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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
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broodjes ● schotels ● ijs 
 döner ● snacks ● shoarma

Alle vleesproducten worden door ons 
vers bereid. Wij verzorgen ook uw 
catering! Zowel standaard snacks als 
Turkse hapjes. 
Vraag naar de mogelijkheden!Speciale momenten 

verdienen speciale bloemen

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

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

OLB Voetbalcenter

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

www.olbsports.nl
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van de 
voorzitter

VDZ is volop in beweging. We zetten stappen in 
het kader van het speerpuntenplan 2026. Het 
meest zichtbare is natuurlijk de aanbouw van het 

voorraadhok en de luifel over het terras. Terwijl ik dit schrijf 
wordt er begonnen met de buitenbekleding en de verdere 
afwerking. Het interieur van de kantine wordt vernieuwd. 
Het plafond is vervangen, de muren en gevel geschilderd 
en we krijgen nieuw meubilair. Op 4 januari hebben we 
onze nieuwjaarsfestiviteiten en dan zullen we verbouwing 
met een feestelijk tintje in gebruik nemen. Ik hoop, dat u er 
dan bij bent. Dit is een al een heel mooie verbetering van 
onze accommodatie.
Op de algemene ledenvergadering van 21 november heeft 
de werkgroep verslag gedaan van het haalbaarheidson-
derzoek Nieuwbouw. De conclusie is duidelijk: nieuwbouw 
is haalbaar voor VDZ! Daarvoor gelden wel aantal rand-
voorwaarden natuurlijk en het zal een meerjarig traject 
worden. Ik nodig u uit de presentatie met resultaten te 
bekijken op de website (en op pagina 31 van dit nummer, 
red.). In mei 2019 volgt nadere besluitvorming.

Ook op organisatorisch vlak zijn we vanuit kernbestuur en 
met bestuursteam stappen aan het zetten. Ik noem een 
paar voorbeelden.

De voetbaltechnische zaken 
beginnen vorm te krijgen. De 
opleidingsfunctie wordt nu 
ingevuld. Gesprekken met 
betrokkenen zijn gevoerd. Het 
profiel voor bestuurslid Voetbaltechnische Zaken is op 
een haar na gevild. 
We hebben met bestuursteam gepraat over het “DNA” 
van VDZ. Hoe kunnen we dat bewaren en doorgeven 
aan nieuwe leden, zodat zij ook goed welkom worden 
geheten. Kortom zowel de” harde” als de “zachte” kant 
van onze vereniging komt aan bod. Dat geeft mij veel 
energie. Het gaat al goed met VDZ maar we maken de 
club nog beter!

Ik hoop u te zien op het Kerstfeest op 20 december en 
natuurlijk op onze nieuwjaarsbijeenkomst op 4 januari. 
Deze bijeenkomst krijgt een iets andere vorm, dan tradi-
tioneel op 1 januari, maar daarmee hopen we een breder 
aantal leden te bereiken. Leest u de uitnodiging op de 
website.
Ik wens u alvast fijne feestdagen en een gelukkig en 
vooral gezond 2020 toe. 

Noud Hooyman

Matthieu Nas stopt met besturen
Arnhem, december 2019

Beste mensen,
Afgelopen november was mijn laatste maand als bestuurslid bij VDZ. Na drie jaar 
heb ik besloten mij niet meer beschikbaar te stellen voor deze functie. De voornaam-
ste reden is dat deze functie voor mij lastig te combineren is met de werkzaamheden 
binnen mijn eigen bedrijf.

Ik kijk terug op een mooie en leerzame tijd, waarin ik ook veel mensen heb leren 
kennen. Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de prettige samenwerking 
afgelopen periode. We komen elkaar vast weer tegen straks langs het veld of in het 
clubgebouw!

Groet,
Matthieu Nas
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van de 
redactie
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De donkere dagen voor Kerst. Maar ook de mooie 
dagen voor Kerst. De eerste seizoenshelft is al-
weer afgelopen en de winsterstop aangebroken. 

Maar dat wil niet zeggen dat het rustig wordt rond VDZ. 
De bouwactiviteiten gaan nog steeds door, het clubhuis 
krijgt een mooie opknapbeurt zodat we er nog een aantal 
jaren mee vooruit kunnen. De aannnemer maar ook de 
onderhoudscommissie stoppen er al hun energie in en als 
je deze woorden leest zal het werk al aardig opschieten. 
Dat moet ook want er zijn alweer grootste plannen; het 
VDZ Kerstfeest en de VDZ Nieuwjaarsreceptie staan 
alweer in de planning. Daarna begin januari de Oliebollen-
cup en de Wintercup voor lagere elftallen. Ja, rustig is het 
niet gauw rond VDZ.
Daarvan doen we in deze aflevering allemaal verslag. 
Van wat er gaat komen én van wat is geweest. De leden 
hebben zich qua kopij weer niet onbetuigd gelaten. 
Bijvoorbeeld een verslag van de ALV waarin de gebrui-
kelijke onderwerpen, maar ook de toekomst van VDZ (en 
dan vooral het clubhuis). Het speerpuntenplan krijgt nu 
ook de ruimte, Sjors van Leeuwen gaf tijdens de ALV een 
uitgebreide presentatie van de toekomstplannen voor het 
clubhuis, daarvoor hebben we een apart artikel gere-
serveerd. De onderhoudscommissie die we al noemden 
zoekt nog versterking en brengt voor het voetlicht wat ze 
allemaal doen (en hoe leuk dat is!).

BIj het ter perse gaan van dit nummer was er één 
kampioen bekend. De JO126 wisten eerste te worden 

in hun poule en hoe ze dat klaarspeel-
den, daarover schrijft de coach. Begin 
oktober was er de reünie. Dat is natuurlijk al langgeleden 
maar we willen toch even melden hoe dat afgelopen is. 
Het was namelijk een groot succes. Een ander groot 
succes was natuurlijk weer het Slaapmutsentoernooi. 
Wie je ook spreekt bij de jeugd, het leukste wat ze ooit 
meemaakten bij VDZ was dat toernooi en dat spreekt ook 
uit dit verslag. Een andere leuke ervaring is natuurlijk het 
Pupil van de Week zijn. Bij de thuiswedsrijden van zowel 
mannen als vrouwen 1 is tegenwoordig bij de aftrap een 
pupil aanwezig. Dat gaat een groot beslag leggen op het 
blad als we die blijven doen zoals we dat afgelopen jaren 
altijd deden. Vandaar dat we dat een andere opzet gaan 
geven vanaf januari. Die opzet zie je nu al bij de eerste 4 
pupillen van de week bij vrouwen 1.

Tja, en wat is er verder nog. Natuurlijk zijn de rubrieken 
goed gevuld, zoals Het Team en de Scheidsrechter in 
de spotlights. Ook is er weer een aflevering van Vader 
en zoon met in dit geval Florentijn Hofman en zoon Das. 
Het laatste artikel dat ik nog ga noemen is dat van VDZ 
en zijn vrijwilligers met dit keer als onderwerp kersvers 
Lid van Verdienste Jérôme Jansen. De redactie hield een 
uitgebreid interview met deze held.
Wij wensen u nog veel leeplezier, en tot ziens in het 
nieuwe jaar. Namens de redactie

Rudi Borkus

Namens de redactie 
prettige feestdagen 
en de beste wensen 
voor 2020

7
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vader

zoon

Je hebt het eigenlijk niet eens door, als je op wed-
strijddagen of trainingsavonden op ‘t Cranevelt 
rondloopt. Maar het wemelt daar dus van de voetbalfa-
milies. Vaders, moeders, broers, zussen, opa’s, oma’s, 
neven en nichten. In deze rubriek zetten we de schijn-
werpers op dat soort families, ook omdat ze vaak een 
flinke steen bijdragen aan het succes en de sfeer bij 
VDZ. Voor deze editie hebben we gesproken met de 
familie Hofman, vader Florentijn en zoon Das.

Hoe lang zijn jullie al actief bij VDZ?
Das: “Ik voetbal sinds de Champions League bij VDZ. Ik 
ben nu 12 jaar en speel bij de JO132. Ik ben linkerspits in 
het 433 systeem en zorg voor de goede voorzetten.
Mijn vader is sinds mijn tweede jaar leider, coach en trai-
ner van mijn team.
Florentijn: “Eigenlijk zijn we per toeval bij VDZ terecht 
gekomen. Hier was toevallig als eerste plaats voor Das. 
Hij stond na onze verhuizing bij meerdere clubs ingeschre-
ven, maar we zijn allebei erg blij dat hij nu hier voetbalt.”
“VDZ is een heel sociale club. Alles is goed geregeld en er 
hangt een heel positieve sfeer. Dat is voor mij heel belang-
rijk. Ook binnen het team van Das is dat belangrijk, we 
proberen daar ook actief aan te werken. Naar wedstrijden 
laten we de jongens samen rijden, met zijn allen in de auto 
en zoveel mogelijk jongens samen.”

Das en Florentijn zijn echte voetballers, het gesprek over 
voetbal voeren ze gemakkelijk met z’n tweeen. Quotes 
van Florentijn over baltechniek en hooghouden, worden 
door Das gepareerd door uitspraken van Johan Cruijf.

Hoe is je vader als coach? 
Das: “Hij is altijd gezellig maar kan serieus zijn. Hij wil het 
beste naar boven halen. Als hij serieus is, is hij anders 
dan thuis. Dan maakt hij duidelijk dat het ergens om gaat. 
Op trainingen hebben we bijvoorbeeld twee inlooprondjes 
de tijd om te kletsen en te roddelen, daarna gaat de focus 
op de training.”
Florentijn: “Maar de jongens doen dat ook heel goed. 
Ze maken enorme stappen. We trainen met de jongens 
om over de bal heen te kijken, zodat er nog meer voetbal 
in komt. Het begin van het seizoen was dat nog even 
wennen, maar de potentie van dit team is een kampi-
oenschap. We proberen de jongens zoveel mogelijk als 
totaalvoetballer te trainen, zodat we ook kunnen rouleren 
in het team.” 

Waar is je vader goed in en wat kan hij verbeteren? 
“Hij heeft een heel goed spelinzicht en kan heel goed uit-
leggen hoe dingen beter kunnen. Hij mag nog wat stren-
ger en directer zijn, want hij probeert alles te verpakken.”
Florentijn: “Ik ben vroeger altijd keeper geweest. Daarom 

Hofman
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heb ik veel kunnen kijken naar wat goed ging en wat niet.” Over Das: 
“Das heeft een heel goed schot. Als hij zijn tegenstander voorbij 
komt, is dat zeker gevaarlijk. Wat hij nog moet leren is temporiseren, 
weten wanneer je moet vertragen en wanneer niet.”  

En wat vindt je van de club?
Das: “Ik vind het leuk dat er zoveel bekenden zijn. Het is echt een 
club voor iedereen met veel jeugd en veel meisjes en dames. Ik ben 
blij dat ik bij VDZ voetbal.” 
Florentijn: “Het is een leuke combi van ouderskinderen, de ouders 
zijn begaan en sociaal. De club brengt een warm gevoel, plezier is 
belangrijk. Je groeit door de jaren als een familie met elkaar mee. Ik 
vind het dan ook het allermooiste dat we de jongens ook individueel 
zien groeien.”

Als we tien jaar verder zijn, waar zien we jullie dan?
Das: “Hopelijk sta ik dan in het eerste van VDZ.”
Florentijn: “En misschien mag ik hem dan nog steeds trainen. Al is 
het ook leuk om supporter te zijn. Kim (de moeder van Das) is dat nu 
al en we hebben een groot gezin, dus ik wil ook tijd hebben om bij de 
andere kinderen aanwezig te zijn. Maar voetbal is wel een dingetje 
van ons samen.”

Redactie Volharder

Vorig jaar hadden we een totaalopbrengst van   
€ 2.402,. Dit jaar eindigen we op ruim  
€ 4.800,.  Dit jaar hebben we ervoor gekozen 

dat van ieder verkocht lot de helft van de opbrengst 
voor het team van de lotenverkoper is. Het resultaat 
is echt fantastisch. We hebben maar liefst het dubbele 
aantal loten weten te verkopen.

De verdeling van het teambudget zullen we in de 
volgende Volharder plaatsen en ook aangeven hoe 
de teams hun budget kunnen gebruiken. De andere 
helft van de totale opbrengst gaan rechtstreeks naar 
jeugdactiviteiten en trainingsmiddelen.

John Wijbenga

Opbrengst twee keer zo hoog als het jaar ervoor! 

