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Flow Bloemisten

www.cafetariathoekjearnhem.nl

Cafetaria Bar ´t Hoekje

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

www.cafetariathoekjearnhem.nl

broodjes ● schotels ● ijs 
 döner ● snacks ● shoarma

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

verdienen speciale bloemen

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

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

OLB Voetbalcenter

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

www.olbsports.nl
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van de 
voorzitter

Het is toch een rare gewaarwording zo’n digitale 
algemene ledenvergadering. Voor mij als voorzit-
ter overigens niet onhandig als je gewoon kunt 

uitpraten en vragen alleen per chat hoeft te beantwoorden. 
Maar het was ook koud in de kantine en we zaten met 
bestuur op wel erg veilige afstand van elkaar. Ik miste de 
reuring, de kritische vragen, de flauwe en goede grappen 
(al kwamen er ook online een paar door). Ik miste vooral 
de gezelligheid en de saamhorigheid na afloop. Met een 
pilsje even bijpraten over onze mooie club.

Elders in deze Volharder kunt u het verslag lezen van 
de ALV. Gelukkig zijn we nog financieel gezond en met 
de genomen maatregelen blijven we dat. De leden en 
sponsoren blijven VDZ trouw en dat is belangrijk. In De 
Gelderlander hebt u kunnen lezen, dat dit niet bij alle 
clubs zo is. Wij blijven u op de hoogte houden. Zodra de 
coronamaatregelen worden versoepeld, zullen wij daar 
op inspelen. Hopelijk kunnen de senioren op niet al te 
lange tijd weer trainen en mogen we weer echte wedstrij-
den gaan spelen, want dat gemis doet toch het meeste 
pijn voor echte voetballers en het trouwe publiek. Maar tot 
die tijd stel ik voor: trainen op de manier die mag en volg 
ons op de sociale media. Op de ALV heb ik het namens 
het bestuur gezegd en ik herhaal het hier: wij mogen met 
zijn allen trots zijn op de solidariteit en discipline van onze 
leden en ik bedank iedereen, die zijn steentje is blijven 
bijdragen in deze moeilijke tijden.

Ondertussen werken we ge-
staag door aan het realiseren 
van ons speerpuntenplan. 
Met genoegen hebben we 
als bestuur een verenigingscoördinator aangesteld, Stan 
Minderaa. Stan is een kind van onze club en velen ken-
nen hem, maar hij zal zich ongetwijfeld voorstellen op 
de website (en in deze Volharder op pagina 13). Weer 
een puzzelstukje in de professionalisering van onze 
organisatie, die onder leiding van ons nieuwe bestuurslid 
algemene zaken, Bart Drewes, verder vorm krijgt. Ik ben 
blij dat Bart sinds de ALV ook officieel aan boord is. Hij 
stelt zich voor op pagina 30. 

Het kerstfeest met de loterij en de nieuwjaarsborrel op 
VDZ moeten we helaas gaan missen dit jaar. Ik verzeker 
u, zodra het weer kan en mag organiseren we een fees-
telijke bijeenkomst in het clubgebouw of op het terras. Tot 
die tijd zou ik zeggen, zet uw kerstgroet en nieuwjaars-
wens op de sociale media. 

Hopelijk kunnen we in huiselijke kring wel op bescheiden 
manier kerst en nieuwjaar vieren. Ik weet op moment van 
schrijven niet wat kan en mag, maar ik gun u (en mijzelf) 
van harte enige ruimte daartoe. Zonder vuurwerk, maar 
met uw geliefden en een goed glas champagne. Maar het 
allerbelangrijkste is natuurlijk geluk en gezondheid en dat 
wens ik u toe! niet alleen voor de feestdagen, maar ook in 
het nieuwe jaar. Let op elkaar en hopelijk tot snel.

Noud Hooyman

Foto’s van de ALV
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van de 
redactie
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Op wereldreis in eigen land!

6-4-2020   12:30:07

Het seizoen was nog niet begonnen of het lag 
alweer op zijn gat. Jammer maar helaas. Geluk-
kig kan de jeugd nog wel onderlinge wedstrijden 

spelen. Geen vervanging voor de competitie natuurlijk 
maar toch beter dan niets. De oudere jongeren (18+) 
zullen een andere activiteit moeten zoeken om de conditie 
op peil te houden, tennissen, hardlopen, mountainbiken 
etc. Maar dat is toch allemaal maar surrogaat t.o.v. het 
voetbalspelletje.

Maar ook al wordt er niet gevoetbald, toch was er weer 
voldoende te doen bij VDZ om het kerstnummer van de 
Volharder te vullen. Alle rubrieken zijn weer goed gevuld. 
Dat is ook wel een voordeel van een gedeeltelijke lock-
down. Mensen hebben net iets meer flexibiliteit om het 
een en ander in elkaar te knutselen (behalve surprises).
We hebben voor het eerst een digitale ALV gehad. Het 
was een goed georganiseerd event met meer bezoekers 
dan een normale ALV. Het beeld kwam naar voren dat 
ondanks de moeilijke tijd VDZ de stormen goed doorstaat, 
dankzij haar trouwe leden. We staan er nog goed voor. 
Een aantal leden werd gehuldigd vanwege een jubileum, 
één ervan was Marcel Leenders, al 50 jaar als voetbal-
ler en vrijwilliger lid van VDZ. Een mooi artikel gaat over 
hem. En toevallig is ook de reüniecommissie waar hij lid 
van is onderwerp van de rubriek VDZ in beweging. 
Een ander onderwerp op de ALV was het open sportpark 
dat ‘t Cranevelt is en welke problemen dat oplevert voor 
VDZ. Willem van Santen schrijft er een artikel over.
Moderator van de vergadering was Stan Minderaa, de 
nieuwe verenigingsmanager. Ken je hem al? Hij stelt zich 
in ieder geval voor in deze Volharder. Een andere intro-
ductie is nieuw bestuurslid Bart Drewes, ook hij vertelt wat 
hem beweegt.

