn roots liggen in de horeca als zelfstandig ondernemer 
in de binnenstad. Ik hoop dat ik met mijn expertise een 
bescheiden bijdrage kan leveren aan de horeca bij VDZ.
Tot snel bij de mooiste club van Arnhem!

Horecacommissie versterkt!
Maar elftal nog altijd niet compleet...

DE DERDE
HELFT NIEUWS VAN DE HC

De Horecacommissie van VDZ heeft zich versterkt. Mike Post is een nieuw HC lid met roots in de horeca. Thom van 
Middelaar is al jaren lid van VDZ en speelt in Heren 1. Ook hij heeft een opleiding in de horeca en werkt in dit segment. 
Hij wordt de voorzitter van het horecacommissie. In bijgaande stukjes stellen ze zich voor. Op pagina 45 vind je de 
vacatures die bij de HC nog open staan. 



VDZ Vrouwen 1 - Trekvogels 1

Foto’s Kim Corbeek-Folman
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De Champions League is weer begonnen. En dan heb ik niet over 
die verwende jongetjes die op de Europese velden na een swalbe 
op de grond liggen te kreunen,  hun tegenstander onder het gras 
schoffelen en tegen de scheidsrechters tekeer gaan. 
Nee, ik heb het over de echte liefhebbers in de Champions League 
die bij VDZ over de velden dollen, geen overtreding nodig hebben 
en waar het plezier vanaf spat. Hier een kleine selectie van een 
zondagochtend voetbalplezier. Kijk en geniet!

VDZ Champions 
League
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COOP supermarkt Alteveer
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Beethovenlaan 61 | Arnhem

Van volharding kunnen we met recht en trots 
spreken bij VDZ. Dit jaar heeft tot nu toe vooral 
in het teken gestaan van het corona virus. Door 

alle maatregelen is er amper gevoetbald. Gelukkig is daar 
inmiddels verandering in gekomen. Zo langzamerhand 
zijn we terug naar weer normaal. Er wordt weer getraind, 
competities zijn gepland en bekerwedstrijden zijn alweer 
gespeeld.
Binnenkort gaan we naast het voetbal ook weer andere 
activiteiten organiseren. Vooruitlopend op het 100jarige 
jubileumfeest in 2026 introduceerden wij in 2019 een 
nieuwe jaarlijkse traditie, namelijk de Golden Oldies.

Deze reünie is speciaal bedoeld voor alle spelers en oud 
spelers van VDZ van 35 jaar tot 100 jaar. Maar we gaan 
heus geen pasjes controleren. Dus ben je (iets) jonger, 
heb je nog geen grijs haar, loop jij nog soepel zonder 
te kraken, kan je de bal nog wel zien, hoor jij het fluitje 
van de scheids wel, dan kom je natuurlijk ook gezellig 
naar deze reünie om samen met de ouwe garde van 
VDZ gezellig bij te kletsen. En natuurlijk zijn ook alle 
(oud) bestuursleden, trainers, begeleiders, verzorgers en 
vrijwilligers van VDZ uitgenodigd om mooie momenten 
en herinneringen te delen met ouwe bekenden onder het 
genot van een hapje en een drankje.

Door de aangekondigde versoepelingen per 25 septem-
ber is de tijd te krap om de organisatie helemaal rond te 
krijgen voor de geplande Golden Oldies op 16 oktober. 
We hebben daarom besloten de volgende Golden Oldies 
te verplaatsen naar:

Golden Oldies
Datum zaterdag 13 november 2021 
Tijd van 18.00 tot 23.00 uur
Locatie Clubhuis van VDZ

We hebben wel te maken met de controlemaatregel. Dat 
wil zeggen: toegang is alleen mogelijk met een coronatoe-
gangsbewijs.

Wij zorgen voor een warm buffet verzorgd door Slagerij 
Putman en natuurlijk is de bar voor deze gelegenheid 
geopend. Daarnaast presenteren we een leuke pubquiz 
en is er aandacht voor de jubilarissen. En …. omdat het 
Nederlands elftal deze avond speelt, blijft de 
kantine langer open. Klinkt goed hé! Gaaf 
dat je ook wilt komen. Het wordt zeker 
ontzettend gezellig deze avond.
Wij hebben er heel veel zin in. Jij toch 
ook! Tot zaterdag 13 november a.s. bij 
VDZ. Eigen bijdrage voor het eten en 2 
consumpties bedraagt € 15,00. Via het aan-
meldformulier is de link aanwezig voor directe betaling.