Grote Clubactie zeer succesvol
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Zaterdag 21 december 2019 houden we wederom het traditionele kerstfeest bij VDZ. Vanaf 20:30 uur tot circa 
02:00 uur is men van harte welkom in de kantine. De muziek wordt door Mack drive verzorgd en er zal ditmaal 
gedurende de avond een speciaal live optreden zijn van Femke Hengeveld. Tevens zal op deze avond weer de 
‘Herbstmeister’  beste seniorenteam tot aan de winterstop  bekend gemaakt worden. 



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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VDZ JO13-1 bedankt scheidsrechter Willem Meijer

Vanaf zaterdag 5 tot en met zondag 13 oktober 
was het de ‘week van de scheidsrechters’. 
Het door de sport breed gedragen initiatief 

heeft als centraal doel het uitspreken van waarde-
ring voor de arbiter.

Op zaterdag 5 oktober zette JO13-1 scheidsrechter 
Willem Meijer uitgebreid in het zonnetje voor zijn 
wekelijks inzet op het voetbalveld. Na afloop van de 
wedstrijd VDZ- Spero verzamelden de spelers zich 
langs de kant om Willem persoonlijk te bedanken. 
Uiteraard had het team ook een kleinigheid voor 
Willem. Willem is al jarenlang de vaste scheidsrech-
ter voor het team JO13-1. Wij waarderen zijn inzet 
enorm. Iedereen binnen VDZ kent het probleem dat 
veel teams op de zaterdag geen scheidsrechter heb-
ben. Daarom zijn wij ook als team blij dat er zo’n ge-
weldige vrijwilliger rondloopt binnen de vereniging.
Willem, namens het volledige team nogmaals heel 
erg bedankt voor je inzet. Wij waarderen het enorm 
dat je ons elke thuiswedstrijden fluit. Wat zou het 
mooi zijn als in  toekomst nog veel meer nieuwe 
teams van JO13-1 kunnen genieten van jou als top-
scheidsrechter bij hun wedstrijden. Hopelijk heb je 
genoten van onze kleinigheid. Wij wensen jou nog 
heel veel plezier met je leuke en sportieve hobby.

Heel erg bedankt!

Meer dan twintig jaar fluiten!

De 70-jarige Willem Meijer fluit al meer dan twintig 
jaar bij VDZ. Nadat hij is gestopt als voorzitter, zet 
hij zich in als scheidsrechter. Hij ziet zichzelf niet als 
een scheidsrechter, maar meer als een spelbegelei-
der. Fluiten bij de jeugd vindt hij het leukste om te 
doen. Dit doet hij met veel liefde en plezier voor de 
club. Willem geniet tijdens het spel ook nog van het 
voetbal en ziet soms ook nog wat talenten voetbal-
len in deze leeftijdscategorie rondlopen! 

Uitwedstrijd scheidsrechter ook bedankt

Zaterdag 12 oktober speelde VDZ JO13-1 een uit-
wedstrijd tegen Woezik. Ook bij deze wedstrijd 
hebben de spelers na afloop van de wedstrijd de 
scheidsrechter bedankt voor zijn inzet. Het team 
had een pak Merci-chocolade meegenomen voor 
de scheidsrechter. We zagen dat de scheidsrechter 
enorm was verrast, omdat wij als uitspelend team 
een presentje voor hem hadden meegebracht. Het 
maakt immers niet uit waar je speelt, waardering 
moet er altijd zijn voor een scheidsrechter! Wat veel 
mensen niet beseffen, is dat al die scheidsrechters 
vrijwilligers zijn. Door hun inzet kunnen onze kinde-
ren toch wekelijks voetballen!  

Omar Khalifa

JO13-1 bedankt Scheidsrechter Willem Meijer



Ronny’s Hairdressers
Kleintuente Installatietechniek

Versteegh Dancemasters

DANSENBIJVERSTEEGH.NL   |     026 3511211

SAMEN DANSEN • SALSA • HIPHOP/STREETDANCE • SPORT • KIDS

Wil je met me dansen?

gas ● water ● verwarming ● sanitair
Torkstraat 8, 6881 MJ Velp
Telefoon 026-3635673
Mobiel 06-51332013





Sam*dexy

Communicatie  Marketing  Merkstrategie  Positionering  Merkarchitectuur  Merkmanagement

Art direction  Advertising  Conceptontwikkeling  Merkontwerp  Naamcreatie  Vormgeving

“De brains,
de bedoeling,
het concept..”
Daar ligt de essentie. Daarom zijn wij geen mooi-

makers of napraters. Samdexy is  een bureau waar 

alles draait om creativiteit. Dat geldt zeker ook 

voor het creëren van een merkstrategie met die 

slimme twist of een verrassende maar relevante 

positionering. En altijd gecommuniceerd met op-

vallend sterke visuele en tekstuele prikkels. In 

uiterlijk, stijl en charme. ‘Woof ’ noemen we dat. 

Putting the woof * into pedigree samdexy.nl

Rob Egging muzikale omlijstingen

Swingende dixieland, New Orleans 
en aanverwante jazz.  
Bekend in binnen- en buitenland

www.charlestown.nl

 
Jazzymotion  
 

Voor elke feestelijke 
gelegenheid

Voor info over jazzy muzikale omlijstingen voor al 

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

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

Jazz

www.jazzymotion.jimdo.com 
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Wie helpt ons tiental om een elftal te worden?
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SPELER ÉN KEEPER GEZOCHT
Bij MO17-3  hebben we veel gezelligheid en te weinig spelers.

We zoeken meiden van 15 of 16 die zich na de winterstop bij ons willen 
aansluiten. Meld je aan als speler of keeper of 

kom een keer met ons proeftrainen.

TRAINER GEZOCHT V/M 
Misschien een van de betere voornemens voor het nieuwe jaar:

trainer worden bij M017-3. Na de winterstop zoeken we vervanging 
voor onze twee uitgevallen trainers.

1 voor op de dinsdag en 1 voor op de donderdag.
Voor beide dagen is nog beter. Kom er vooral bij!

Meld je als speler, keeper of trainer aan via tjcmeiden@vdz-arnhem of bij 
ALMI HANSELMAN VIA 06-54368437

Wie helpt ons tiental 
aan een elftal?
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Foto Marjon Elshof

Jérôme Jansen lid van Verdienste

Afgelopen ledenvergadering was hij er toevallig een 
keer niet bij. Jérôme Jansen genoot samen met zijn 
vrouw Lenny van een weekendje Rotterdam. Daar 
werd hij, tijdens een dinertje, gebeld door zijn kinde-
ren. Via facetime stond Jérôme direct in contact met 
het clubhuis van VDZ. Vele gezichten lachten hem 
toe en mooie woorden over zijn inzet en rol bij VDZ 
werden gesproken. 

Jérôme werd benoemd als Lid van Verdienste 
bij VDZ! Een heel mooie blijk van waardering en 
een hele eer.
Jérôme: “Zeker voor iemand die pas zo kort actief is 
bij VDZ. Ik dacht dat dit vooral is weggelegd voor le-
den die al tientallen jaren actief zijn. En hoewel velen 
denken dat ik al bij het meubilair hoor van de club, 
ben ik pas iets van 9 jaar actief bij VDZ.” 

Hoe ben je hier terecht gekomen?
“Ik heb hier zelf nooit gespeeld. Ik heb de jeugd bij 
Orion doorlopen en pas bij VDZ betrokken geraakt 
toen mijn zoon Rick hier ging voetballen. Ik ben lei-
der geworden toen er toevallig een plek vrijkwam. 
Daarna ben ik ook altijd leider gebleven, ook nog 
een jaar bij mijn dochter Floor, die inmiddels ook al 
jaren bij VDZ voetbalt.”

Afgelopen jaren ben je vooral erg actief geweest 
als Algemeen Jeugdcoördinator. Hoe ben je in 
deze rol gestart?
“Toen ik jeugdleider was, was er een vacature voor 
Coördinator van de E-tjes. Dat ben ik gaan doen. 
Daarna heb ik ook gaten gevuld, omdat ook voor de 
toernooi- en de jeugdcommissie rollen open ston-
den. En van dichtbij zie je wat er allemaal gebeuren 
moet. En, in mijn ogen, moest er ook het nodige op-
gepakt worden, vanwege onderbezetting in de com-
missies.”

“Als ik terugkijk ben ik erg trots op hoe we de scheids-
rechtersacademy hebben opgezet. Hiervoor heb ik 
een beleidsplan geschreven en in de Rabobank een 
sponsor gevonden. Een initiatief dat nu een duide-
lijke structuur heeft gekregen. De deelnemers zijn 
ook goed gefaciliteerd met warme kleding en goede 
fl uitjes, dankzij de sponsoring.”

ALV >>>  Lid van verdienste: 

“Jaren geleden hebben we ook de structuren rond 
de jeugdtoernooien opnieuw neergezet. We hebben 
3 grote toernooien aan het einde van het seizoen. 
De toernooien zijn nu jaarlijks een groot succes. De 
indeling en programmering hebben we aangepast. 
Tegenwoordig wordt er goed gekeken naar een inde-
ling op sterkte en een continu doorlopend program-
ma. Daarmee zijn er geen lange wachttijden meer 
tussen de wedstrijden. Het is leuk voor iedereen met 
een sportieve uitdaging. Zeker in de groeiende club 
die we zijn, is het belangrijk dat er met alle leden 
rekening wordt gehouden. Dat is met de toernooien 
goed gelukt. Voor de toernooien, zelf voor het in-
ternationale Burgers Zoo/Arnhem Bridge toernooi, 
krijgen we meer aanvragen dan dat we aankunnen.”

Wat zijn jouw grootste uitdagingen geweest in 
de rol van AJC?
“Zoals aangegeven vind ik het belangrijk dat er voor 
iedereen aandacht is, voor selectieteams en voor de 
recreatieve teams. Om iedereen daarin tevreden te 
houden, is een uitdaging. 

Gelukkig is het thuis nooit een probleem geweest 
dat ik me zo heb ingezet voor de club. Mijn vrouw 
Lenny is ook zeer actief en heeft bij de scheidsrech-
ters academy, de begeleiding en de planning ook 
veel eff ort erin gestoken. Daarbij is ze ook leider van 
het team van Floor.”

Een echte VDZ familie dus?
“Ja. Eigenlijk wel. Maar VDZ is ook en leuke club 
met veel mogelijkheden. Daarvoor hebben we ook 
mensen nodig die het zo houden. Niets gebeurt van-
zelf. De planningen, de trainingen, de toernooien, 
alle faciliteiten en activiteiten worden gedaan door 
vrijwilligers. 

Wat ik zie, is dat ouders en leden die taken binnen 
de club op zich nemen, daar ook altijd veel plezier 
uit halen. Maar velen weten niet dat je met de tijd, 
die normaal met kantinediensten wordt gevuld, je 
ook andere leuke zaken kan oppakken binnen de 
club. Als je onderdeel van de club bent, groeit de 
betrokkenheid ook. We hebben veel commissies 
ook kleiner gemaakt qua verantwoordelijken ten op-

zichte van vroeger. Daarmee is de tijd die nodig is 
voor de commissie veel beter in te vullen. Het valt 
op dat velen niet weten hoe ze zich kunnen aanmel-
den voor verschillende commissies. Bij inschrijving 
van hun kind wordt gevraagd of ze vrijwilligerstaken 
willen oppakken, maar dan kent men de club niet. 
Later komt het er dan niet van, omdat men niet weet 
hoe zich aan te melden. Dat is zonde. En dat kan 
natuurlijk wel altijd, er zijn altijd vrijwilligers welkom; 
als trainer, als commissielid, noem maar op. En men 
moet het vooral ook doen omdat het leuk is. Voor de 
kinderen, voor de club, maar vooral voor jezelf.”

Wat vind je mooi van de rol die je hebt vervuld?
“Er is ontzettend veel veranderd, de club is enorm 
gegroeid. Daarbij moet je rekening houden dat het 
nog steeds om een vereniging gaat, het is geen be-
drijf. Niets wordt vanzelf geregeld. Daarom is het al-
tijd mooi geweest om te werken met mensen die er 
wat van willen maken. Als ik dan zie, wat we gereali-
seerd hebben dan ben ik daar echt trots op.”

Leerpunten?
“Sommige zaken hebben relatief simpele oplossin-
gen. Zo deden we de planning van de vrijwilligers 
van de JO17-JO19 vroeger op persoonlijke titel, wat 
heel veel werk was. Nu wordt het op teamniveau in-
gevuld, dat gaat veel beter. En ik heb geleerd dat er 
altijd klagers zullen zijn, die dan hun beklag soms op 
de man spelen. Dat vind ik echt jammer. Men denkt 
dan bijvoorbeeld dat er onderscheid wordt gemaakt 
tussen selectieteams en recreatieteams. Maar wij 
staan voor een open en eerlijk beleid. Of opmerkin-
gen als “Dat moet VDZ regelen”, maar wie is dat dan 
binnen VDZ?”