Maar genoeg over de bijzaken, nu de hoofdzaken. Voet-
bal! Er gebeurt genoeg, ook al zitten we in een competi-
tieloze tijd. De jeugd speelt allerlei onderlinge wedstrijden, 
op zaterdagen is het sportpark goed gevuld. Ook de 
champions league gaat door, een mooie fotoreportage 
zie je in dit nummer. Er wordt zelfs gevoetbald op de golf-
baan, de JO83G leert ook daar de eerste beginselen van 
het voetbal. Trainingen gaan natuurlijk ook door, ook de 
keeperstrainingen. En keepers, daar zijn er nooit genoeg 
van. Als je gaat voetballen is het meestal niet het eerste 

waar je aan denkt. Jong geleerd is oud gedaan dus de 
JO9 krijgen met mooie oefeningen van Erwin Brakenhoff 
plezier in het keepersvak.
De vrouwen 30+ hebben ook nog plezier in het voet-
bal maar zoeken dat tegenwoordig ook in alternatieve 
vormen zoals speed soccer. Ook dat ligt nu stil maar Irene 
Smeltink schrijft over de ervaringen tot nu toe. De rubriek 
voetbalvaders hebben in dit nummer hun eerste afleve-
ring. Helaas niet met ervaringen over het voetbal langs de 
lijn maar het is toch een interessant stuk geworden.

Wat er verder nog in dit nummer staat laat ik aan jullie 
leesgrage ogen over. Hopelijk gaan we in het nieuwe jaar 
snel weer over tot de orde van de dag en is het eind van 
de winterstop ook het eind van de lockdown (wat voetbal 
betreft in ieder geval). 
Namens de redactie fijne feestdagen en veel leesplezier 
gewenst, tot ziens in 2021!

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

We doen ons best maar je kunt ons daarmee natuurlijk 
wel helpen. Heb je iets speciaals, een leuke wedstrijd, 
bekerwedstrijd, toernooi of ander onderwerp en wil 
je een mooi artikel (met fijne foto’s) in de Volharder, 
neem contact op, dan overleggen we wat we kunnen 
doen. 
 volharder@vdz-arnhem.nl
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voetbal

familie

De familie Van Poorten bestaat uit Fien, speelt in de MO15-1, 
middenveld/rechtsback, Jaap, speelt in de JO12-6, op allerlei 
posities op links, Neeltje is supporter, vindt voetbal erg leuk, 
maar dat geldt ook voor hockey (hockeyt bij AHC), Marjolein, 
trainer MO15-1, (voetbalt zelf 30+, 7 tegen 7 bij VVO, daar 
begonnen toen VDZ nog geen dames 7 tegen 7 competitie 
had), Olaf en Kasper (hond), zeer trouwe supporters, staan 
altijd wel ergens langs de lijn.

• Wij zijn bij VDZ beland omdat Jaap wilde voetballen en wij had-
den gehoord dat VDZ echt wel de club was in ArnhemNoord 
als je wilde gaan voetballen. Jaap was toen 5 of 6 en kwam in 
de Champions League-competitie op zondagochtend terecht.

• Wij zijn nu zo’n 5 of 6 jaar actief bij VDZ.
• Fien: ‘Ik sta nu het liefst in de verdediging, want ik vind het fijn 

om felle duels aan te gaan.’ 
• Jaap: ‘Ik sta het liefst op het middenveld, want dan kan ik alle 

kanten op.’
• Marjolein: training geven is vooral leuk als je ziet dat de mei-

den beter gaan voetballen en dat ze er ook lol in hebben. De 
meiden onder 15 hebben best een lastige leeftijd om training 
aan te geven. Er speelt veel meer in hun leven dan alleen 
voetbal en dat delen ze graag met elkaar. Maar het is dan wel 
heel tof als je ziet dat ze elkaar in het veld weten te vinden en 
mooie combinaties maken.

• Jaap vond het slaapmutsentoernooi vooral 
heel leuk. Voetbal en gezelligheid en weinig 
slapen bij elkaar.

• Bij VDZ zitten heel veel vrijwilligers met een 
groot hart voor voetbal en de jeugd. Het is fijn 
om te zien hoe betrokken mensen zijn en dat 
er nu bijvoorbeeld ook in coronatijd van alles 
wordt bedacht om het voetbal voor de jeugd 
toch draaiende te houden.

• Pluspunt: dat er nu bijvoorbeeld op de zater-
dagen nog steeds gevoetbald kan worden 
doordat er van alles onderling geregeld wordt. 
Ook vindt Fien het top dat de kleedkamers er 
altijd schoon uitzien. Dat is bij andere clubs 
wel eens anders.

• Minpunt: dat er nu overal borden staan dat 
honden niet meer welkom zijn. Dat vindt 
Kasper niet leuk. Die loopt graag voor de wed-
strijden een rondje in Zypendaal om daarna 
langs te lijn te supporten. 

• Zo’n lange tijd zonder wedstrijden is wel echt 
balen. Als je met je team op pad bent, geeft 
dat meer een gevoel van saamhorigheid. Ook 
is iedereen net wat fanatieker als het er echt 
toe doet.

• We volgen VDZ niet online... nooit over 
nagedacht.. 

• Misschien leuk om onze voetbalhelden te 
vermelden: Fien: Donny vd Beek. Jaap: Arjen 
Robben. Marjolein: Marco van Basten.

Van Poorten
Foto Kim Corbeek-Folman



De horecacoördinator (beeld-
column Ruud Tuithof)

De horeca-coördinator
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Op de racefiets naar de club om om 08:30 uur de kantine te openen. Vervolgens 
sleutels uitgeven, rondjes lopen langs de velden. Een oogje in het zeil en een oogje 
in de krant. Zorgen dat alles moeiteloos verloopt voor spelers en trainers.  
En zo rond 17:00 uur, als de laatsten de velden verlaten doet ie de boel weer dicht. 
Het is het werk van de horeca-coördinator in coronatijd. Niet zo opwindend zoals 
op de vertrouwde zaterdagen. Maar wel net zo belangrijk. Hij houdt het nog wel vol 
hoor. Wij ook toch? We volharden.