Meld je uiterlijk 5 november 2021 aan via  
https://vdzarnhem.nl/aanmeldengoldenoldies/ 

Namens de organisatie:
Marcel Leenders 

Sjef van Leeuwen 

VDZ Golden Oldies

Golden Oldies 1
De eerste aflevering van de Golden Oldies 
 was een groot succes. Een groot aantal (oud)leden 
gaf acte de présence op een succesvolle avond

Meld 
je nú 
aan!

https://vdz-arnhem.nl/aanmeldengoldenoldies/
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Cafe de SchoofKorenmarkt 37
cafedeschoof@gmail.com

Iedere dag tussen 
17:00 en 18:00 uur
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UURTJE

Iedere zondag
 

HORECA 
NIGHT

Iets cadeau 
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DE SCHOOF 
CADEAUBON 

Ook perfect voor 
uw verjaardag, een receptie of  clubavond
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vdzshop.nl

Alles voor je club

WELKOM 
IN DE 

VDZSTE 
WINKEL 

VAN 
ARNHEM

Eindelijk online

De VDZ-shop!
Een lang gekoesterde wens van onze fans is in vervulling 

gegaan: VDZ heeft een online shop. Via een bijzondere sa-
menwerking met partner sportzaken OLB, Veldman, Voetbalshop 
Arnhem en Hummel importeur Deventrade. De shop is bedoeld 
voor VDZ leden waar je alles voor je club bestelt. Dus nooit meer 
zoeken naar het juiste VDZ tenue, trainingspak, scheenbescher-
mers. Want alles voor VDZ hebben we voor je keurig op een rijtje 
gezet. In de VDZ fanshop vind je als echte VDZ fan sjaaltjes, 
Bekers, unieke VDZ Tshirts, en zelfs een VDZ dekbedovertrek 
kortom werkelijk alles wat echte VDZ fan nodig heeft. En een 
beetje meer. Ook vind je er ook regelmatig aanbiedingen. 

Shop met 10% korting en steun je je club

Als VDZ lid shop je sowieso met 10% korting en steun tegelijk 
VDZ met je aankoop. Dus voor minder geld ben jij een echte VDZ 
held. Dus van harte welkom dus in onze shop!

De eerste drie wedstrijdweekenden zitten erop, voor 
de O8 t/m de O12 teams het begin van fase 1 en 

vanaf de O13 hebben de meeste teams 3 bekerwedstrij-
den gespeeld. Na korte evaluatie blijkt dat nog lang niet 
alle trainers/coaches/leiders zeker weten wat de regels 
zijn en hoe te handelen bij de thuiswedstrijden. Als je het 
niet weet vraag het dan maar het volgende is, zou ik haast 
zeggen, ‘verplicht’:
1. Bereid je goed voor, zet in de ‘wedstrijdapp’ het team 

klaar voor de official, ga er van uit dat je altijd zelf voor 
scheidsrechter en sowieso grensrechter moet zorgen.

2. Meld je op het wedstrijdsecretariaat daar krijg je naast 
veld en kleedkamer ook instructies, ook als je denkt 
die al te weten er kunnen altijd laatste wijzigingen zijn.

3. Ontvang je tegenstander en wijs ze de weg naar het 
wedstrijdsecretariaat, zodat zij zich ook melden, je 
bent tenslotte óók gastheer bij thuiswedstrijden.

4. Vooral voor de jongste leeftijdscategorieën ; zorg dat 
je veld, dus met doeltjes en hoedjes klaar ligt vóór 
de wedstrijd, indien je de laatste bent die gebruik 
maakt van de doeltjes ruim ze dan ná afloop weer op 
volgens de instructies.

5. Spreek af of je in de rust of na afloop het drinken 
ophaalt in de kantine.

6. Na de wedstrijd bedank je de tegenstander voor de 
sportieve wedstrijd en de scheidsrechter voor het 
fluiten, kijk op het wedstrijdsecretariaat of de juiste 
eindstand is genoteerd.