“En ook een open eindje: Er is nog merchandizing 
beschikbaar van het Arnhem Bridge toernooi. Echt 
mooie shirts in alle volwassen maten vanaf M zijn 
nog volop beschikbaar! Wellicht toch wat ruim inge-
kocht”, vertelt Jérôme lachend.

De speld draag je nog niet?
“Klopt, ik heb hem nog niet, ik was in Rotterdam des-
tijds. Maar ik ga hem met trots dragen!” 

Bob

Jérôme Jansen
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“Ik heb hier zelf nooit gespeeld. Ik heb de jeugd bij 
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goed gelukt. Voor de toernooien, zelf voor het in-
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Garage Kornman

Jan van Leur Dak- en Gevelwerken

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

www.janvanleur.nl

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

Vraag vrijblijvend een offerte

Garage Kornman

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

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

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

web kornmanautos.nl

Autorijschool de Haas

www.autorijschooldehaas.nl

15%!!* korting

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

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

* Niet in combinatie met andere acties
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Scheids in de schijnwerpers, 
Tom van den HurkScheidsrechters 

in de schijnwerpers

Wie is Tom van den Hurk?
Hallo, ik ben Tom van den Hurk, 12 jaar oud. Ik zit 
in de brugklas van het Stedelijk Gymnasium Arn-
hem. Ik speel bij VDZ in het team JO13-4. 

Welke leeftijden fl uit je?
Ik fl uit vooral op half veld en op een kwart veld. 

Waarom ben je scheidsrechter geworden?
Ik zag er een soort van reclame van wedstrijden 
fl uiten in de kantine en het werd aan ons gevraagd. 
Er was tekort aan (pupillen)scheidsrechters. Het 
leek me wel leuk om te doen dus heb ik de cursus 
afgelopen jaar afgerond.

Wat was je leukste moment als scheidsrechter?
Dat alle ouders bedankt tegen mij zeggen en dat 
ik word gewaardeerd als scheidsrechter. En in het 
begin van de wedstrijd dat de trainers mij aan zien 
komen en dan al weten dat ik een scheidsrechter 
ben vind ik wel leuk.

Wat was je minst leuke moment als scheidsrechter?
Dat sommige mensen zeggen dat je een thuisfl uiter 
bent en dat ze doen alsof ik het niet kan horen. Dat 
is meestal wel vervelend.

Welke scheidsrechter vind je goed en waarom?
Ik vind Björn Kuipers een heel goede scheidsrech-
ter omdat hij (bijna) nooit partijdig is en omdat hij de 
regels goed volgt.

Wat kan VDZ nog verbeteren t.a.v. de arbitrage en/
of haar scheidsrechters?
Het is soms een beetje vaag wanneer of waar de 
wedstrijden zijn, maar voor de rest is het wel prima 
geregeld.
 

  Tom van den Hurk
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De onderhoudscommissie

De Huiskamer van VDZ
We werken hard aan de opknapbeurt van onze 
huiskamer: de kantine! Het werk vordert gestaag. 
We hebben het plafond inmiddels ook vervangen 
en we hopen dat het geluid minder galmt en we 
elkaar makkelijker kunnen verstaan.
We zijn terughoudend met het aankleden van 
de wanden, omdat we willen voorkomen dat de 
wanden weer heel druk/rommelig worden. Daarom 
plaatsen we nu alle beeldschermen naast elkaar 
op de verlaagde strook boven de bar. Het grote 
Sponsorbord komt niet meer terug, maar via de 
beeldschermen komt er meer aandacht voor de 
Sponsors. 
We willen het liefst ook het plafond boven de bar 
vervangen. Samen met de HC zijn we al bezig met 
het inrichten van de nieuwe voorraad ruimte die 
een stuk groter is dan de oude en dichterbij! 
Er zijn meerdere voorzieningen getroffen voor de 
realisatie van een “buitenbar”, maar daar zal ook 
de bierleverancier wat ons betreft een bijdrage in 
moeten leveren. Hopelijk is die klaar als het weer 
iets warmer wordt!
Al met al zijn we met z’n allen lekker bezig en het is 
mooi te zien hoe de kantine wordt getransformeerd 
naar de “Huiskamer” van VDZ!
En wat zou het mooi zijn als we met z’n allen het 1e 
Kerstfeest (zat 21-12) hier kunnen beleven. 

Leuke ontdekking
Tijdens het plaatsen van de nieuwe plafondtegels 
deden we wel een hele leuke ontdekking; op de 
achterzijde van een tweetal oude plafondtegels 
werd duidelijk gemaakt wie en wanneer het oude 
plafond geplaatst hebben!

Al die vrijwilligers zijn nog in leven en een aantal 
draaien op de maandag en/of donderochtend nog 
volop mee in de onderhoudscommissie (OC). 
Uiteraard hebben wij nu ook ergens de nieuwe 
datum en onze namen vastgelegd, ben benieuwd 
of die ook pas weer na 11 jaar ontdekt worden of 
eerder als er nieuwbouw komt….
Ben benieuwd of Henk nog weet dat hij toen van de 
trap gevallen is?

De onderhoudscommissie
De rol van de onderhoudscommissie (OC) tijdens 
de bouw van de luifel en herinrichting van de kan-
tine is niet onbelangrijk. Omdat we regelmatig op de 
bouw aanwezig zijn kunnen we helpen met kleine 
zaken die ervoor zorgen dat de aannemer (Denzo) 
door kan werken. En dat is voor alle partijen han-
dig. Maar het gebeurt ook andersom, zo heeft de 
aannemer de OC geholpen met het verstevigen van 
strook waar de beeldschermen in de kantine komen 
te hangen. De sfeer op de bouwplaats is dan ook 
heel prettig, er wordt veel gelachen (en Dennis is 
altijd vrolijk!) en ook hard gewerkt! Het ontwerp van 
onze “huisarchitect” Mick (TM2 Architecten) wordt 
schitterend uitgevoerd! 
Maar de OC heeft wel behoefte aan uitbreiding, de 
gemiddelde leeftijd van de OC is wat aan de hoge 
kant. Daarom hierbij een uitnodiging aan alle fitte 
mannen en vrouwen die een of twee ochtenden in 
de week tijd hebben en het (misschien) leuk zouden 
vinden zich nuttig te maken voor de club. Heb je 
interesse loopt dan gewoon een ochtend mee, dan 
ervaar je hoe leuk het is! 

Op de foto: de OC, de aannemers en de architect.  Niet aanwezig: Ben Rood en Han Werner.

De Onderhoudscommissie Wat doen we dan zoal? Je moet dan denken aan:
●  Kleine reparties aan gebouwen, terrein, spel-attri-

buten (o.a. goals) en technische installaties etc.
● Lijnen van de twee gras voetbalvelden
●   Hand- en span diensten voor o.a. de Horeca 

Commissie (ontvangst drank en overige kantine 
spullen), toernooi commissie etc.

● Opruimen afval en licht schoonmaakwerk 
● Wassen en opvouwen kleding selectieteams
● Licht schilderwerk
●   Uitvoering kleine projectjes zoals herinrichting 

kantine (die is wel wat groter), aanpassen kas-
tenwanden, aanleg cameratoezicht, op afstand 
schakelen verlicht veld Falcons etc. 

● Van alles wat er zo nodig en voor ons mogelijk is.

Met de komst van Willem van Santen (bestuurslid 
accommodatie en facilitaire voorzieningen) hopen 
we ook meer structuur en efficiëntie in de werk-
zaamheden te krijgen. Zeker met het oog op de ko-
mende veranderingen (mogelijk nieuwbouw) wordt 
onze rol belangrijker en dan is het goed als de 
groep versterkt, maar ook wat geprofessionaliseerd 
is. Met behoud van de gezelligheid natuurlijk!

Want wat voor het voetbal telt geldt ook voor de 
onderhoudscommissie: Plezier staat voorop!

Lijkt het je leuk om een keer een ochtend vrijblij-
vend mee te draaien, laat dat dan even weten aan 
Steef (Brinkhoff). Je bent van harte welkom!

Namens de OC, Wim van Swaaij

Jij 

doet 

toch ook 

mee!
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De Huiskamer van VDZ
We werken hard aan de opknapbeurt van onze 
huiskamer: de kantine! Het werk vordert gestaag. 
We hebben het plafond inmiddels ook vervangen 
en we hopen dat het geluid minder galmt en we 
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We zijn terughoudend met het aankleden van 
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plaatsen we nu alle beeldschermen naast elkaar 
op de verlaagde strook boven de bar. Het grote 
Sponsorbord komt niet meer terug, maar via de 
beeldschermen komt er meer aandacht voor de 
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We willen het liefst ook het plafond boven de bar 
vervangen. Samen met de HC zijn we al bezig met 
het inrichten van de nieuwe voorraad ruimte die 
een stuk groter is dan de oude en dichterbij! 
Er zijn meerdere voorzieningen getroffen voor de 
realisatie van een “buitenbar”, maar daar zal ook 
de bierleverancier wat ons betreft een bijdrage in 
moeten leveren. Hopelijk is die klaar als het weer 
iets warmer wordt!
Al met al zijn we met z’n allen lekker bezig en het is 
mooi te zien hoe de kantine wordt getransformeerd 
naar de “Huiskamer” van VDZ!
En wat zou het mooi zijn als we met z’n allen het 1e 
Kerstfeest (zat 21-12) hier kunnen beleven. 

Leuke ontdekking
Tijdens het plaatsen van de nieuwe plafondtegels 
deden we wel een hele leuke ontdekking; op de 
achterzijde van een tweetal oude plafondtegels 
werd duidelijk gemaakt wie en wanneer het oude 
plafond geplaatst hebben!

Al die vrijwilligers zijn nog in leven en een aantal 
draaien op de maandag en/of donderochtend nog 
volop mee in de onderhoudscommissie (OC). 
Uiteraard hebben wij nu ook ergens de nieuwe 
datum en onze namen vastgelegd, ben benieuwd 
of die ook pas weer na 11 jaar ontdekt worden of 
eerder als er nieuwbouw komt….
Ben benieuwd of Henk nog weet dat hij toen van de 
trap gevallen is?

De onderhoudscommissie
De rol van de onderhoudscommissie (OC) tijdens 
de bouw van de luifel en herinrichting van de kan-
tine is niet onbelangrijk. Omdat we regelmatig op de 
bouw aanwezig zijn kunnen we helpen met kleine 
zaken die ervoor zorgen dat de aannemer (Denzo) 
door kan werken. En dat is voor alle partijen han-
dig. Maar het gebeurt ook andersom, zo heeft de 
aannemer de OC geholpen met het verstevigen van 
strook waar de beeldschermen in de kantine komen 
te hangen. De sfeer op de bouwplaats is dan ook 
heel prettig, er wordt veel gelachen (en Dennis is 
altijd vrolijk!) en ook hard gewerkt! Het ontwerp van 
onze “huisarchitect” Mick (TM2 Architecten) wordt 
schitterend uitgevoerd! 
Maar de OC heeft wel behoefte aan uitbreiding, de 
gemiddelde leeftijd van de OC is wat aan de hoge 
kant. Daarom hierbij een uitnodiging aan alle fitte 
mannen en vrouwen die een of twee ochtenden in 
de week tijd hebben en het (misschien) leuk zouden 
vinden zich nuttig te maken voor de club. Heb je 
interesse loopt dan gewoon een ochtend mee, dan 
ervaar je hoe leuk het is! 

Op de foto: de OC, de aannemers en de architect.  Niet aanwezig: Ben Rood en Han Werner.

De Onderhoudscommissie Wat doen we dan zoal? Je moet dan denken aan:
●  Kleine reparties aan gebouwen, terrein, spel-attri-

buten (o.a. goals) en technische installaties etc.
● Lijnen van de twee gras voetbalvelden
●   Hand- en span diensten voor o.a. de Horeca 

Commissie (ontvangst drank en overige kantine 
spullen), toernooi commissie etc.

● Opruimen afval en licht schoonmaakwerk 
● Wassen en opvouwen kleding selectieteams
● Licht schilderwerk
●   Uitvoering kleine projectjes zoals herinrichting 

kantine (die is wel wat groter), aanpassen kas-
tenwanden, aanleg cameratoezicht, op afstand 
schakelen verlicht veld Falcons etc. 

● Van alles wat er zo nodig en voor ons mogelijk is.