Op de foto: Ben Mahler voor het derde seizoen actief in de horeca bij VDZ
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JO08-3: extra training 
op de golfbaan

“EEN AFTRAP, WAT IS DAT?”

Het voetbalseizoen was voor JO8-3G heel leuk be-
gonnen. Veel nieuwe dingen leren op de training en 
ook wedstrijden spelen tegen andere clubs. De eer-
ste wedstrijd mochten we nog uitleg geven wat een 
“aftrap” is. De nieuwe talentjes zijn heel leergierig 
en bij de eerste wedstrijden hebben we alleen onze 
eigen gescoorde doelpunten geteld. ;) 

Erg leuk om met zulke enthousiaste kinderen een 
team te vormen, die nog nooit eerder competitie-
wedstrijden gespeeld hebben of sommigen (Abel en 
Vigo) die alleen nog maar een oefentraining gehad 
hebben. 

Ouders die het drinken regelen in de rust, de 
aanvoerder de snack in de rust, maken de 
zaterdagochtenden tot een goed begin van het 
weekend!

Keepen is populair in het team, vooral Anna en 
Niek willen graag de handschoenen aan en 
houden veel lastige ballen tegen.

Met Saar en Lucas in de aanval, maken we mooie 
doelpunten en wordt er veel om de bal gevraagd: 
“pass, pass” wordt er veel geroepen. 

Een sterk middenveld met balafpakker Sep 
en steekbalgever Stan maakt ons team compleet 
om na de winterstop weer vrolijk verder te leren en 
plezier te hebben.

JO8-3G: Extra training op de golfbaan

FOOTGOLF

Door de competitiestop zijn we met het elftal naar 
Papendal gegaan om aan de traptechniek te werken, 
middels het spel footgolf. Het was even wennen om-
dat er geen goal was, maar de kinderen vonden het 
erg leuk om de bal in de hole te schieten. Afsluitend 
met een zakje chips en een pakje drinken gingen we 
met een ervaring rijker weer naar huis. 

>>> https://papendal.nl/activiteiten/footgolf/ <<<

Groeten,
Joris Meeuwsen en Marcel van Weelden



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



Achter de schermen is er bij een club van 1500 
leden altijd veel gaande. Ontwikkelingen als een 
jong ondersteunend bestuursteam en een tech-

nisch jeugdcoördinator is u vast niet ontgaan. Ook de rol 
als ‘verenigingsmanager’ is in het leven geroepen om de 
toekomstbestendigheid van VDZ te waarborgen.

De verenigingsmanager heeft een naam gekregen, name-
lijk de 25jarige Stan Minderaa. Stan speelt in het tweede 
elftal op zondag, hij traint de J0151 en is alweer 10 jaar 
lid van VDZ. Afgelopen zomer heeft hij zijn master Sport-
beleid & Sportmanagement afgerond in Utrecht en werd 
het tijd om aan de slag te gaan binnen de sportwereld. Het 
afgelopen seizoen was Minderaa betrokken bij het ontwik-
kelen van het nieuwe jeugdbeleidsplan. Met zijn kennis en 
ervaring wilde hij graag meer doen voor VDZ. 

De verenigingsmanager Stan is het aanspreekpunt voor 
de vrijwilligers geworden, zodat zij nog beter kunnen 
worden ondersteund. Zijn voornaamste taak is ervoor te 
zorgen dat vrijwilligers met hun vragen ergens terecht 
kunnen. Op het moment is het vaak zo dat veel mensen 
niet weten wie wat doet en dat veel zaken blijven liggen, 
omdat iedereen verwacht dat een ander het wel doet. 
Dit heeft tot gevolg dat een klein aantal vrijwilligers veel 
taken toebedeeld krijgen en hun energie niet meer kunnen 
steken in dat wat ze het liefst doen.

‘Mijn doel is om regelmatig contact te hebben met de vrij-
willigers en de verschillende commissies. Door regelmatig 
met iedereen contact te hebben kom ik te weten wat er 
speelt binnen de club en waar mijn hulp nodig is. Door 
met mensen mee te denken en de juiste mensen aan 
elkaar te koppelen, wil ik ervoor zorgen dat zaken sneller 
worden opgepakt.’ 

‘Mocht je vragen hebben, twijfel dan vooral niet om mij 
aan te spreken op de club of te mailen naar  
verenigingsmanager@vdzarnhem.nl’ 

Het uiteindelijke doel is om ervoor te zorgen dat VDZ klaar 
is voor 2026!

Irene Smeltink

Stan Minderaa nieuwe verenigingsmanager VDZ

Meedenken en koppelen
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Op de foto zie je Stan als moderator tijdens de Algemene  
Ledenvergadering van 13 november  (foto Esther Bronkhorst)



Kleintuente Installatietechniek

Versteegh Dancemasters

DANSENBIJVERSTEEGH.NL   |     026 3511211

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

Wil je met me dansen?

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

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

Communicatie  Marketing  Merkstrategie  Positionering  Merkarchitectuur  Merkmanagement

Art direction  Advertising  Conceptontwikkeling  Merkontwerp  Naamcreatie  Vormgeving

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

makers of napraters. Samdexy is  een bureau waar 

alles draait om creativiteit. Dat geldt zeker ook 

voor het creëren van een merkstrategie met die 

slimme twist of een verrassende maar relevante 

positionering. En altijd gecommuniceerd met op-

vallend sterke visuele en tekstuele prikkels. In 

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

Putting the woof * into pedigree samdexy.nl

Rob Egging muzikale omlijstingen

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

www.charlestown.nl

 
Jazzymotion  
 

Voor elke feestelijke 
gelegenheid

Voor info over jazzy muzikale omlijstingen voor al 

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

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

Jazz

www.jazzymotion.jimdo.com 
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Rare jongens die keepers

Keepen is een vak apart. Die elfde speler die het doel schoon moet houden. Hij, 
die moet pieken, als het eindresultaat er vanaf hangt. Tegenwoordig red je het niet 
meer met alleen een balletje tegenhouden. De keeper van tegenwoordig is een 
complete voetballer met speciale kwaliteiten. Bij de jeugd onder 9 wisselen de kee-
pers elkaar regelmatig af. De één is een geboren keeper en staat zijn plaats zelden 
af en de ander is zwaar teleurgesteld als hij een helft onder de lat moet staan en 
niet in de spits.