7. Indien je reserveshirts hebt geleend lever die dan 
ongewassen in de wasmand weer in.

8. Zorg dat je de kleedkamer schoon achterlaat en 
controleer die van de tegenstander.

Denk er om : 
Parkeren in het weekend moet op de grote parkeer-
plaats beneden en niet bij het clubhuis, zeker niet op de 
oprijlaan, geldt ook voor scooters, dat is de doorgang voor 
hulpdiensten. 

En laat iedereen het weten dat wij  
een “rookvrij sportpark“ hebben 
en gedraag je daar naar.

Gérard van Lunenburg

Vanuit het jeugdwedstrijdsecretariaat .....

Voor teamleiders en coaches



VDZ jeugd draait weer
In Nederland zijn we stapje voor stapje weer op 
weg naar het oude – of toch een nieuw - nor-
maal. Ook in de voetbalwereld – VDZ incluis 
– lijkt het na de start van de competities al-
weer een beetje op voor-corona. Er wordt weer 
gevoetbald en er zijn weer supporters welkom. 
Maar we hebben ook nog wel beperkingen, 
zoals de kantines die nog niet zoals voorheen 
open zijn. Maar gelukkig: we voetballen weer!

En hoe blij iedereen daarmee was, zagen we 
in het eerste weekend van het seizoen. Ou-
ders kwamen in grote getalen weer blij naar 

VDZ. Zo erg hadden ze het allemaal gemist. En 
voor sommigen was die ervaring helemaal nieuw, 
als hun kind nog maar kort VDZ lid is. Zij hadden 
hun kind nog helemaal niet zien voetballen door de 
bezoekbeperkingen van afgelopen (meer dan een) 
jaar. Iemand anders zei zelfs helemaal blij te wor-
den bij het zien van de overvolle fietsparkeerplaats 
en rijen scooters. VDZ is weer ‘in bedrijf’. 

En gaat het dan allemaal weer vanzelf? 
Door inzet van velen bij de jeugd hebben we in de 

coronaperiode – die nog niet is afgelopen – kunnen 
doortrainen, toernooitjes gehouden, wedstrijdjes 
gespeeld (met name onderling) en de organisatie 
van de vereniging op de waakstand gehouden. 
Maar we merkten ook dat het hard werken was om 
iedereen aangehaakt te houden. Dat leverde echter 
ook weer mooie nieuwe (verbindende) initiatieven 
op zoals de Facebook en Instagram accounts 
en de online Pubquiz. Wellicht dat we die laatste 
terugzien in de kantine als we daar weer met elkaar 
kunnen samenzijn.

Door de KNVB ingelaste regiocup (drie wedstrijden) 
kregen we nog een staartje voetbal aan het einde 
van vorig seizoen. Mooi natuurlijk om toch nog 
tegen andere verenigingen te kunnen voetballen. 
We liepen daardoor in de tijd wel meer dan een 
maand uit dan in een regulier seizoen. Later dan 
normaal konden we kleding, materialen, ballenhok-
sleutels en ballen innemen, om vervolgens klaar te 
maken en aan te vullen voor het nieuwe seizoen. 
Ook bij de nieuwe teamindelingen en de werving 
van trainers en leiders liep het daardoor anders dan 
normaal. En tegelijkertijd gleden we de vakantiepe-
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VDZ jeugd draait weer
riode binnen, die inmiddels was begonnen voor de 
scholen. Iedereen heeft keihard gewerkt om op tijd 
klaar te zijn voor het nieuwe seizoen.

Spannende start
Door de late vakantieperiode in ZuidNederland 
en de vroege start van de eerste wedstrijden, was 
het toch spannend of we alles op tijd voor elkaar 
hadden. De teams waren ingeschreven, de trai-
ningsroosters gemaakt, de ballenhokken gevuld, de 
kledingtassen ingepakt en de meeste teams had-
den kader, maar helaas enkele ook nog niet. Dat 
betekende meteen weer aan de bak na de vakantie 
voor velen. 