Met de komst van Willem van Santen (bestuurslid 
accommodatie en facilitaire voorzieningen) hopen 
we ook meer structuur en efficiëntie in de werk-
zaamheden te krijgen. Zeker met het oog op de ko-
mende veranderingen (mogelijk nieuwbouw) wordt 
onze rol belangrijker en dan is het goed als de 
groep versterkt, maar ook wat geprofessionaliseerd 
is. Met behoud van de gezelligheid natuurlijk!

Want wat voor het voetbal telt geldt ook voor de 
onderhoudscommissie: Plezier staat voorop!

Lijkt het je leuk om een keer een ochtend vrijblij-
vend mee te draaien, laat dat dan even weten aan 
Steef (Brinkhoff). Je bent van harte welkom!

Namens de OC, Wim van Swaaij

Oliebollencup 
ook weer in 2020

Op zaterdag 11 januari wordt de jaarlijkse oliebollencup 
gehouden. Het toernooi is voor alle JO11 en JO12 

spelers.
 Aanvang:  9.00 - 11.30 
 Aanwezig:  8.45
Uiteraard wordt iedereen tijdens de pauze opge-

warmd met een beker chocomel en een heerlijke 
oliebol!

Hopelijk tot dan!

Jij 

doet 

toch ook 

mee!
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Afgelopen herfstvakantie was het weer zo ver, het 
leukste toernooi van VDZ; het Slaapmutsentoernooi 
voor JO10 en JO11 (jongens en meisjes). Circa 80 
kinderen hadden zich aangemeld voor het toernooi! 
Donderdag 17 oktober was het om 5 uur verzamelen 
in de kantine. Samen met de ouders konden de kinde-
ren hun slaapspullen naar de kleedkamers brengen en 
daarna kon het toernooi beginnen!

Doordat de groep lekker groot was, werd de groep 
in tweeën gedeeld. JO10 begon met het eten 
van een frietje en snack in de kantine. En JO11 

vertrok naar het hoofdveld voor de voetbalkermis. Na 45 
minuten ging JO10 naar buiten en mocht JO11 aanschui-
ven voor het eten.

Daarna snel omkleden voor de Vossenjacht.
Terug bij VDZ, konden de kinderen zich klaar gaan maken 
voor de pyjama / onesie discoparty. DJ Ralf had het goed 
voor elkaar met coole muziek, veel discolampen en rook!
Circa elf uur was het tijd om richting de kleedkamers te 
gaan. Niet dat alle kinderen evenveel zin hadden om te 
gaan slapen, het is nog een tijdje onrustig geweest.

Vrijdag 18 oktober werden de kinderen om 7 uur gewekt 
door de wakeup dienst van de toernooicommissie!
Vlug de kleren aan en met frisse tegenzin klaar voor de 
ochtendwandeling. Eenmaal terug mochten de kinderen 
de voetbalkleding aan gaan trekken en verzamelen in 
de kantine voor het ontbijt. Een ongelofelijk drukke boel, 

seizoen 2019-2020 

Slaapmutsentoernooi 
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maar zeker gezellig en luidruchtig! Voordat het verdere 
ochtendprogramma van start zou gaan, konden de kin-
deren alvast beginnen met het opruimen van de kleedka-
mers.

Het onderlinge toernooi ging van start en na een half uur 
was er een kleine pauze gepland. In deze pauze werd 
duidelijk dat het toernooi niet verder zou gaan. Maar dat 
jeugdtrainers van de Vitesse Voetbal Academie, als een-
malige verrassing, aanwezig waren om de kinderen een 
échte Vitesse training te geven.Ook kwam Vito nog even 
langs en aan het einde van de training ging de hele groep, 
inclusief de trainers van Vitesse en Vito, op de foto.
Naast de mooie VDZ medaille van het Slaapmutsentoer-

nooi en een VDZ bord, kregen de kinderen ook nog een 
verrassing van Vitesse: Twee kaartjes voor de KNVB 
bekerwedstrijd VitesseDe Graafschap.

Alle jeugdleden (JO171 / MO17 / MO15 / MO13; jullie 
hebben het SUPER gedaan!), ouders en overige vrijwilli-
gers ontzettend bedankt voor het waar kunnen maken van 
dit geweldige toernooi. Ook willen wij Pascal van Wijk van 
Vitesse hartelijk bedanken, alsook Bart van Rooijen met 
al zijn trainers van de Vitesse Voetbal Academie en Laura 
van Callias (Vitesse Kids Club); een TOP ochtend!
Een blijvende herinnering voor alle kinderen!

Sietske, Marije & Kim
Foto’s Kim CorbeekFolman
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Willemsen Makelaars

Je komt verder met

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

Je komt ook 
verder met ons 
uitgestippelde 
woonplan.

GOAL!

Voorzet

Pass

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

Nieuws van de HC
Waar is de horecacommissie de afgelopen tijd 
mee bezig geweest?
Als horecacommissie zijn we voortdurend bezig om te 
proberen de bar en keuken zo ‘duurzaam’ mogelijk te 
maken. Tijdens de laatste vergadering hebben we ge-
sproken over het scheiden van afval. Dit is voor VDZ niet 
handig: omdat VDZ als een bedrijf wordt gezien, zou het 
scheiden van afval onze club veel geld kosten (denk aan 
ophaal en verwerkingskosten). Beter kunnen we kijken 
of we de producten die we gebruiken duurzamer kunnen 
maken. Bijvoorbeeld de bakjes waar de friet en snacks in 
geserveerd worden, vervangen door bakjes van duurza-
mer materiaal. 

In het kader van de’ gezonde kantine’ doen we mee met 
het fitplan van de gemeente Arnhem en willen we nog 
meer gezondere producten aanbieden. Na de winterstop 
wordt er weer verse soep aangeboden in de weekenden 
en willen we gezondere tosti’s gaan aanbieden.
De verbouwing van de kantine is in volle gang. De plan-
ning is om deze klaar te hebben voor de winterstop. We 
zijn nu druk bezig met het inrichten en indelen van de 
beschikbare ruimte. Op de site vindt u meer informatie 
over de verbouwing en foto’s.

Met het nieuwe vrijwilligerssysteem zijn er minder ‘no
shows’ dan vorig jaar. Heel fijn! Toch blijven er een aantal 
veelplegers (vooral spelers) die structureel niet op komen 
dagen. Realiseer je dat als je niet op komt dagen, er an-
dere mensen de dupe van zijn… Het is zelfs al verschil-
lende keren gebeurd dat de keuken niet open kon omdat 
vrijwilligers niet op kwamen dagen. 

Kerst en Nieuwjaar
Op zaterdag 21 december is er het VDZ Kerstfeest in de 
kantine van 20.30 uur tot 02.00 uur. Er komt een DJ (MC 
driveshow) en gedurende de avond wordt er weer rond-
gegaan met de traditionele bitterballen. Bent u nog nooit 
geweest? Deze keer komen: het is een heel gezellig feest!
Op vrijdag 4 januari is de Nieuwjaarsreceptie in de kan-
tine vanaf 16.00 uur. Na de Nieuwjaarswedstrijd van het 
eerste elftal proosten we samen op het nieuwe jaar.

Gevraagd:
• Iemand die de kantine wilt openen op de dinsdagen 

en aanwezig is van 16.30 uur tot 18.30 uur. Let op: u 
krijgt hiervoor een financiële vergoeding.

• Iemand die op de woensdagmiddagen de kinderen 
van ranja wilt voorzien.

U kunt zich hiervoor opgeven bij de bar, bij iemand van de 
commissie of het bestuur.

Wij wensen u alvast hele fijne feestdagen en hopen u te 
zien op 21 december en 4 januari a.s.!

De horecacommissie

Foto’s van het slaapmutsentoernooi, één van de vele activiteiten 
die door de HC ondersteund worden. 
Foto’s Kim Corbeek-Folman 
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Eigenlijk, als je het zo bekijkt, waren we gewoon tot 
elkaar veroordeeld. Maar met plezier. Keuzes die 
er misschien waren (een andere sport, een andere 
club, een ander team) bestonden voor ons simpel-
weg niet. En het contrast is dus groot, vind ik, tus-
sen hier en daar en toen en nu. Hier is het: speer-
puntenplan, nieuwe accommodatie, doorselecteren 
en ‘voetbaltechnische zaken’. Een toekomst. Daar 
was het: grensrechter Japie, twee velden, bier uit 
fl es en hopelijk eens warm water onder de douche. 
Een verleden.

Want de laatste keer dat ik mijn oude teamgenoten 
zag, een paar maanden geleden, stemden we alle-
maal vóór opheffi  ng van onze club. Een voetbalver-
eniging zonder voetballers is, nou ja, niet veel meer 
dan waardevolle herinneringen bij elkaar. 

Misschien is dat ook eigenlijk alles wat ik wens, voor 
deze jongens en het meisje. Geen koude douche, 
geen Japie, maar vooral een Sander, Matthijs of 
Mark. En prachtige verhalen voor later. 

Jasper de Kinkelder

HET
TEAM

Mijn team
Remco, Matthijs, Barry, Sander, Tom, Mark, Ivo, 
Michel, Christiaan, Richard, Randy.

Ik schrijf de namen zonder twijfel op. Míjn team. 
Lang geleden. Meer dan een kwart eeuw geleden. 
Sommigen waren al teamgenoten vanaf de F-pupil-
len. Ze groeiden samen op, ik kwam erbij, en we 
groeiden samen nog een stukje door. We behaal-
den overwinningen, vierden kampioenschappen en 
maakten fabelachtige doelpunten waar we het - zo 
heel af en toe, als we elkaar eens heel toevallig te-
genkomen - nog steeds over hebben. 

Goede oude tijd. Zal het de jongens en het meisje 
van dit team ook zo vergaan? 

Misschien is dat wel een beetje een utopie. Want 
VDZ is in niets te vergelijken met mijn cluppie van 
vroeger. Mijn dorp was klein en mijn vereniging on-
beduidend. Qua omvang dan. Als we per leeftijds-
categorie één elftal op de been konden krijgen dan 
was dat al knap. Een elftal mét wissels of zónder 
dispensatiespelers al helemaal. Selectiespeler? Dat 
was weggelegd voor een ieder die op kwam dagen. 
Wachtlijst? Kenden we alleen als woord.

Ik sta er af en toe tussen, maar vooral aan de zijlijn. 
En vanaf die plek hou ik jullie in de Volharder op de 
hoogte van de avonturen van een team.
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Ik sta er af en toe tussen, maar vooral aan de zijlijn. 
En vanaf die plek hou ik jullie in de Volharder op de 
hoogte van de avonturen van een team.

29



Een belangrijk onderwerp in ons Speerpuntenplan 
VDZ op weg naar 2026 is de vernieuwing van ons 
clubhuis door nieuwbouw of renovatie. Om te onder-
zoeken of nieuwbouw haalbaar is heeft een werkgroep 
de afgelopen maanden een verkennend onderzoek 
(eerste fase) uitgevoerd. Belangrijkste conclusie: 
nieuwbouw is een forse uitdaging, maar moet (zeker) 
haalbaar zijn.

Presentatie haabaarheidsonderzoek op Alge-
mene ledenvergadering (ALV)
De werkgroep presenteerde haar bevindingen, conclusie 
en advies op de Algemene ledenvergadering (ALV) van 21 
november 2019.  

Samenstelling werkgroep
De werkgroep bestond uit Hans van der Held (bestuur), 
Geert van Gessel (oudvoorzitter), Bert Kok (oudpenning-
meester) en Sjors van Leeuwen (oudbestuurslid). Daarbij 
ondersteund door verschillende personen zoals architect 
en VDZlid Mick Martens en Wim van Swaaij van de on-
derhoudscommissie. De werkgroep heeft haar verkenning 
uitgevoerd tussen juni en november 2019.

Uitvoering  
haalbaarheidsonderzoek
De werkgroep heeft contact gehad met 
Gemeente Arnhem, Sportbedrijf Arnhem, 
Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) en 
Rabobank. Alle partijen zijn positief over 
het nieuwbouwplan van VDZ en de haal-
baarheid daarvan en hebben aangegeven 
mee te willen denken bij verdere stappen. 
Ook heeft de werkgroep subsidiemo-

Nieuw clubhuis (klein) stapje dichterbij voor VDZ
gelijkheden verkend en de voetbalverenigingen DZC’68 
(Doetinchem) en SDVB (Barneveld) bezocht om te kijken 
hoe zij hun verouderde clubhuis hebben vervangen door 
een volledig nieuw clubhuis. Leerzame bezoeken waarin 
veel nuttige informatie is verzameld. Verder is er informa-
tie verzameld over de nieuwbouwervaringen van diverse 
andere voetbalclubs en sportverenigingen. Tenslotte zijn 
er verschillende financiële scenario’s uitgewerkt waarbij, 
zoals altijd bij VDZ, een gedegen financieel beleid voorop 
staat. 