Onze JO9 lichting is ruim voorzien van kinde-
ren. Intussen spelen er 7 teams en nummer 
8 in oprichting. Om de jongste jeugd eens 

bij te spijkeren is de spontane keepertraining voor 
de JO9 ontstaan. Gewoon de basis-skills bij bren-
gen om samen met je team de ballen uit het doel te 
houden.

Het blijkt maar weer dat een goede keeper erg be-
langrijk is en dat je, net als een veldspeler, hier ook 
hard voor moet werken. De winst van de partij kan 
tenslotte letterlijk door je handen glippen. Ik weet 
niet of de nieuwe Jasper Cillessen of Marco Bizot 
erbij zit maar ik zag wel 14 kinderen die heel erg veel 
lol hebben gehad. En is plezier uiteindelijk niet het 
belangrijkste? De rest komt later wel.

Als toeschouwer was dit kijkje achter de schermen 
zeer leerzaam en verhelderend. De JO9 kinderen 
waren zeer enthousiast en willen snel meer. Zo ko-
men er de komende periode nog 3. Erwin en Jan-
Willem, heel erg bedankt voor deze extra training.

Peter Bakker

Rare jongens die keepers



Jurgen Harbers
Er zijn van die gezichten die je altijd lijkt te zien op ‘t Cranevelt. Dat van Jurgen 
bijvoorbeeld. Maar misschien komt dat omdat zijn gezicht altijd gepaard gaat met 
een kort praatje of een opgestoken hand. De geboren Achterhoeker weet namelijk 
heel goed dat het daar om draait: beschikbaar zijn, open staan en communiceren 
met elkaar. Als technisch coördinator van O10 en O11 sta je 
altijd voor ouders, trainers én spelers klaar.

Hij vertelt over hoe hij vrijwilliger is geworden, wat 
hij als vrijwilliger doet en hoe hij vrijwilliger wil zijn. 

VDZ en haar 
vrijwilligers
In deze rubriek stellen we elke 
editie een ijverige vrijwilliger aan je 
voor. Soms iemand die gedijt in de 
luwte, soms iemand die iedereen 
kent. Maar wat ze allemaal gemeen 
hebben; ze zijn onmisbaar voor 
onze club. Deze rubriek is een ode 
aan alle helpende handen bij VDZ.
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Hoe het is gelopen
Eigenlijk ben ik al heel lang vrijwilliger. Toen ik zelf nog 
voetbalde bij het Winterswijkse WVC, was ik al jeugdlei-
der bij de pupillen van die club. En toen ik na mijn studie 
in Arnhem bleef hangen en speelde bij ESCA, trainde 
ik daar de E, D en Cjeugd. En ook nu nog train ik een 
team; de O116 bij VDZ.

Hier begon ik als vrijwilliger toen mijn zoon Mats bij de 
mini’s van Karin Minnema ging voetballen. Er liepen wel 
20 hummeltjes rond Karin op het veld, dus besloot ik 
haar te helpen. Dankzij mijn achtergrond (Jurgen heeft 
de cursus TrainerCoach 3 gedaan  red) kon ik van 
toegevoegde waarde zijn en het was bovendien erg leuk 
om te doen. Toen Mats bij de O9 ging spelen werd ik de 
technisch coördinator van die jaargang.

Wat een technisch coördinator doet
Als technisch coördinator heb ik veel contact met de 
trainers en bekijk ik veel trainingen en wedstrijden. Dat 
is ook nodig om aan het einde van het seizoen goede 
teamindelingen te kunnen maken. Ik bespreek dan de 
mogelijkheden met de kaders van elk team en dan hak ik 
knopen door.

Soms moet ik een moeilijk gesprek met een ouder voeren. 
Ik vind het dan belangrijk om eerlijk en duidelijk te zijn 
over de situatie en ik wil dan dat alle kanten benoemd en 
belicht worden. Ook mijn rol in het geheel. Dat kan een 
conflict voorkomen. Maar er zijn ook ouders die niet willen 
inzien dat hun kind onderdeel zijn van een probleem, waar 
andere kinderen onder gebukt gaan. Dat zijn lastige situa-
ties. Maar dan moet je wel blijven communiceren. 

Leuk en minder leuk
Het leukste aan mijn rol is de uitdaging. De uitdaging is 
om zoveel mogelijk kinderen op het niveau te laten voet-
ballen dat bij ze past. Daarvoor moet ik veel aan de zijlijn 
staan. En dan is het een genot om de ontwikkeling van 
jonge voetballers te zien. Als wij allebei dezelfde wedstrijd 
bekijken, dan pikken wij allebei dezelfde talenten eruit, 
waarschijnlijk. Dat is niet zo moeilijk. Maar als technisch 
coördinator moet ik ook oog hebben voor de laatbloeiers 
en ze eventueel kansen bieden op een hoger niveau.

Minder leuk zijn de incidentele en soms structurele 
brandjes die je moet blussen bij een team. Dat ligt af en 

toe aan een individu, maar ook wel eens aan ongelukkige 
combinatie van spelers in een team. Communicatie rich-
ting ouders daarover wordt vaak als een aanval gezien. 
Dat maakt het lastig om een oplossing te vinden. Ook bij 
VDZ worden ouders steeds mondiger en af en toe ook 
onredelijker. Dat maakt het er niet makkelijker op.