Maar over het algemeen kunnen we zeggen dat 
we er nu goed voor staan. Natuurlijk zijn er nog wat 
‘herstelwerk’ te doen. De focus lag namelijk op het 
voetbalgebeuren, waardoor we de ‘secundaire zaken’ 
even hebben laten liggen. Zo worden de drankpassen 
– die eerst bijeengeschraapt moesten worden  later 
dan gebruikelijk uitgedeeld. Ook de hoodies voor de 
nieuwe trainers en leiders zijn later dan we wilden in 
bestelling. Maar ook dat gaat weer goedkomen. 

Er zijn voor elkaar
Belangrijkste boodschap is dat 
iedereen met de beste bedoelin-
gen er alles aan heeft gedaan om 
na de lockdown weer aan het voetballen 
te komen. Dan zullen dingen nog best aanloop-
problemen hebben, nog niet goed geregeld zijn of 
niet zo gaan als jij zou willen. Laten we het er met 
elkaar over hebben, elkaar helpen en zo verder 
verbeteren. Zo maken we samen van het FUNda-
ment een succes. Door deze concretisering van 
onze voetbalvisie krijgt iedereen dezelfde voetba-
lopleiding en kansen bij VDZ. Hiermee helpen we 
trainers in het aanbod van trainingsstof en coaches 
om spelers goed te begeleiden bij wedstrijden. Het 
FUNdament is de rode draad hoe we trainen en 
voetbal willen spelen, waarin staat beschreven wat 
de VDZ methode is vanaf de mini’s tot de senioren. 

Wij wensen iedereen een fijn en vooral weer ouder-
wets gezellig voetbalseizoen.

Namens de Jeugdcommissie,
John Wijbenga  Jeugdvoorzitter 
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Interview Eritreeese coördinator
Abraham Bahlbi

Zoveel gezichten. Zoveel namen. De drukte op sportpark Cranevelt neemt gelukkig weer toe. Voet-
balmoeders, trainers, scheidsrechters. En ze hebben allemaal een verhaal. Zo ook Abraham Bahlbi. 
Wekelijks staat hij (weer) langs de zijlijn om te kijken naar de verrichtingen van zijn zoontje Yadel 
die in O11-2 speelt. Maar wat niemand ziet is dat Abraham veel meer doet dan betrokkenheid tonen. 
Op de achtergrond helpt hij nieuwkomers om zich thuis te voelen bij onze club. Dit is zijn verhaal.

Abraham Bahlbi

Abraham met zijn zoon Yadel

Abraham met zijn vader op het sportpark
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Barcoördinator zondag
Vind jij het leuk om samen met een groep enthousiaste 
vrijwilligers ervoor te zorgen dat onze bar en keuken goed 
draaien? Dan zoeken wij jou! 

Als zondagcoördinator ben jij verantwoordelijk voor het 
openen, sluiten en draaiende houden van de bar de gehele 
dag. Jij zorgt er samen met de vrijwilligers voor dat de club 
geopend is en dat iedereen naast het voetballen kan genie-
ten van een welverdiend hapje of drankje! Als coördinator 
zorg je dat de kantine, bar en keuken bij VDZ op rolletjes 
lopen. Je houdt een oogje in het zeil, helpt vrijwilligers 
achter de bar en in de keuken als dat nodig is en zorgt als 
‘vliegende keep’ dat eventuele problemen snel worden 
opgelost. Werktijden kunnen in overleg vastgesteld worden. 

Daartegenover staat dat jij mag werken bij de leukste club 
van Arnhem, je ervaring kan opdoen in leiden, organiseren 
en samenwerken en een passende vergoeding!

Horecacommissielid
Onder het mom van: ‘vele handen maken licht 
werk’, zijn wij ook opzoek naar versterkingen voor 
de HC. Als HC lid ondersteun jij de bar-coördina-
toren waar mogelijk. Dit kan zijn bij het openen 
van het clubhuis doordeweeks, het instrueren van 
vrijwilligers, het vervangen van zieke coördina-
toren of het ondersteunen tijdens toernooien. Jij 
bepaalt zelf wat je leuk vindt om te doen en zorgt 
er samen met de andere HC leden voor dat onze 
leden maximaal kunnen genieten van het voetbal-
len, de gezelligheid en een hapje of drankje! Het 
enige wat wij van jou vragen is dat jij je best doet 
en helpt waar mogelijk.