Belangrijkste conclusie
Uit het onderzoek van de werkgroep blijkt dat een nieuw 
clubhuis financieel gezien haalbaar moet zijn voor VDZ. 
Waarbij uitgegaan is van een vereniging met 1500 leden 
en met de kanttekening dat alles pas zeker is als ‘alle 
handtekeningen definitief gezet zijn’. De kosten van een 
modern, sfeervol en duurzaam clubhuis, geschikt voor 
een grote vereniging als VDZ, worden ruwweg geschat op 
1,8 miljoen. Dit is een grove raming (indicatie), want de 
exacte kosten hangen o.a. af van het uiteindelijke ontwerp 
en het definitieve programma van eisen.
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Voorbeelden van een nieuw clubhuis (impressies 
gemaakt door TM2 architecten) op de huidige plek 
(links) en een nieuwe locatie (boven). Een derde 
optie is een nieuw clubhuis op de plek van de 
tribune. De nieuwe luifel en het opknappen van de 
kantine ligt op schema. Het nieuwe meubilair komt 
binnenkort en op de kerstfeestavond is het klaar. 
De opening van de vernieuwde kantine is tijdens de 
nieuwjaarsreceptie. 



Nieuw clubhuis (klein) stapje dichterbij voor VDZ
Daarbij constateerde de werkgroep dat zeer waarschijnlijk 
een contributieverhoging nodig is om de totale kosten van 
een nieuw clubhuis te kunnen dekken. Dat zien we bij veel 
andere nieuwbouwclubs, want nieuwbouw betekent niet 
alleen meer ruimte, sfeer, uitstraling, duurzaamheid en 
comfort maar ook hogere huisvestingskosten.

Ontwerpschetsen (voorbeelden) nieuw clubhuis
De werkgroep heeft via architect Mick Martens (TM2 
Architecten) enkele ontwerpschetsen gemaakt zodat we 
een beeld hebben van hoe een nieuw clubhuis er uit zou 
kunnen zien en wat erbij komt kijken om dit te realiseren. 
Uit de verkenning van de werkgroep komt naar voren dat 
er drie potentiele locaties zijn waar ons nieuwe clubhuis 
gebouwd zou kunnen worden. Als eerste op de plaats van 
het huidige clubhuis (locatie A). Dat is de meest voor de 
hand liggende locatie. Als tweede naast de hoofdtribune 
zoals eerder ingebracht door de investeringscommis-
sie (locatie B) en als derde op de plaats van de huidige 
hoofdtribune, centraal gelegen tussen veld 10 en veld 8 in 
(locatie C). Nader onderzoek moet uitwijzen of alle loca-
ties in de praktijk mogelijk zijn en wat uiteindelijk de voor 
VDZ beste locatie is, rekening houdend met alle mogelijke 
factoren.

Vervolgstappen met tijdspad
De werkgroep heeft een tijdspad met vervolgstappen 
geschetst waaruit blijkt dat nieuwbouw voor 2026 gereali-
seerd kan worden, mits we voldoende vaart houden.

Adviezen van werkgroep aan bestuur en ALV
De werkgroep heeft het bestuur en de ALV geadviseerd 
om een bouwcommissie te benoemen onder leiding van 
het Bestuurslid Accommodatie & Facilitaire zaken. Ook 
heeft de werkgroep geadviseerd om de financieringsmo-
gelijkheden verder uit te werken en in nauwe samenwer-
king met de gemeente, sportbedrijf en andere betrokken 
partijen verder onderzoek te doen naar de voor VDZ beste 
nieuwbouwlocatie. Als laatste adviseerde de werkgroep 
om in de voorjaars ALV in Mei 2020 een principebesluit te 
nemen voor nieuwbouw met inbegrip van contributiever-
hoging in het kader van ‘nieuwbouwsparen’.

Goedkeuring door bestuur en ALV
De presentatie van de werkgroep is door het bestuur en 
de ALV met grote instemming ontvangen. De ALV ging 
unaniem akkoord met het voorstel van het bestuur om 
het advies van de werkgroep te volgen en de volgende 
stappen te nemen op weg naar een nieuw clubhuis. 
Dat betekent dat het bestuur een bouwcommissie gaat 
instellen en dat deze bouwcommissie de adviezen van de 
werkgroep verder gaat oppakken. Hierover ontvang je de 
komende maanden meer informatie via de gebruikelijke 
verenigingskanalen.

Volharding Doet Zegevieren, ook met nieuwbouw
We zijn weer een stapje verder op weg naar 2026, op weg 
naar een nieuw clubhuis, en zoals onze clubnaam luidt: 
Volharding Doet Zegevieren.
Namens het bestuur & Werkgroep VDZ 2026,

Sjors van Leeuwen

Foto’s Kim Corbeek-Folman
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Pupil van de Week: Pim Uittenbo-
gaard en Sam Koiter

Naam: Mats Beelen
Ik ben 8 jaar oud en speel in JO9-4 al middenvelder . Ik was 
pupil van de week bij de wedstrijd: VDZ 1 – Eldenia 1 bij de 
wedstrijd op 27 oktober 2019 . De uitslag was 1 - 1 .

Hoe lang speel je al bij VDZ? Al 2 jaar
Waarom koos je voor VDZ? Mijn broer Siem voetbalde al bij 
VDZ en ik vind het een leuke club.
Op welke positie speel je het liefst? Middenveld
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom? 
Pablo, omdat hij heel aardig is
Wie vind je de beste voetballer en waarom? Lionel Messi 
is de beste voetballer, omdat hij zoveel kan met de bal
Wat is je favoriete club? Vitesse en Feyenoord
Heb je nog andere hobby’s? Buitenspelen en gamen
Wat wil je later worden? Topsporter
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij VDZ? 
Toen ik pupil van de week was. Dat was echt heel gaaf!
Wat was je beste wedstrijd of actie? 
Toen ik vorig seizoen 4x in één wedstrijd had gescoord.
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over jezelf? 
Ik vind het een hele leuke club, vooral ook omdat er zoveel 
vriendjes zijn.

Naam: Gijs Feenstra
Ik ben 10 jaar oud en speel in JO11-1 als middenvelder . Ik 
was pupil van de week bij de wedstrijd: VDZ 1 – AFC Quick, 
bij de wedstrijd op 01-12-2019 . De uitslag was 6-2

Hoe lang speel je al bij VDZ? Bijna 5 jaar
Waarom koos je voor VDZ? Omdat we in de buurt wonen
Op welke positie speel je het liefst? Middenveld
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom?  
Max Burgers. Omdat hij heel snel is en technisch heel goed is
Wie vind je de beste voetballer en waarom? Lionel Messi
Wat is je favoriete club? FC Barcelona
Heb je nog andere hobby’s?  
Tekenen, buiten spelen en voetballen
Wat wil je later worden? Voetballer
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij VDZ? 
Ik heb een keer meegedaan aan een internationaal toernooi 
met Engelse en Duitse teams. Dat was heel leuk.
Wat was je beste wedstrijd of actie? 
Ik heb een keer 5 mensen uit gedribbeld en gescoord.
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over jezelf? 
Ik vind VDZ een topclub en het was super leuk om pupil van 
de week te zijn.

PUPIL VAN DE WEEK
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Voordracht Jérôme Jansen
als lid van verdienste
Jerôme Jansen is lid van verdienste geworden. Dat 
is gebeurd op voordracht van het jeugdbestuur, John 
Wijbenga had de feiten even op een rijtje gezet, die 
door voorzitter Noud aan hem voorgelezen zouden 
worden. Omdat hij niet aanwezig was bij de ALV werd 
hem dit via een facetime-sessie gemeld. Doordat deze 
nogal chaotisch (en hilarisch) verliep en de toespraak 
niet helemaal uit de verf kwam, willen we jullie deze 
woorden niet onthouden en drukken ze hier af. 

“In het seizoen 2010/2011 ging zoon Rick meetrai-
nen bij de Fjes van Juan Tubio Tubio en kwam het 
volgende seizoen in de E13. Zo kwamen Jerôme 

en Lenny bij VDZ en werden geraakt door het VDZ virus. 
Want, los van alles dat Jérôme als vrijwilliger gedaan 
heeft en nog doet voor VDZ, is hij een trouwe supporter 
van Rick en Floor. Via hun raakte hij verbonden met VDZ 
en wil(de) graag zijn steentje bijdragen. 

Hij is vaak leider/coach geweest bij het team van Rick. 
Waarmee hij meerdere kampioenschappen vierde (E8 
en D5). Afgelopen seizoen was Jérôme samen met 
Erwin Brakenhoff coach van dream team JO156M, dat 
de KNVB beker won! Dit jaar is hij samen met Gert Jan 
Schouten weer coach van JO194, het bijzondere Zebra-
team. Kortom, zoals Rick en Floor zeggen: “Papa is een 
meester coach!” 
Gelukkig hebben we hier heel veel enthousiaste vrijwil-
ligers van bij VDZ, zonder wie onze jeugdteams niet 
wekelijks de wei in kunnen. Dus wat maakt deze man 
bijzonderder? 

In 2012 is Jerôme gevraagd door Marian Snel om E
coördinator te worden. Deze functie heeft Gérard van 
Lunenburg later van hem overgenomen, toen we Jerôme 
transfereerden naar de Jeugdcommissie, waar hij Alge-
meen Jeugd Coördinator werd. Hier leidde hij de instroom 
van jeugd in goede banen, was de contactpersoon voor 
de algemeen leeftijdscoördinatoren, aanspreekpunt 
voor elftalzaken, regelde (incl. de administratie van) de 
drankpassen voor al het jeugdkader, maakte de lijsten met 
contactgegevens van het hele jeugdkader, stond aan de 
wieg van implementatie van de VOG en de VDZ scheids-
rechtersacademie en daarvóór regelde hij de scheidsrech-
tersopleidingen van de jeugd. 

In het seizoen 2014/2015 hebben Jérôme en Lenny 
samen met ‘oude rotten’ Ad Heijnen en Hans Zwartkruis 
de toernooicommissie nieuw leven ingeblazen. Een kindje 
dat hij moeilijk kon loslaten en waar hij zelfs afgelopen 
seizoen nog op de achtergrond bij betrokken was. 

We checkten zijn dadendrang bij Lenny, die hij op de ach-
tergrond weer bij haar activiteiten voor de club assisteert: 
“Ik denk wij elkaar ondersteunen en aanvullen in wat we 
doen. Aan onze eettafel zijn heel wat verbeteringen ge-
boren en uitgewerkt. Het leek (soms) wel of hij twee hele 
drukke banen had…” 

En zoals jeugdvoorzitter John Wijbenga al aangaf in de 
Volharder: ‘Na dik zeven jaar hebben we afscheid geno-
men van Jerôme Jansen als algemeen jeugdcoördinator. 
Maar hij deed meer en het is waar: ‘Je weet pas wat je 
mist als hij er niet meer is…’’ Daarop aanvullend: “Daarom 
vind ik dat Jerôme het meer dan heel erg dik verdient om 
Lid van Verdienste te worden. In al zijn bescheidenheid en 
inzet, voldoet hij namelijk niet aan het normale ‘klantpro-
fiel’ van een vrijwilliger bij VDZ. Namens Gerard, Ruud en 
Wim: van harte. En als het toch weer gaat jeuken; je plek 
is nog vrij … ;)



Slagerij Putman

Compleet buffet vanaf €14,50

buffet 

wintersStamppot

Niks is lekkerder dan opwarmen

met een heerlijke hollandse stamppot na een

koude winterdag. Hutspot, zuurkool, boerenkool, 

andijviestampot met knapperige spekjes en ambach-

telijke rookworst of gehaktballen. 