Eigenlijk heb ik tot nu toe weinig vervelende dingen 
meegemaakt als coördinator. Maar ik was wel oprecht 
geschokt en ook verdrietig toen ik hoorde dat een speler 
een teamgenoot op basis zijn huidskleur beledigd had. 
Dat kan simpelweg niet. Als club moeten we daar ferm 
tegen optreden. Gelukkig zijn er toen passende maatrege-
len genomen.

VDZ en haar vrijwilligers
Kijk, er is overal wel eens wat. Ook bij VDZ. Maar over het 
algemeen zijn de zaken hier goed geregeld. Op en naast 
het veld. Daar mag de club trots op zijn. Vrijwilligers voe-
len zich gewaardeerd en er worden proactief dingen voor 
ze gefaciliteerd. Trainerscursussen bijvoorbeeld. Zodat 
iedereen zich ook verder kan ontwikkelen. Nee, we staan 
er prima voor volgens mij.

En een extra compliment verdient de club voor het 
omgaan met de coronacrisis. De trainingen hebben maar 
kort stilgelegen en ieder weekend is er wel wat te doen 
voor de jeugd. Heel knap hoe snel bestuur en vrijwilligers 
onmogelijkheden om hebben weten te buigen in mogelijk-
heden.

De club en de toekomst
Ik vind het een goede zaak dat er momenteel veel ‘eigen’ 
spelers in de eerste selectie zitten en dat de club er be-
wust voor kiest om geen spelers te betalen. Aan ‘brood-
voetballers’ heb je als amateurclub niets. Het past ook bij 
mijn eigen filosofie: voetbal is het leukst als je dat doet op 
het niveau dat bij je past. Dat geldt voor de jeugd, maar 
natuurlijk ook voor senioren. En met een goede opleiding 
van trainers en spelers, gaat het niveau overal in de 
vereniging omhoog.

Daar zet ik mij nog altijd met veel plezier voor in. Ik geniet 
nog volop van mijn rol als technisch coördinator en van 
mijn tijd tussen de voetballers op het veld. Ja, dit zie ik 
mijzelf de komende jaren nog wel doen. 

Jasper de Kinkelder



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 
0628636503

* Niet in combinatie met andere acties
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Scheids in de schijnwerpers, 
Robert WilsScheidsrechters 

in de schijnwerpers

Wie is Robert Wils?
Ik ben Robert Wils, 38 jaar en ik woon met mijn 
vrouw Barbara en mijn kinderen Luca (3) en Helena 
(6) sinds vorig jaar in Huissen. Ik werk als business 
process manager bij Bovemij in Nijmegen. 

Welke leeftijden fl uit je?
Ik fl uit de jeugdteams van O13 tot en met O19. 
Afentoe maak ik een uitstapje naar de senioren. 
Voor de KNVB fl uit ik meestal O15 – O17 divisie-
teams met soms een uitstapje van BVO’s bij de 
onder 13 en Topklasse bij de dames.

Waarom ben je scheidsrechter geworden?
In 2013 verhuisd naar Arnhem. Ik wilde graag weer 
iets met voetbal doen. Ik heb daarvoor 15 jaar zaal-
voetbal gespeeld, maar dat vonden mijn enkels niet 
meer zo fi jn nadat ik weer eens mijn banden had 
ingescheurd. Scheidsrechter leek me een leuke vol-
gende stap, maar dan wel op het veld. Ik heb VDZ 
benaderd of ik keer mocht komen praten en kijken 
en voor ik het wist fl oot ik elk weekend.

Wat was je leukste moment als scheidsrechter?
Afgelopen seizoen fl oot ik Eldenia – Woezik in de 
topklasse dames. Een derby op het hoogste ama-
teurniveau. Er was veel publiek en ook pers. Dat 
was ergens best spannend, maar tegelijkertijd heel 
leuk om te doen.

  Robert Wils

Wat was je minst leuke moment als scheidsrech-
ter?
Iedereen heeft wel eens een slechte dag. Ik ook. 
Soms weet je van jezelf dat je niet lekker in de 
wedstrijd zit en dan voel je je controle over de wed-
strijd wegzakken. Daar kan ik tijdens (en ook na 
afl oop) een wedstrijd ontzettend van balen.

Welke scheidsrechter vind je goed en waarom?
Toch wel Bjorn Kuipers al wordt Makkelie steeds 
beter. Maar het gemak waarmee Kuipers een wed-
strijd kan fl uiten is echt indrukwekkend. Er is nooit 
een moment waarop hij de controle verliest.

Wat kan VDZ nog verbeteren t.a.v. de arbitrage en/
of haar scheidsrechters?
Ik vind de manier waarop VDZ scheidsrechters be-
geleid en zelf wedstrijden laat kiezen heel fi jn. We 
hebben alleen nog te weinig vrouwelijke scheids-
rechters. Dames en meisjes, probeer het eens! 
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De reüniecommissie, VDZ in beweging 

VDZ in beweging

De Reüniecommissie van VDZ

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

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

Sinds 2019 is de Reüniecommissie van VDZ, 
bestaande uit Marcel Leenders en Sjef van 
Leeuwen, actief. VDZ wil, mede met het oog 

op het 100 jarig bestaan in 2026, oudere (oud) spe-
lers in verbinding brengen. Het middel daartoe is de 
Golden Oldies Reünie. Het gaat dan om (oud) spe-
lers van circa 35 jaar en ouder. “Maar iedereen die 
wil komen is gewoon welkom!” 

Daarnaast organiseren de heren alle zaken rondom 
festiviteiten van de jubilarissen. 

Marcel en Sjef zijn echte clubmensen. Ze zijn al ja-
ren lid van VDZ en zijn via familiebanden ooit bij de 
club terecht gekomen. 