Daartegenover staat dat ook jij actief bent bij de 
leukste club van Arnhem, de dankbaarheid van 
alle leden en je wordt vrijgesteld van je vrijwil-
ligersdiensten.

Vacatures in de HC



BSW Adviesgroep

runG Thais resTauranT

Thais Restaurant Rung

Versheid en variatie, dat zijn in ons restaurant de sleutelwoorden

Probeer eens de diverse gerechten van onze menukaart

en deel met de Thai de smaak van hun aromatische keuken

Ruiterstraat 43 Arnhem

meer info:

www.restaurantrung.nl
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Fijn! Er staat weer publiek Fijn! Er staat weer publiek 
langs de lijn!langs de lijn!

foto’s Kim Corbeek-Folman



48

VDZ en zijn vrijwilligers: Steef Brinkhoff

Wat was je meest memorabele moment bij VDZ?
Wat me erg bijgebleven is, is dat mijn schouder uit 
de kom ging tijdens een wedstrijd bij Jong Kracht in 
Huissen. De plaatselijk EHBO zette een voet in mijn 
zij en probeerde hem er weer in te krijgen. Wat heb ik 
geschreeuwd. Ze hebben alles kapotgetrokken zon-
der resultaat. Daar droom ik nog wel eens van. Maar 
ik heb vooral heel veel geweldig leuke momenten bij 
VDZ beleefd. Een prachtig mooi moment was toen 
we kampioen geworden waren. We werden op open 
wagens door Arnhem gereden en kregen allemaal 
een stropdas. Tja, er gingen nog wel meer dingen 
anders vroeger. Bij veel clubs waren er waskommen 
in de schuur, want er waren geen douches zoals nu. 
En we speelden natuurlijk met schoenen met stalen 
neuzen. Maar daarmee kon ik ook gerust 200 keer 
hooghouden hoor.  

Hoe begon je lidmaatschap?
Ik kom uit een voetbalfamilie. Zowel mijn familie als 
de familie van mijn vrouw waren ruim vertegenwoor-
digd bij VDZ. Ook nu nog heb ik neefjes en nichtjes 
bij VDZ zitten. Vroeger kon je pas met 12 jaar lid wor-
den. Je moest dan langskomen bij hotel-restaurant 
PAX. Het bestuur ontving je dan in pak. Na een inter-
view werd dan beslist of je lid kon worden. Een van 
de vereisten was toen dat je katholiek was. Ik begon 
bij de jeugd en toen ik net 18 was geworden, kwam 
ik in het eerste. Daar heb ik tien jaar gespeeld. Door 
blessures moest ik uiteindelijk stoppen met spelen. 
Na een half jaar ben ik gevraagd als leider voor het 
tweede elftal. Dat heb ik jaren met plezier gedaan. 

Op welke positie speelde je?
Ik was stopper-spil. Die positie bestaat nu helemaal 
niet meer. De stopper-spil was het hoofd van de ver-
dediging en tevens een soort spelverdeler. 

Steef
Brinkhoff
70 jaar VDZ lid!

VDZ en haar vrijwilligers
In deze rubriek stellen we elke editie een ijverige 
vrijwilliger aan je voor. Soms iemand die gedijt in 
de luwte, soms iemand die iedereen kent. Maar 
wat ze allemaal gemeen hebben; ze zijn onmis-
baar voor onze club. Deze rubriek is een ode aan 
alle helpende handen bij VDZ.

“Wat bijzonder, al 70 jaar lid! Mogen we even langskomen voor een interview, 
want aan zo’n trouw, actief, betrokken lid en club-icoon willen we natuurlijk 
graag aandacht besteden in De Volharder.” Maar daar ging het mis…. “Hoe 
lang zeg je? Nee, ik ben op mijn twaalfde lid geworden van VDZ en ik ben nu 
83, dus dat was vorig jaar al hoor!” Even de administratie bijwerken. 71 Jaar 
lid dus, de hoogste tijd om Steef hier alsnog in het zonnetje te zetten.  