Ga nu naar de site voor de verschilllende 

mogelijkheden:  www.slagerijputman.nl

of bel: 026-4425368

worstmakerij 
traiteur

 | Steenstraat 90, Arnhem | www.slagerijputman.nl | 026-4425368 |
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Pupillen van de Week

Mila Poelmans
MO11-1

VDZ – Bekkerveld Vr.1 (2-4)

Olivia Kolenberg
MO11-1

VDZ – Orion Vr.1 (2-3)

Jasmijn Türkel
MO11-1

VDZ – Fc Kunde Vr.1 (1-1)

Anna Nieuwenhuis
Champions League

VDZ – Hontenisse Vr.1 (10-2)



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
D-Box Verpakkingen BV 
www.dbox.nl
De Kempenaer Advocaten N.V. 
www.dekempenaer.nl
Denzo Totaal Onderhoud
www.denzototaalonderhoud.nl
Drost en zonen bv  
www.drostenzonen.nl
EBIS Informatisering 
www.ebisbv.nl
Egging Training & Advies 
www.eggingtrainingadvies.nl
FLYNTH 
www.flynth.nl
FysioDynamiek  
www.fysiodynamiek.nl
Fysioplus
sportrevalidatie en fysiotherapie
www.fysioplushoogkeppel.nl
Garage Jelsma  
www.garagejelsma.nl
Garage Kornman  
www.kornmanautos.nl
Gebr. Henken Veenendaal BV 
www.henken.nl
Glasz Assurantiën 
www.glasz.nl
HANS eten en drinken 
www.hansetenendrinken.nl
Jazzymotion / Charlestown Jazzband 
www.charlestown.nl
KleinTuente Installatietechniek 
Velp, 026363 5673
KLJ Schilderwerken 
www.kljschilderwerken.nl
Kunstgalerij Albricht  
www.albricht.nl
Leodoro Koffie 
www.leodorokoffie.com

Mondhygiënistenpraktijk Arnhem 
www.mondgezond.nl
Oud Papier Actie Alteveer 
Cranevelt Arnhem
Patisserie Christiaan 
www.patisseriechristiaan.nl
Polman auto’s 
www.polmanautos.nl
Primera Presikhaaf 
www.primera.nl
Raoul Godijn Agency
www.raoulgodijn.com
Restaurant Falstaff 
www.restaurantfalstaff.nl
Restaurant Renao 
www.renao.nl
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

    

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  
  

 
 

SPONSORLIJST

VDZ
HOGEROP



resTauranT Trix de menTenBerG

NIEUW!!! 
 

18 april 2013  
opent TRIX zes 
hotelkamers! 

Vanaf €79,- per 
nacht per 

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

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

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

Kinderspeelkelder aanwezig! 
Kindermenu €9,50 

Met surprise!!! 
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Beeldcolumn De spits

Meidenvoetbal is heel pittig. Zeker als je als meidenteam besluit in de jongenscompetitie 
te ballen in een jongescompetitie speelt.
De lichamelijk verschillen worden

De spits
Meidenvoetbal is populair. Omdat het leuk is. 
En ook pittig. Zeker als je met een compleet 
meidenteam in de jongenscompetitie speelt. 
Jongens en meiden groeien op een bepaalde 
leeftijd uit elkaar. Tuurlijk. Dat is vrij normaal. 
En soms ook grappig.

FO
TO

: R
U

U
D

 T
U
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H

O
F

Op de foto: Wieke Franssen JO15-4M en ‘haar mannetje’ in Huissen.  



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 kleur-
plaat is Pontus Heesen. Hij 
krijgt zijn VDZ-sjaal binnenkort 
thuisgestuurd



jp offseT
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Vitesse 
exclusieve 
partner 
van VDZ

Met het aansluiten bij Vitesse Partnerclubs 
zetten we verder in op de koers om onze ei-
gen voetbal en trainersopleiding te ontwik-

kelen en de VDZ Voetbal Academie vorm te geven. 
VDZ trainers kunnen door de samenwerking onder 
andere technische scholingen volgen en een trai-
ning (met uitleg) van een jeugdteam bijwonen. Hier-
mee werken we samen aan het naar het verhogen 
van het opleidingsniveau. 

Tot je 12e gewoon lekker bij VDZ 
Een andere ontwikkeling is dat Vitesse stopt met - in 
eerste instantie - de JO8 en JO9 teams (en moge-
lijk later JO10, JO11 en JO12). Dit gebeurt vanuit 
de gedachte dat het voor de ontwikkeling van jonge 
spelers het beste is om in hun eigen sociale omge-
ving te trainen en te spelen, met een zo’n klein mo-
gelijke reisafstand. Uiteraard dan wel voorzien van 
kwalitatief goede trainingen en begeleiding. Omdat 
weer te garanderen is Vitesse gestart met Vitesse 
Partnerclubs. 

Regionale trainingen
Vitesse gaat door met regionale trainingen voor ta-
lenten die bij de verschillende regionale amateur-
clubs worden gescout. Dit zijn extra trainingen op 
een viertal locaties in de regio, dicht bij de spelers. 
Ook hierdoor zal deze jeugdspelers een hoger ni-
veau halen, waar we als VDZ óók de vruchten van 
kunnen plukken als onze spelers voor deze trainin-
gen worden uitgenodigd. Spelers blijven echter bij 
hun eigen club trainen en voetballen. 

Een van de tegenprestaties die wij met de samen-
werking hebben, is dat wij -  naast het scouten van 
Vitesse zelf - talenten exclusief bij Vitesse onder de 
aandacht brengen en zodra er interesse is van an-
dere betaald voetbalorganisatie wij Vitesse hiervan 
op de hoogte brengen. Of een speler bij Vitesse gaat 
voetballen, bepaalt hij uiteindelijk zelf. En waarom 
geen meiden? Vitesse is (in ieder geval op korte ter-
mijn) nog niet van plan om meiden of vrouwenvoet-
bal op te zetten. 
 
En wat voor alle VDZ leden natuurlijk leuk is, is dat 
VDZ toegangskaarten tegen een aangepast tarief 
kan bestellen voor drie (geselecteerde) thuiswed-
strijden van Vitesse in de Eredivisie.  

John Wijbenga

VITESSE EXCLUSIEVE PARTNER VAN VDZ
Op 17 december tekenden Vitesse en VDZ een samenwerking op het gebied van 
opleiding en scouting van jeugdspelers. Vitesse werkt onder andere samen met 
Partnerclubs om het voetbalniveau te verhogen in de hele regio. Hiervoor gaat 
Vitesse intensief kennis uitwisselen met amateurverenigingen, maar biedt het ook 
een platform voor het delen van kennis en ervaringen door amateurverenigingen 
onderling.



cafe de schoof

Veldman Sport

Cafe de SchoofKorenmarkt 37
cafedeschoof@gmail.com

Iedere dag tussen 
17:00 en 18:00 uur

SCHOOF 
UURTJE

Iedere zondag
 

HORECA 
NIGHT

Iets cadeau 
geven

DE SCHOOF 
CADEAUBON 

Ook perfect voor 
uw verjaardag, een receptie of  clubavond



Ook perfect voor 
uw verjaardag, een receptie of  clubavond

De tijd vliegt. Inmiddels is het ook alweer een 
paar maanden geleden dat op Sportpark ’t 
Cranevelt de eerste Golden Oldies Reünie 

is geweest. Toegegeven, op de ruim 93 jaar die VDZ 
bestaat is een paar maanden niks, maar toch.

Wij als reüniecommissie kijken met veel plezier en 
een goed gevoel terug op deze eerste editie. Een 
grote opkomst met circa 120 aanwezigen onder een 
heerlijke najaarszon. De oproepen in de verschillen-
de lokale media hebben hun uitwerking niet gemist. 
De demonstratie van Walking Football mocht op 
behoorlijk wat belangstelling rekenen en betekent 
voor enkelen van jullie wellicht de (her) start van de 
voetbalcarrière.

De commissie is inmiddels bijeengekomen voor een 
evaluatie. De belangrijkste conclusie die is getrok-
ken is dat we ook volgend jaar weer een avond 
organiseren. Of het dan ook weer Golden Oldies 
heet, ligt in de toekomst verscholen. Wij denken dat 
het een goed idee is richting het eeuwfeest in 2026 
tot aan dat moment jaarlijks een gezellige avond 
te organiseren om alvast de nodige verbinding tot 
stand te brengen. Een datum volgt, we kijken aan 
de hand van foto’s eerst nog even terug naar de 
editie van 5 oktober 2019.

Regeren is vooruitzien en hoewel we met velen wa-
ren, hebben we ook meerdere keren teruggekregen 
dat oudleden niet op de hoogte waren van deze 
Golden Oldies Reünie. We zijn inmiddels gestart 
met het maken van een adressendatabase, zodat 
we in 2026 iedereen met een roodzwart verleden 
kunnen bereiken. Heb jij oudteamgenoten gemist, 
heb je wel de beschikking over hun emailadres, 
laat het ons weten op reunie@vdzarnhem.nl.

Wij zijn van plan jou incidenteel van reünieactivitei-
ten op de hoogte houden. Heb je suggesties of wil 
je dat liever niet, laat het ons dan weten.
Dank alvast en tot een volgende keer.

De Reüniecommissie

Marcel Leenders
Sjef van Leeuwen 

Willem Meijer

Golden Oldies Reünie
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Voor de jeugd van VDZ is een prachtig schietzeil geschonken op 
deze avond door Zorgwize Business Control & Management.
De Golden Oldies Schietbokaal is gewonnen door Jeroen de Winther



ZATERDAG 4 JANUARI

Het VDZ-nieuwjaarsfeest
14:00 uur: VDZ 1 - Oud VDZ 
17.00 uur:  Receptie 

WinterBBQ en borrel

Op zaterdag 4 januari wordt de traditionele Nieuwjaarsdag bij VDZ georganiseerd. Om 14:00 uur zal ons eerste elftal 
een wedstrijd gaan spelen tegen oud VDZ. Na deze wedstrijd volgt de receptie in de kantine. Aansluitend zal er een 
heerlijke BBQ worden verzorgd in winterse sferen. Alle leden zijn uitgenodigd om het nieuwe jaar in te komen luiden. 
Alvast een fijn nieuw voetbaljaar gewenst!           Joris Schemkes

Foto Jeroen Westen

      11 januari 2020, zet het alvast in je agenda !!

Twaalfde editie

Roel van der Leij 
Wintercup 2020
Op zaterdag 11 januari 2020 wordt voor de twaalfde keer het lagereelftallentoenooi ge-
speeld. Het toernooi begint om 13.00 uur. 
Na afloop van het sportieve gedeelte wordt in het clubhuis een stamppotmaaltijd genuttigd 
en vindt de prijsuitreiking plaats. De kantine zal die avond tot tenminste 22.00 uur open 
zijn. Hopelijk is het animo voor dit toernooi net zo groot is als voorgaande jaren. 

Rogier Walter



Willem van Santen bestuurslid

Tien sets nieuwe 
grensrechtersvlaggen

Sinds november zijn er tien (!) nieuwe sets grensrechtersvlaggen beschikbaar bij VDZ. Robert Wils mocht via zijn werk-
gever Bovemij eenmalig zijn sportvereniging sponsoren en hij vond dit een goede bestemming. Op de foto overhandigt 
Robert één van de sets aan Jeroen Westen (coördinator Rabobank Scheidsrechtersacademie VDZ). 

Hallo! Ik ben al ruim 7 jaar trotse "voetbalvader" bij 
VDZ, en dus al een tijdje op zaterdag te vinden 
langs de velden bij VDZ of in de regio. Mijn zoon 

Niels voetbalt nu in de JO152. Dat prachtige team (waar 
ik ook teammanager van mag zijn) is begin december 
kampioen geworden in hun competitie! (helaas net te laat 
voor deze editie, dat verslag hou je nog tegoed! red.)

Ik heb VDZ leren kennen als een warme club, waar 
vriendschap belangrijk is, en waar iedereen evenveel 
gewaardeerd wordt. Dat is erg mooi, en daarom wil ik ook 
graag een bijdrage leveren aan de ontwikkelingen binnen 
de club. Mijn werkzaamheden binnen het bestuur zullen 
te maken hebben met de Accommodatie en Facilitaire za-
ken. Veel zaken dus die niet direct met voetbal te maken 
hebben, maar wel heel belangrijk zijn voor de club. Zeker 
met de ideeën over nieuwbouw van het clubhuis, is er de 
komende jaren veel te doen op dit gebied.

In de korte kennismaking heb ik al ontdekt dat een sterk 

team van enthousiaste mensen zich intensief inzet voor 
het beheer en onderhoud van het clubhuis en de velden. 
Uiteraard kunnen we de komende jaren nog versterking 
gebruiken, want bij een goede voetbalclub passen een 
goed clubhuis, goede velden en goede kleedkamers!
Hartelijke groet,

Willem van Santen
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Op 21 november vond de Algemene Ledenver-
gadering plaats in het clubhuis dat een forse 
opknapbeurt ondergaat. De agendapunten zijn 

bekend, de jaarverslagen van de verschillende com-
missies, de kascommissie die verslag uitbrengt van het 
werk van het bestuur en de penningmeester, die laatste 
deed nog uitgebreid verslag van het afgelopen jaar en de 
toekomstplannen.
Het speerpuntenplan dat door Sjors van Leeuwen is 
opgezet voor de club ligt aardig op stoom. Andere clubs 
en ook de KNVB hebben daarover al hun waardering en 
bewondering uitgesproken. Een teken dat we op de goede 
weg zijn. Een van de onderdelen van het speerpuntenplan 
is de nieuwbouw van het clubhuis. Een delegatie van de 
club is bij diverse clubs op bezoek geweest en heeft de 
plus en minpunten daarvan eens in ogenschouw geno-
men. Er zijn ook drie scenario's uitgewerkt (schets) van 
plekken waar het nieuwe clubhuis kan komen staan. Denk 
niet dat dat allemaal zo'n vaart niet zal lopen, er is al een 
schema waarin we in 2025 in het nieuwe clubhuis zitten! 
Kom naar de volgende ALV's en stem ook over de grote 
beslissingen die er genomen gaan worden.