Marcel: “Ik ben nog actief als spelend lid in het 45+ 
team. Via mijn oom ben ik bij VDZ terecht gekomen. 
Ik heb al vele vrijwilligerstaken vervuld, van jeugd-
trainer en jeugdbegeleider tot leider van het eerste 
elftal op de zaterdag en van het 45+ team. Ik ben 
zelfs nog redactielid van de jeugdbode geweest 
(tijdje geleden). Nu doe ik met een aantal vaders de 
begeleiding van Heren 4, waar mijn zoon speelt en 
vanaf vorig seizoen de reüniecommissie.” 

Sjef vraagt daarbij nog speciale aandacht voor zijn 
collega-commissie lid: “ Marcel is dit jaar 50 jaar lid 
van VDZ. Hij is zelf verantwoordelijk voor het orga-
niseren van alle zaken rondom de jubilarissen, maar 
helaas hebben ze door corona daarvoor in 2020 nog 
niets kunnen organiseren. Daarom is dit de eerste 
mogelijkheid om hem even in het zonnetje te zetten. 

Marcel, gefeliciteerd met het bereiken van deze mijl-
paal!”

Sjef zelf is al bijna 40 jaar lid van VDZ: “Vroeger 
voetbalde ik op straat met mijn neef Rob van Leeu-

wen en met René Corman. Zij voetbalde al bij VDZ 
en op 14 jarige leeftijd ben ik hier ook gestart. Ik heb 
er geen minuut spijt van gehad. Het voetbal heeft 
mij veel gebracht. Plezier, gezelligheid, sportiviteit, 
maar bovenal vriendschappen voor het leven. Door 
een andere neef (Sjors van Leeuwen) werd ik ge-
vraagd voor deze commissie en ach, ik hou wel van 
een feestje.”

Over de commissie
De reüniecommissie wil de Golden Oldies tot aan 
het 100 jarig bestaan van VDZ jaarlijks organiseren. 
Dit jaar kon het feest helaas niet doorgaan maar we 
proberen de oud-leden ook bij de vereniging betrok-
ken te houden door regelmatig een nieuwsbrief te 
mailen met daarin actuele zaken rondom de club en 
een link naar de laatste versie van De Volharder op 
de website.

Vorig jaar is het succes van de Golden Oldies al wel 
gebleken: “Het was de eerste Golden Oldies, maar 
direct al een hoogtepunt. Er waren ruim 100! (oud) 
spelers, die elkaar al lange tijd niet hadden gezien. 
En ja, het sportieve uiterlijk was bij een aantal jon-
gens al wel wat verdwenen. Er was een leuke demo 
van Walking Football (60+), maar al die ouwe jon-
gens vonden zichzelf toch nog echt veel te goed 
voor dit niveau. Het was echt heel geslaagd.” 

Over de werkzaamheden
 “Om zoveel (oud-)leden bij elkaar te krijgen is een 
aardige klus. Willen we iets aardigs kunnen aan-
bieden, dan zijn we ook afhankelijk van sponsoren. 
Daarnaast gaat er veel tijd in gaan zitten om oud-
spelers te vinden. Vooral de administratie van de 
oud-leden moeten we op orde zien te krijgen. Nu 
proberen we alle actuele emailadressen in Sportlink 
te krijgen.” 

De werkzaamheden lopen het hele jaar door, maar 
daarin is een duidelijke piek in de maanden na de 
zomervakantie. Sjef: “Marcel en ik stemmen veel af, 
maar we zien elkaar als vrienden en teamgenoten 
van 45+ toch wel iedere week.” 

Daarbij is er ondersteuning vanuit heel VDZ: “Het is 
van de club. Dus van bestuur tot horecacommissie, 
van penningmeester tot ledenadministratie en web-
sitebeheerder. Iedereen heeft een rol. De broer van 
Marcel, Vincent Leenders zorgt ervoor dat de com-
municatie goed loopt en dat we op de Sociale Media 
ook zichtbaar zijn voor de oud VDZ-spelers.” 

Over 100 jaar VDZ
“Onze droom is dat iedereen die bij VDZ voetbalt of 
ooit bij VDZ gevoetbald heeft, straks bij het centen-
nium, oftewel het eeuwfeest, aanwezig kan zijn. 
Voor de organisatie daarvan moeten we rekening 
houden met een voorbereiding van 5 jaar en we 
hebben natuurlijk al goede ideeën, maar die houden 
we nog even onder de pet. Maar gezellig gaat het 
zeker worden!”   

Om hun droom te realiseren kunnen ze de hulp van 
de leden van VDZ ook gebruiken: “Als je nog oud-
leden kent die nog niet bij ons in beeld zijn, laat het 
ons weten!”

Redactie Volharder
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VDZ in beweging

De Reüniecommissie van VDZ

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

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

Sinds 2019 is de Reüniecommissie van VDZ, 
bestaande uit Marcel Leenders en Sjef van 
Leeuwen, actief. VDZ wil, mede met het oog 

op het 100 jarig bestaan in 2026, oudere (oud) spe-
lers in verbinding brengen. Het middel daartoe is de 
Golden Oldies Reünie. Het gaat dan om (oud) spe-
lers van circa 35 jaar en ouder. “Maar iedereen die 
wil komen is gewoon welkom!” 

Daarnaast organiseren de heren alle zaken rondom 
festiviteiten van de jubilarissen. 

Marcel en Sjef zijn echte clubmensen. Ze zijn al ja-
ren lid van VDZ en zijn via familiebanden ooit bij de 
club terecht gekomen. 

Marcel: “Ik ben nog actief als spelend lid in het 45+ 
team. Via mijn oom ben ik bij VDZ terecht gekomen. 
Ik heb al vele vrijwilligerstaken vervuld, van jeugd-
trainer en jeugdbegeleider tot leider van het eerste 
elftal op de zaterdag en van het 45+ team. Ik ben 
zelfs nog redactielid van de jeugdbode geweest 
(tijdje geleden). Nu doe ik met een aantal vaders de 
begeleiding van Heren 4, waar mijn zoon speelt en 
vanaf vorig seizoen de reüniecommissie.” 