Eigenlijk is De Volharder te klein om maar even op te sommen wat Steef de afgelopen jaren bij VDZ 
gedaan heeft. Hij is ruim 45 jaar kaderlid, waarvan sinds 1997 bestuurslid, is leider van het eerste 
elftal geweest, van het tweede, lid van de technische commissie, lid van het dagelijks bestuur, 
technisch coördinator, lid van de bouwcommissie, leider van de onderhoudscommissie en dan 
vergeten we vast nog iets. Wat heeft Steef in al die jaren niet gedaan? 

Niet voor niets is hij in 1990 tot lid van verdienste benoemd en in 2006 tot erelid. Op voordracht van 
Willem Meijer, Henk Matser en Geert van Gessel kreeg hij in 2013 een koninklijke onderscheiding 
voor al zijn verenigingswerk en werd hij benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. En wat is 
dan de volgende logische stap om iemand te bedanken voor al zijn inzet en betrokkenheid? Wij 
weten het niet…een interview in De Volharder?? 

En wat doe je op dit moment bij VDZ?
Iedere zondag ben ik gastheer. Ik ontvang scheids-
rechters, teams, vrijwilligers, doe de veldindeling. En 
als teams kousen of schoenen vergeten zijn, dan 
regel ik dat voor ze. Ik ben er van negen tot zeven. 
Maar tussendoor ga ik wel even naar het eerste als 
ze uitspelen. Op maandagochtend en donderdag-
ochtend ben ik er voor het onderhoud. Zaterdag ga 
ik ook vaak naar VDZ, maar dan kom ik ook voor het 
biertje met vrienden. Heel gezellig.

Wat maakt VDZ tot VDZ?
Ik ben heel graag bij VDZ, zeker ook na het over-
lijden van mijn vrouw. VDZ is een heel gezellige 

club. Ik heb altijd heel veel plezier gehad bij VDZ. 
Er gebeurt gelukkig niet zo veel rottigheid bij VDZ. 
En een feestje vieren na een overwinning of kampi-
oenschap, dat kunnen ze bij VDZ toch stukken beter 
dan bij andere clubs. Ik heb ook veel te danken aan 
VDZ. Ik was een verlegen slagersjongen, maar heb 
bij VDZ goede wedstrijdbesprekingen leren houden 
en heb leren speechen. En ik vind het fantastisch 
dat ik nog steeds van alles bij VDZ kan doen op mijn 
leeftijd. Daar heb ik geluk mee gehad. 

En wat heeft VDZ geluk met mensen als Steef.

Marjon Elshof
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PAX. Het bestuur ontving je dan in pak. Na een inter-
view werd dan beslist of je lid kon worden. Een van 
de vereisten was toen dat je katholiek was. Ik begon 
bij de jeugd en toen ik net 18 was geworden, kwam 
ik in het eerste. Daar heb ik tien jaar gespeeld. Door 
blessures moest ik uiteindelijk stoppen met spelen. 
Na een half jaar ben ik gevraagd als leider voor het 
tweede elftal. Dat heb ik jaren met plezier gedaan. 

Op welke positie speelde je?
Ik was stopper-spil. Die positie bestaat nu helemaal 
niet meer. De stopper-spil was het hoofd van de ver-
dediging en tevens een soort spelverdeler. 

Steef
Brinkhoff
70 jaar VDZ lid!

VDZ en haar vrijwilligers
In deze rubriek stellen we elke editie een ijverige 
vrijwilliger aan je voor. Soms iemand die gedijt in 
de luwte, soms iemand die iedereen kent. Maar 
wat ze allemaal gemeen hebben; ze zijn onmis-
baar voor onze club. Deze rubriek is een ode aan 
alle helpende handen bij VDZ.

“Wat bijzonder, al 70 jaar lid! Mogen we even langskomen voor een interview, 
want aan zo’n trouw, actief, betrokken lid en club-icoon willen we natuurlijk 
graag aandacht besteden in De Volharder.” Maar daar ging het mis…. “Hoe 
lang zeg je? Nee, ik ben op mijn twaalfde lid geworden van VDZ en ik ben nu 
83, dus dat was vorig jaar al hoor!” Even de administratie bijwerken. 71 Jaar 
lid dus, de hoogste tijd om Steef hier alsnog in het zonnetje te zetten.  