Een lichtpuntje op de avond was de uitreiking van de 
prijzen aan de jubilarissen. Steef was weer gevraagd om 
de jubilarissen toe te spreken en deed dit als vanouds. 
Nico Dales (25 jaar lid), zijn eigen broer Rob (50), Hans 
van der Storm (60), Jan Assen (40),Marco Zwartkruis (25) 
en Chris Schreeven (60) werden geëerd en op Brinkhovi-
aanse wijze onder vuur genomen.

Een absoluut hoogtepuntje van de avond was de benoe-
ming van een Lid van Verdienste. Jérôme Jansen kreeg 
deze eer toebedeeld en gezien het applaus was dit meer 
dan verdiend. Helaas was hij op stap met zijn vrouw maar 
de digitale techniek liet ons niet in de steek en via zijn kin-
deren kon er contact gelegd worden met hem. Stomver-
baasd keek hij via een Facetimesessie vanuit onbekende 
verten naar een volle kantine en luisterde verbouwereerd 
naar de loftuitingen die voorzitter Noud hem toesprak. Hij 
was zichtbaar geroerd. De juichende aanwezigen hebben 
er maar een biertje op genomen op kosten van de pen-
ningmeester. Het was weer een mooie avond.

RB

Algemene ledenvergadering

Meer lezen over de ALV onderwerpen?
Op pagina 47 stelt WIllem van Santen zich voor als nieuw be-
stuurslid, op pagina 33 verhaalt John Wijbenga waarom Jérôme 
Jansen lid van verdienste is geworden. Diezelfde Jérôme vertelt in 
een interview met de redactie op pagina 18 hoe hij dat gevonden 
heeft. Wie meer wil weten over de plannen met het clubgebouw 
kan op pagina 30 terecht. 
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Mede mogeli jk gemaakt door:

Het boekjaar 2018/2019 is afgesloten met een positief 
resultaat van k€ 5.8 en is k€ 5.6 euro beter dan be-

groot. Het resultaat is toegevoegd aan het vermogen van 
de vereniging. De vermogenspositie inclusief reserves en 
voorzieningen is hierdoor verbeterd. Het totale vermogen 
van VDZ is k€ 366; hiervan is k€ 274 eigen vermogen en 
k€ 92 aan voorzieningen en reserves.

Verslag Financiën ALV nov 2019 (beknopt)
De werkelijk gerealiseerde baten zijn k€ 3.6 lager dan 
begroot. Dit komt met name door lagere kantineomzet (/ 
k€ 14), maar kijkend naar de werkelijke lasten dan liggen 
de inkopen kantine logischerwijs lager (k€ 11.4). Verder 
vallen de lagere personeelskosten (/k€ 12) weg tegen 
hogere wedstrijdkosten (+K€ 14).

Hans van der Held 
Penningmeester



BSW Adviesgroep

Rung Thais Restaurant

rund Thais resTauranT
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The road to het 
kampioenschap van 

JO12-6

2,5 jaar geleden begon het in de JO11. Sommige 
van het huidige team zaten hiervoor ook al bij VDZ.
Maar mijn reis met het team begon bij JO11. De 
eerste seizoenshelft 17/18 was vooral een mentale 
leerschool met uiteindelijk de 11de plek (van de 12). 
Bij de tweede seizoenshelft 17/18 kwamen wij in de 
middenmoot terecht met enorme verbetering in ons 
spel. Prachtig om te zien hoe kinderen zich indivi-
dueel en als team ontwikkelen en hierdoor snel pro-
gressie kunnen maken.

Toen de eerste seizoenshelft van 18/19 begon, vond 
er een kleine verandering in team samenstelling  
plaats maar nog steeds de vaste harde kern.  En 
ze werden  6de in de eerste seizoenshelft. In het 
tweede seizoenshelft 18/19 hebben wij tot het einde 
meegedaan voor het kampioenschap. Uiteindelijk 
als ik mij niet vergis zijn wij 3de zijn geworden, we-
derom een prachtige groei.

Dit seizoen gingen we door met grotendeels het-
zelfde team voor JO12-6. Dit seizoen hebben ze sa-
mengewerkt en geknokt. Daardoor zijn we vandaag 
(30-11), met nog 2 wedstrijden te gaan, KAMPIOEN 
GEWORDEN. Iets wat ik alle kids een keertje gun 
om mee te maken! Met de meeste doelpunten voor 
en de minste doelpunten tegen en oprecht PRACH-
TIG samenspel.

Prachtig om het team te zien glunderen!

Onlangs heb ik een meeting met ze gehad in de 
bestuurskamer. Wat waren ze trots en wat voelde 
ze zichzelf professioneel. Wij hebben samen de 
samenvatting gekeken van de championsleague fi-

The road to 
het kampioenschap van JO12-6

nale (04/05) Milan – Liverpool en hebben deze sa-
men gevalueerd. Voor de mensen die de finale niet 
hebben gezien ; Liverpool kwam met 3-0 achter en 
won uiteindelijk de finale. Schoolvoorbeeld wat een 
positieve houding, positieve feedback en wilskracht 
wel niet kan doen. Hoe jong onze jongens ook zijn, 
ze wisten precies wat wij hiermee wilde bereiken. Ze 
hebben dit gelijk in de praktijk omgezet.

Met 4 sterk gerankte tegenstanders achter elkaar 
hebben zij zichzelf iedere week weer bewezen als 
team en als individu.Nu gaan wij verder bouwen aan 
the road to another promotion! Met PLEZIER ten alle 
tijden voorop.Niet het resultaat maar de vooruitgang 
met een winning mind set hoop ik ze mee te geven. 
Voor zoveel mogenlijk plezier en persoonlijke groei 
zowel individueel als in teamverband.

Talent wins games but teamwork and intelligence 
wins championships!

Om af te sluiten wil ik bedanken:
●  Mirzan, Jack, Jelle, Rens, Siem, Luca, Sam, Joeri,  

Tristan (zie foto)
●  Woensdagtrainer (19/20) Ger Oosterbaan.
●  Woensdagtrainster (18/19) Elly Altena.
●  Erwin Brakenhoff keeperstrainer
●  Het trouwe publiek, iedere week weer is er mini-

maal 1 ouder per kind aanwezig voor de support.
Echt super om te zien en fijn voor de kinderen want 
ze zijn zo trots op jullie als ouders.

Ik hoop dat ik iedereen heb meegenomen in mijn en-
thousiaste verhaal.

Groeten Juan Suanes (Trainer/coach)
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Als veldspeler in de rol als keeper heb je het beste 
overzicht over het veldspel. Eigenlijk een leerzame plek 
om te observeren wat er wel of niet gebeurt tijdens 
de 90 minuten. Als je jaren op die plek hebt gestaan 
en ook nog op hoog niveau hebt geacteerd, dan lijkt 
het mij een logische stap om die ervaring en kennis te 
delen in de rol als trainer. Jacco Beerthuizen (50) was 
zo’n keeper en is sinds dit seizoen de nieuwe aanwinst 
in onze VDZ-familie, trainer van zondag Heren 2.

Jacco is opgegroeid in Dieren en na de scheiding van 
zijn ouders verhuist hij met zijn moeder en broertje 
naar het Westen, Capelle aan den IJssel, waar hij 

in zijn jeugd onder de lat stond bij CVV Zwervers. Op zijn 
zestiende keerde hij terug naar zijn vader in Dieren, waar 
vader lid was van Gazelle Nieuwland en zoon Jacco ging 
spelen bij de overburen Erica ’76 (nu vv Dieren). Twee 
Dierense clubs, concurrenten van elkaar, maar vader en 
zoon waren daarbuiten één en runden samen het auto-
schadebedrijf Beerthuizen in Dieren en Zutphen.

Zijn keeperstalent werd opgemerkt door de superboeren 
en samen met zijn concurrent Ron Olyslager kwam hij 
uiteindelijk uit voor het eerste elftal. Goede herinnerin-
gen aan de recent overleden trainer Pim Verbeek, waar 
Jacco vol lof over spreekt. Het echte avontuur begon bij 
de Graafschap en vanuit daar keepte hij bij diverse clubs, 
zoals Heracles (onder leiding destijds van trainer Henk 
van Brussel), Babberich, Go Ahead en uiteindelijk heeft 
keeper Beerthuizen zijn carrière in Deventer afgesloten bij 
Koninklijke UD. Toch bleek dat Jacco als keeper onmis-

baar was op de velden, toen hij in zijn rol als trainer bij 
WHCZ toch nog een paar wedstrijdjes moest invallen.

Beerthuizen staat inmiddels alweer wat jaren als ervaren 
trainer op het veld. De nieuwe VDZ trainer spreekt vol lof 
over zijn redelijk jonge groep en het vertoonde spel, al ziet 
hij uiteraard graag dat dat na de winterstop wordt vertaald 
in punten. Drie dagen in de week is Jacco bij VDZ en 
verlaat hij ’s avonds Arnhem om naar zijn woonplaats Zut-
phen af te reizen. Het keepersvak blijft een mooi vak en 
dat brengt hij graag ook nog over op de selectiekeepers 
van FC Zutphen op donderdagavond.
‘Een club als VDZ met 1600 leden is in Arnhem een 
begrip en dat voel ik steeds meer, ik voel me er thuis en 
op m’n gemak. Een prettige staf en een goede, sfeervolle, 
fijne groep en club om mee en voor te mogen werken!’

Irene Smeltink

Van keeper tot coach

Winnen van Ajax, dat kunnen niet veel spelers zeggen,  
met Heracles in de bekerwedstrijd van november 1996
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SCHRIJF JE IN VIA DE WEBSITE:
WEPLAYESPORTS.EVENTS/

SCHRIJF JE IN EN SPEEL MEE!

- VOOR ALLE JEUGDLEDEN
- IN DE VDZ KANTINE
- PLAYSTATION 4 | MAX. 80 DEELNEMERS
- KWARTIER VAN TEVOREN AANWEZIG!
- POULES OP LEEFTIJD INGEDEELD

23/12/2019

14:00 TOT 18:00

€4

WEPLAYESPORTS.EVENTS/VDZ
SCHRIJF JE IN VIA:

DATUM:

TIJD:

DEELNAME:



Pietenparcours in de mist 
Om half 2 stonden de eerste kinderen al te trappe-
len; sint vieren bij VDZ, mooier kan het niet. In de 
kantine rook het al voorzichtig naar chocomel. En 
langzaam druppelden iedereen binnen. 
Om 14 uur was het tijd om te verzamelen in de mid-
dencirkel. Na het zingen van een liedje (de Sint 
houdt erg van zingende kinderen) konden de klein-
tjes starten met het Pietenparcours. Sint had twee 
Roetveegpieten gestuurd; op het moment dat zij op-
doken uit de grijze mist kon het feest echt beginnen. 

Dankzij Henk Matser galmde al snel de Sinterklaas-
liedjes over het veld, wat de sfeer nog beter maakte.
Een kleine domper op de feestvreugde was het be-
richt dat alle pakjes samen met de stoomtrein ver-
dwenen waren, zodat de kinderen nog niet iets van 
de Sint hebben kunnen krijgen (bij het ter perse gaan 
van dit verslag was het treinstel met de cadeaus ge-
lukkig alweer terecht). Gelukkig was er voor ieder-
een een bekertje warme chocomel met een heerlijke 
verse stroopwafel. Ondergetekende vermoedt dat 
die vast bij dat stroopwafeltentje in de stad gehaald 
zijn. 

Om 15 uur kwam de tweede groep. De net iets ou-
dere kinderen stortten zich met hetzelfde enthousi-
asme op de pakjes-estafette, het pakjes knallen, en 
pakjes vangen, en andere voetbalspelletjes zoals te 
horen was aan de enthousiaste geluiden die echo-
den over het inmiddels totaal onzichtbare voetbal-
veld. 

Een geslaagde middag. 