Sjef vraagt daarbij nog speciale aandacht voor zijn 
collega-commissie lid: “ Marcel is dit jaar 50 jaar lid 
van VDZ. Hij is zelf verantwoordelijk voor het orga-
niseren van alle zaken rondom de jubilarissen, maar 
helaas hebben ze door corona daarvoor in 2020 nog 
niets kunnen organiseren. Daarom is dit de eerste 
mogelijkheid om hem even in het zonnetje te zetten. 

Marcel, gefeliciteerd met het bereiken van deze mijl-
paal!”

Sjef zelf is al bijna 40 jaar lid van VDZ: “Vroeger 
voetbalde ik op straat met mijn neef Rob van Leeu-

wen en met René Corman. Zij voetbalde al bij VDZ 
en op 14 jarige leeftijd ben ik hier ook gestart. Ik heb 
er geen minuut spijt van gehad. Het voetbal heeft 
mij veel gebracht. Plezier, gezelligheid, sportiviteit, 
maar bovenal vriendschappen voor het leven. Door 
een andere neef (Sjors van Leeuwen) werd ik ge-
vraagd voor deze commissie en ach, ik hou wel van 
een feestje.”

Over de commissie
De reüniecommissie wil de Golden Oldies tot aan 
het 100 jarig bestaan van VDZ jaarlijks organiseren. 
Dit jaar kon het feest helaas niet doorgaan maar we 
proberen de oud-leden ook bij de vereniging betrok-
ken te houden door regelmatig een nieuwsbrief te 
mailen met daarin actuele zaken rondom de club en 
een link naar de laatste versie van De Volharder op 
de website.

Vorig jaar is het succes van de Golden Oldies al wel 
gebleken: “Het was de eerste Golden Oldies, maar 
direct al een hoogtepunt. Er waren ruim 100! (oud) 
spelers, die elkaar al lange tijd niet hadden gezien. 
En ja, het sportieve uiterlijk was bij een aantal jon-
gens al wel wat verdwenen. Er was een leuke demo 
van Walking Football (60+), maar al die ouwe jon-
gens vonden zichzelf toch nog echt veel te goed 
voor dit niveau. Het was echt heel geslaagd.” 

Over de werkzaamheden
 “Om zoveel (oud-)leden bij elkaar te krijgen is een 
aardige klus. Willen we iets aardigs kunnen aan-
bieden, dan zijn we ook afhankelijk van sponsoren. 
Daarnaast gaat er veel tijd in gaan zitten om oud-
spelers te vinden. Vooral de administratie van de 
oud-leden moeten we op orde zien te krijgen. Nu 
proberen we alle actuele emailadressen in Sportlink 
te krijgen.” 

De werkzaamheden lopen het hele jaar door, maar 
daarin is een duidelijke piek in de maanden na de 
zomervakantie. Sjef: “Marcel en ik stemmen veel af, 
maar we zien elkaar als vrienden en teamgenoten 
van 45+ toch wel iedere week.” 

Daarbij is er ondersteuning vanuit heel VDZ: “Het is 
van de club. Dus van bestuur tot horecacommissie, 
van penningmeester tot ledenadministratie en web-
sitebeheerder. Iedereen heeft een rol. De broer van 
Marcel, Vincent Leenders zorgt ervoor dat de com-
municatie goed loopt en dat we op de Sociale Media 
ook zichtbaar zijn voor de oud VDZ-spelers.” 

Over 100 jaar VDZ
“Onze droom is dat iedereen die bij VDZ voetbalt of 
ooit bij VDZ gevoetbald heeft, straks bij het centen-
nium, oftewel het eeuwfeest, aanwezig kan zijn. 
Voor de organisatie daarvan moeten we rekening 
houden met een voorbereiding van 5 jaar en we 
hebben natuurlijk al goede ideeën, maar die houden 
we nog even onder de pet. Maar gezellig gaat het 
zeker worden!”   

Om hun droom te realiseren kunnen ze de hulp van 
de leden van VDZ ook gebruiken: “Als je nog oud-
leden kent die nog niet bij ons in beeld zijn, laat het 
ons weten!”

Redactie Volharder

SJEF

MARCEL
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15 jeugdtrainers geslaagd

Hier ziet u een fotoverslag van de laatste dag van de interne trainerscursus 
voor VDZ trainers, verzorgd door Mark de Horn. Het was een specifi eke on-
derbouw jeugdtrainerscursus waar 15 enthousiaste VDZ trainers aan mee 
hebben gedaan en allemaal zijn ze geslaagd! 

Helaas staan er niet veel trainers op de foto maar aan het enthousiasme 
van de kinderen kun je wel zien waarom ze zijn geslaagd.

Jeugdleiders ronden met succes opleiding af

foto’s: Marjon Elshof



25

15 jeugdtrainers geslaagd

Hier ziet u een fotoverslag van de laatste dag van de interne trainerscursus 
voor VDZ trainers, verzorgd door Mark de Horn. Het was een specifi eke on-
derbouw jeugdtrainerscursus waar 15 enthousiaste VDZ trainers aan mee 
hebben gedaan en allemaal zijn ze geslaagd! 

Helaas staan er niet veel trainers op de foto maar aan het enthousiasme 
van de kinderen kun je wel zien waarom ze zijn geslaagd.

Jeugdleiders ronden met succes opleiding af

foto’s: Marjon Elshof



26

Willemsen Makelaars

Je komt verder met

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

Je komt ook 
verder met ons 
uitgestippelde 
woonplan.

GOAL!

Voorzet

Pass

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



V
oetbalvaders

Jasper de Kinkelder

Treurig verhaal
Daar hadden Bob en ik dus even niet aan gedacht. Een nieuwe intelligente 
lockdown. Weer strengere coronamaatregelen. Dat maakte ons plots voet-
balvaders zonder speelveld. Een streep door onze observaties vanaf de zij-
lijn. Een streep door onze eventuele wonderlijke belevenissen van achter een 
omheining.  