Eigenlijk is De Volharder te klein om maar even op te sommen wat Steef de afgelopen jaren bij VDZ 
gedaan heeft. Hij is ruim 45 jaar kaderlid, waarvan sinds 1997 bestuurslid, is leider van het eerste 
elftal geweest, van het tweede, lid van de technische commissie, lid van het dagelijks bestuur, 
technisch coördinator, lid van de bouwcommissie, leider van de onderhoudscommissie en dan 
vergeten we vast nog iets. Wat heeft Steef in al die jaren niet gedaan? 

Niet voor niets is hij in 1990 tot lid van verdienste benoemd en in 2006 tot erelid. Op voordracht van 
Willem Meijer, Henk Matser en Geert van Gessel kreeg hij in 2013 een koninklijke onderscheiding 
voor al zijn verenigingswerk en werd hij benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. En wat is 
dan de volgende logische stap om iemand te bedanken voor al zijn inzet en betrokkenheid? Wij 
weten het niet…een interview in De Volharder?? 

En wat doe je op dit moment bij VDZ?
Iedere zondag ben ik gastheer. Ik ontvang scheids-
rechters, teams, vrijwilligers, doe de veldindeling. En 
als teams kousen of schoenen vergeten zijn, dan 
regel ik dat voor ze. Ik ben er van negen tot zeven. 
Maar tussendoor ga ik wel even naar het eerste als 
ze uitspelen. Op maandagochtend en donderdag-
ochtend ben ik er voor het onderhoud. Zaterdag ga 
ik ook vaak naar VDZ, maar dan kom ik ook voor het 
biertje met vrienden. Heel gezellig.

Wat maakt VDZ tot VDZ?
Ik ben heel graag bij VDZ, zeker ook na het over-
lijden van mijn vrouw. VDZ is een heel gezellige 

club. Ik heb altijd heel veel plezier gehad bij VDZ. 
Er gebeurt gelukkig niet zo veel rottigheid bij VDZ. 
En een feestje vieren na een overwinning of kampi-
oenschap, dat kunnen ze bij VDZ toch stukken beter 
dan bij andere clubs. Ik heb ook veel te danken aan 
VDZ. Ik was een verlegen slagersjongen, maar heb 
bij VDZ goede wedstrijdbesprekingen leren houden 
en heb leren speechen. En ik vind het fantastisch 
dat ik nog steeds van alles bij VDZ kan doen op mijn 
leeftijd. Daar heb ik geluk mee gehad. 

En wat heeft VDZ geluk met mensen als Steef.

Marjon Elshof



auTorijschool de haas

Mondhygiënistenpraktijk Arnhem

Mondhygiënistenpraktijk 
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20 
jaar

Ankie, Karin, Olga, Liza, Linda, Friedel, 
Yvonne, Bas, Truus en Frederique

Breitnerstraat 24  6813 HR Arnhem  (t) 026 4421770  www.mondgezond.nl
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Bruno Grillo, scheids in de 
schijnwerpers Scheidsrechters 

in de schijnwerpers

  Bruno Grillo

Wie is Bruno Grillo?
Ik ben Bruno, 14 jaar en fl uit al een paar jaar voor 
VDZ. Ik heb ook zelf bij de club gevoetbald, maar ik 
ben een paar jaar geleden gestopt.

Welke leeftijden fl uit je?
Ik fl uit voornamelijk de Onder 15 of soms jongere 
teams. Heel af en toe iets oudere teams.

Waarom ben je scheidsrechter geworden?
Ik werd een keer gevraagd om te fl uiten bij mijn 
broertje en bij het Henk Evers-toernooi. Daarna ben 
ik vaker gaan fl uiten en nu fl uit ik bijna wekelijks op 
de zaterdag.

Wat was je leukste moment als scheidsrechter?
Toen ik een wedstrijd van hoog niveau met veel pu-
bliek in goede banen had geleid. Ook leuk vond ik 
dat ik gesigneerde kaarten van Danny Makkelie heb 
gekregen.