Op naar volgend jaar!
De VDZ Piet.

foto’s: Kim Corbeek

54



Pietenparcours in de mist 
Om half 2 stonden de eerste kinderen al te trappe-
len; sint vieren bij VDZ, mooier kan het niet. In de 
kantine rook het al voorzichtig naar chocomel. En 
langzaam druppelden iedereen binnen. 
Om 14 uur was het tijd om te verzamelen in de mid-
dencirkel. Na het zingen van een liedje (de Sint 
houdt erg van zingende kinderen) konden de klein-
tjes starten met het Pietenparcours. Sint had twee 
Roetveegpieten gestuurd; op het moment dat zij op-
doken uit de grijze mist kon het feest echt beginnen. 

Dankzij Henk Matser galmde al snel de Sinterklaas-
liedjes over het veld, wat de sfeer nog beter maakte.
Een kleine domper op de feestvreugde was het be-
richt dat alle pakjes samen met de stoomtrein ver-
dwenen waren, zodat de kinderen nog niet iets van 
de Sint hebben kunnen krijgen (bij het ter perse gaan 
van dit verslag was het treinstel met de cadeaus ge-
lukkig alweer terecht). Gelukkig was er voor ieder-
een een bekertje warme chocomel met een heerlijke 
verse stroopwafel. Ondergetekende vermoedt dat 
die vast bij dat stroopwafeltentje in de stad gehaald 
zijn. 

Om 15 uur kwam de tweede groep. De net iets ou-
dere kinderen stortten zich met hetzelfde enthousi-
asme op de pakjes-estafette, het pakjes knallen, en 
pakjes vangen, en andere voetbalspelletjes zoals te 
horen was aan de enthousiaste geluiden die echo-
den over het inmiddels totaal onzichtbare voetbal-
veld. 

Een geslaagde middag. 

Op naar volgend jaar!
De VDZ Piet.

foto’s: Kim Corbeek

55



Mondygiënistenpraktijk Arnhem

HANS, eten en drinken

SPECIAAL 

BIER
ELKE DONDERDAG AVOND

3,50EURO

ZIN OM
HEERLIJK SAMEN

TE ETEN IN DE NATUUR ?

Stel je eigen 
Lunch • Borrelmand

Samen !

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

HANSETENENDRINKEN

HANSETENENDRINKEN

O26 382 89 98

GRATIS WIFI

Jacob Cremerstraat 95 
6821 DC ARNHEM

www.Hansetenendrinken.nl

KOFFIE LUNCH

BORREL DINER

FEESTJE ?
Vier het

bij ons !!

MAANDAG GESLOTEN
DINSDAG  t/m  ZONDAG 

OPEN  VANAF 11:OO 

OPENINGSTIJDEN

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

BORREL ALTIJD

VOEL JE THUIS,
VOEL JE WELKOM

In de huiskamer van Sonsbeek!!
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VDZ
HOGEROP

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

• Reserveer tijdig
• Reserveer ovv VDZ actie

Inmiddels gaan we alweer richting de kerstdagen wat 
betekent dat ook de eerste helft van de voetbalcom-
petitie er weer bijna op zit. In deze Volharder staan 
diverse stukjes waaruit blijkt dat de bal weer veelvul-
dig de goede kant op rolt. Waarschijnlijk is het ook 
opgevallen dat de kantine drastisch verandert wordt, 
een uitbouw aan de hoofdveldzijde, nieuwe kleuren 
en een nieuw interieur. Een hele verbetering wat ook 
zeker noodzakelijk is. Verdwenen is ons bekende 
sponsorbord, daar voor in de plaats komen diverse 
digitale schermen waar de sponsoruitingen zichtbaar 
zijn….we gaan met onze tijd mee zullen we maar zeg-
gen. Op sponsorgebied is er meer nieuws .....

Woonadvies senioren
Binnenkort is Woonadvies senioren zichtbaar op ons 
sportpark doormiddel van een reclamebord. Als kleine 
Arnhemse organisatie verstrekken zij woonadvies aan 
mensen die nadenken over hun oude dag. U wilt 
waarschijnlijk het liefste zo lang mogelijk in uw eigen 
vertrouwde huis en omgeving blijven wonen. Als uw 
kinderen uit huis zijn of als u of uw partner zorgbehoe-
vend worden, is dit echter niet altijd meer vanzelf-
sprekend. Woonadvies Senioren kijkt graag samen 
met u wat uw woonkeuzes zijn. Kunt u met wat 
aanpassingen uw woning levensloopbestendig maken 
of kunt u beter op zoek naar een nieuwe seniorenwo-
ning? Bij beide opties ondersteunen zij u van advies 
tot en met realisatie….www.woonadviessenioren.nl

Rubberrol Arnhem BV
Rubberrol Arnhem BV is toegetreden tot de business 
club VDZ Hogerop. Rubberrol is een technische groot-
handel en legt zich toe op de levering van producten 

en diensten aan voornamelijk 
zakelijke klanten. Dit houdt 
echter niet in dat particulieren niet 
welkom zijn. Door het aanbieden van 
producten via de webshop is het assorti-
ment voor eenieder toegankelijk. Voor meer 
informatie www.rubberrol.nl.

Verder
Binnenkort staat er weer diverse activiteiten op het pro-
gramma, zo gaan we in januari naar een wedstrijd in de 
Bundesliga, gaan we een avondwedstrijd organiseren en 
is er in april/mei uiteraard weer de sponsoravond. Deze 
avond wordt uiteraard weer spectaculair maar in een 
volgende Volharder vast meer daar over.

Wilt meer informatie aangaande sponsorzaken of lid wor-
den van onze business club VDZ Hogerop stuur dan een 
mail naar…..vdzhogerop@vdzarnhem.nl

Jan Tenback

VDZ Hogerop nieuws
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Pupil van de Week: Pim Uittenbo-
gaard en Sam Koiter

Naam: Pim Uittenbogaard
Ik ben 9 jaar oud en speel in JO10-5 als keeper/verdediger . 
Ik was pupil van de week bij de wedstrijd: VDZ 1 – VVZA 1, bij 
de wedstrijd op 10 november 2019 . De uitslag was 2 - 2 .

Hoe lang speel je al bij VDZ? Dit is mijn tweede seizoen
Waarom koos je voor VDZ? Al mijn vrienden zitten daar
Op welke positie speel je het liefst? Keeper
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom?
Kwint Ceelen en Ruben Flierman
Wie vind je de beste voetballer en waarom? 
Frenkie de Jong en Virgil van Dijk
Wat is je favoriete club? Vitesse
Heb je nog andere hobby’s? Gamen en met de Lego spelen
Wat wil je later worden? Politieagent
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij VDZ?
Dik winnen en pupil van de week
Wat was je beste wedstrijd of actie? Gewonnen met 162
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over jezelf?
Ik vind het leuk om te voetballen bij VDZ. LATER!!!!

Naam: Sam Koiter
Ik ben 8 jaar oud en speel in JO9-2 als linksvoor . Ik was pupil van 
de week bij de wedstrijd: VDZ 1 – Sporting ‘70 bij de wedstrijd op 
13 oktober 2019 . De uitslag was 3 - 0 .

Hoe lang speel je al bij VDZ? 1.5 jaar
Waarom koos je voor VDZ? 
Mijn vrienden uit de buurt spelen daar, en het is in de buurt
Op welke positie speel je het liefst? Spits
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom? 
Thomas en Arno, de trainers, daar trainen ze ook zo goed
Wie vind je de beste voetballer en waarom? 
Messi, heel goed dribbelen en scoren
Wat is je favoriete club? Barcelona
Heb je nog andere hobby’s? 
Voetballen, voetballen, en heel soms BMX’en
Wat wil je later worden? Voetballer :-)
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij VDZ? 
Dat ik naar de selectie mocht (eind vorig jaar)
Wat was je beste wedstrijd of actie? Mijn eerste wedstrijd won ik 
met 112. Ik maakte zes doelpunten!
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over jezelf? VDZ is 
een hele leuke club! En dat pupil van de week zijn superleuk is!

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

dynamiek.nl

Professionals in 
beweging 

Presikhaaf 
Rijkerswoerd 
Schuytgraaf 

Schoonmaakbedrijf Hofs

Géro meuBelsToffeerderij

voor 
particulieren
bedrijven 
verenigingen

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

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

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

 www.sbhofs.nl
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Inloopspreekuur JEUGD
Door fysiotherapeut Evert van Amerongen
Vooraf  aanmelden via telefoonnummer  
06-21818152

Maandelijks op woens-
dag: van 19.00 - 20.00 u.

- 15 januari 2020

- 12 februari 2020

- 11 maart 2020

-  8 april 2020

- 13 mei 2020

Professionals in 
beweging 

Inloopspreekuur 
JEUGD  

 
Door fysiotherapeut Evert van Amerongen 

 

Vooraf  aanmelden via  telefoonnummer  
06-21818152 

Maandelijks op 
woensdag van 19.00-
20.00 uur 
 
• 16 oktober 2019 
• 13 november 2019 
• 11 december 2019 
  

 
 

Telefoon: (026) 3612093 
E-mail: info@fysio-

dynamiek.nl 

Evert van Amerongen: 
Mobiel: 06-21818152 

Presikhaaf 
Rijkerswoerd 
Schuytgraaf 

Locatie: 
Sportpark VDZ 

Locatie 
Sportpark VDZ

Telefoon: (026) 3612093 
E-mail: info@fysio-

dynamiek.nl

Professionals in 
beweging 

Presikhaaf 
Rijkerswoerd 
Schuytgraaf 



De organisatie 
van VDZ

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

Postadres 
Postbus 864 
6800 AW Arnhem 

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

Contributies
(seizoen 2019/2020)
Seniorenleden € 272, 
(spelend)
Junioren  € 240, 
(13 t/m 18 jaar)
Pupillen  
(5 t/m 13 jaar) € 231,
Trainingslid € 150, 
(senioren)
Leden € 82,  
(niet spelend) 
Donateurs € 25,

Contributie
NL90RABO0132252406  
t.n.v. RK VV VDZ

Alle informatie vind u op 

www.vdz-arnhem.nl
Op onze website vindt u onder 
de rubriek Algemeen →  
Organisatie & Reglementen 
meer informatie over de 
verenigingsstructuur, statuten, 
huishoudelijk reglement, ge-
dragscode en tuchtreglement. 
Wijzigingen voor deze pagina 
graag doorgeven aan 
Esther Bronkhorst 
secretaris VDZ Bestuur. 

BestuursTeam
Voorzitter en woordvoerder Noud Hooyman 0611351333
Algemene zaken Esther Bronkhorst 0644376905
Financiële zaken Hans van der Held 0623374766 
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 <vacature> 
Wedstrijdsecretaris senioren Hanny Jansen wss@vdzarnhem.nl

Commissies
Herencommissie – selectie Philip Bouman 06 14566972
Herencommissie – recreatie Rogier Walter 06 29276710
Damescommissie  Irene Smeltink 06 10612614
Horecacommissie  Rogier Walter 06 29276710
Sponsorcommissie VDZ Hogerop Evert van Amerongen 026 4435831
Clubbladcommissie De Volharder Rudi Borkus 026 4422408
Websitecommissie  Jeroen Westen 06 18067183
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 06 51193081
Algemeen jeugdcoördinator <vacature> 
Wedstrijdsecretaris jeugd Gerard van Lunenburg 06 55778863
Toernooicommissie jeugd Lisette van Dijk
  toernooicommissie@vdzarnhem.nl
Stagebegeleiding CIOS  Cantor Barten 06 52406331

Contactpersonen Voetbaltechnische zaken
Hoofd Opleiding <vacature>
Scheidsrechtercoördinator Jeroen Westen 06 18067183

Contactpersonen Overige zaken
Onderhoud en schoonmaak Steef Brinkhoff 0625088662

Voor de complete lijst met contactpersonen verwijzen we naar de website: 
https://vdzarnhem.nl/808/contactpersonen/
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BVr adVies, accounTanTs en BelasTinGadViseurs

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

 Het team van Berkhout & Van Rijn   

Accountants en Belastingadviseurs 

B.V. streeft dagelijks naar een hoge 

kwaliteit en tevredenheid in hun 

dienstverlening. 

U kunt bij ons terecht voor:

● (LOON)ADMINISTRATIE 

● JAARREKENINGEN   

 eenmanszaken

 vennootschappen

 stichtingen

● ACCOUNTANTSVERKLARINGEN  

● ALLE FISCALE AANGIFTEN 

 inkomstenbelasting

 vennootschapsbelasting

 omzetbelasting

● FISCALE ADVISERING

 bedrijfsovernames

 herstructureringen

 inkomensplanning

 A Marketing 37c

 6921 RE Duiven

T  (026) 74 10 710

 A De Hofstede 30

 4033 BV Lienden

T  (0488) 74 00 40

E info@bvradvies.nl

I www.bvradvies.nl