Wat was je minst leuke moment als scheidsrechter?
Laatst heb ik een keer een wedstrijd gefl oten, waar 
in de laatste minuten een vechtpartij ontstond tus-
sen de begeleiders van beide teams.

Welke scheidsrechter vind je goed en waarom?
Danny Makkelie, omdat hij heel erg rustig blijft en 
de grens altijd goed aangeeft. Hij fl uit niet heel snel 
dingen af, maar als het moet kan hij ook heel strak 
fl uiten en dat vind ik goed aan hem.

Wat kan VDZ nog verbeteren t.a.v. de arbitrage en/
of haar scheidsrechters?
VDZ regelt de verdeling van scheidsrechters over 
wedstrijden goed en is echt gericht in scheids-
rechters opleiden. Wat ik jammer vind is dat ze 
geen kleine vergoeding betalen voor de wekelijkse 
scheidsrechters. Dit doen ze bij sommige andere 
clubs wel namelijk.

foto’s: Kim Corbeek-Folman
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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 2021/2022)
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. 

Het Bestuur
Voorzitter Noud Hooyman voorzitter@vdzarnhem.nl
Penningmeester Hans van der Held penningmeester@vdzarnhem.nl
Algemene Zaken Bart Drewes algemenezaken@vdzarnhem.nl
Voetbaltechn. zaken <vacature>
Communicatie @ sponsoring <vacature>
Secretaris Esther Bronkhorst secretaris@vdzarnhem.nl
Accommodatie & facilitair Willem van Santen accommodatie@vdzarnhem.nl

Het Verenigingsbureau
Verenigingsmanager Stan Minderaa verenigingsmanager@vdzarnhem.nl
Ledenadministratie Jacqueline Meijer ledenadministratie@vdzarnhem.nl
Vrijwilligersadministratie Jacqueline Meijer 06-10661682
Planning (vrijwilligers) Hanny Jansen planning@vdzarnhem.nl
Crediteuren adm. Alexis Arends facturen@vdzarnhem.nl

Commissies
Herenselectie René Petersen herenselectie@vdzarnhem.nl
Herenrecreatie Rogier Walter herenrecreatie@vdzarnhem.nl
Dames Ad Heijnen vrouwenvoetbal@vdzarnhem.nl
Horeca Thom van Middelaar horeca@vdzarnhem.nl
Sponsors VDZ Hogerop Evert van Amerongen vdzhogerop@vdzarnhem.nl
Onderhoud Wim van Swaaij onderhoud@vdzarnhem.nl
Reünie Marcel Leenders reunie@vdzarnhem.nl
Club van 100 Ronald Brakenhoff clubvan100@vdzarnhem.nl
Toernooicommissie jeugd Lisette van Dijk toernooicommissie@vdzarnhem.nl
Vrijwilligersadm. Christine Ubbink jeugdkader@vdzarnhem.nl

Communicatie
De Volharder Rudi Borkus volharder@vdzarnhem.nl
Website Jeroen Westen webmaster@vdzarnhem.nl
Communicatie Ruud Tuithof communicatie@vdzarnhem.nl
Social Media Jérôme Jansen socialmedia@vdzarnhem.nl

Jeugdcommissie
Voorzitter John Wijbenga jeugd@vdzarnhem.nl
Ouders/jeugd/ama’s contact Wim Schellevis algemeenlid@vdzarnhem.nl 
Communicatie Ruud Tuithoff communicatie@vdzarnhem.nl
Wedstrijdsecretaris jeugd Gérard van Lunenburg wsj@vdzarnhem.nl
Alg. Jeugdcoördinator Marije van Asselt ajc@vdzarnhem.nl
Opleidingscoördinator Pup.  Wouter Jansen ocp@vdzarnhem.nl
Opleidingscoördinator Jun. Niek Verheijen ocj@vdzarnhem.nl

Voetbalcoördinatie
Wedstrijdsecretaris senioren Hanny Jansen wss@vdzarnhem.nl
TC keepers Erwin Brakenhoff tckeepers@vdzarnhem.nl
Scheidsrechteracademie Jeroen Westen scheidsrechter@vdzarnhem.nl

Vertrouwenspersonen
Hans Arentsen / Astrid Huijsman vcp@vdzarnhem.nl 

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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