Het valt eerlijk gezegd niet mee om in deze tijden voetbalvader te zijn (en 
daar stukjes over te schrijven). Natuurlijk, er zijn vele ergere dingen. Ik zie 
heus alles in het juiste perspectief. Maar die uurtjes naast het veld (toch al 
gauw zo’n vier per week) waren veel méér dan het aanschouwen van het 
spelplezier van mijn zoon. Die uurtjes waren ook míjn uurtjes. Lekker buiten 
zijn. Uurtjes ‘onder de mensen’. Voor mij is voetbalvader meer dan ‘voetbal’ 
en ‘vader’ zijn. 

Het is ook: even een grap met Erik en even besmuikt lachen met Michael 
over een tafereel op het veld. Het is ook: met Michiel tot de ontdekking ko-
men dat onze vaders in hetzelfde peloton hebben gefietst en tips van Harold 
krijgen over Europese aanbestedingen. Dat mis ik. 

En andere ouders ook, blijkbaar. Want direct na de aankondiging van de 
maatregel en vlak voor de een na laatste uitwedstrijd, werden er kinderen 
geronseld bij het leven. Met twee of meer kinderen op de achterbank was je 
namelijk verzekerd van toegang tot het sportpark als rij-ouder. Maar eenmaal 
daar voelde het als een soort laatste avondmaal (en het vertoonde spel had 
bar weinig smaak). Aan de overkant, tussen de bomen en bosjes langs de 
openbare weg, stonden de ouders van de thuisploeg te kijken hoe wij zuinig 
genoten van nog één keer voetbal.   ̶  Daarna was het al snel voorbij.

Geen ouders meer langs de lijn. Alleen nog wegbrengen, ophalen en ho-
pen dat het uithijgende kind op de autostoel naast je meer dan één woord 
(meestal ‘goed’) gebruikt om te antwoorden op de vraag hoe de training was. 
Maar meestal krijg niet meer. Je zwaait eens naar een andere ouder op de 
parkeerplaats en heel soms, met een beetje mazzel, ben je iets te vroeg en 
wacht je bij het hek om dan toch in ieder geval het geluid van een partijtje op 
te vangen. En heel soms komt er dan een andere ouder naast je staan en is 
er een praatje. Kort, maar een beetje als vanouds.

Is het vol te houden? Natuurlijk. Maar ongemerkt sta ik wel steeds wat vroe-
ger bij dat hek. Dan rij ik iets eerder weg van huis, want misschien doe ik er 
wel wat langer over dan normaal (wat natuurlijk nooit zo is). En op woensdag, 
via de andere kant, kan ik ook nog eens een blik werpen op het veld.   ̶  Tja. 

Een voetbalvader zonder een speelveld; dat is eigenlijk een treurig verhaal.

VOETBAL ADERSVOETBAL

Voetbalvaders zie je overal en 
hoor je soms iets te vaak. Ze 
hebben een koffi  e in de hand 
en altijd een analyse klaar. 
Redactieleden Bob Beelen en 
Jasper de Kinkelder vertellen 
in deze serie hoe het is om 
voetbalvader te zijn.
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Dames voetbal- 
schoenen uit de 
wilgen

Al jaren ren ik na 90 minuten balend of van blijd-
schap naar de kleedkamer om mij klaar te maken 
voor de volgende wedstrijd: mijn werkdag.  

Vrijdagavond training geven, zelf trainen, zaterdag wer-
ken, zondag eerst mijn voetbalschoenen aan en daarna 
met blaren in mijn stralende lakschoentjes. Het leverde 
veel energie op en daar was de maandag: Eindelijk de 
cooling down, mijn hersteldag.

Er zijn voetballers die eind dertig nog op het hoogste 
niveau voetballen. De één op 39jarige leeftijd nog steeds 
een doelpuntenmachine in de spits bij AC Milan en de 
ander (pas 35 jaar) traint alleen op vrijdag en speelt een-
maal in de drie weken, drie wedstrijdjes op vrijdag bij het 
nieuwe VDZ 30+ damesteam.

Nu de voetbalschoenen de afgelopen weken in het vet in 
de gang moesten blijven staan, wilde ik graag iets anders 
zoeken. Er staat inmiddels een tennisracket naast mijn 
voetbalschoenen. Zowel het kleurrijke Cranevelt als Beek-
huizen bevinden zich allebei op een geweldige mooie 
locatie tussen de bomen en bij beide sporten ‘een bal’. 
Waar ik trouw aan de bal bleef, kozen mijn andere 
dames voor de sportschool en hardlopen.

In de zomer van dit bijzondere jaar was ik nieuwsgierig 
naar het ‘nieuwe voetbal’ en wilde ik graag nog blijven 
spelen in competitieverband. Van een elftal naar een 
zevental, van een heel veld naar een half veld….het 
voelde als afbouwen, recreatief potje voetballen, ik 
sinds lange tijd de jongste van het zevental. Met mijn 
nieuwsgierigheid aan de slag gegaan en een nieuw 
team samengesteld met oud VDZers en oud tegen-
standers. Alle ingrediënten in een stoofpot en wat is 
het een geweldig gerecht geworden! In de zomer ston-
den we samen met de Falcons te trainen op veld 1. 
Beide groepen moesten nog werken aan hun conditie, 
dus een heel veld opeisen was nog niet nodig.

Vervolgens volgden de (gewonnen) oefenwedstrijden en 
in samenwerking met sportbedrijf Arnhem werd er een 
‘5x5 speedsoccer’ toernooi georganiseerd bij Valkenhui-
zen met zes andere 30+ damesteams. Oud bestuurslid 
Rob Godschalk en Kristian Engels zijn actief in deze nieu-
we opzet van voetbal. Zeker in het Westen van het land is 
het speedsoccer erg populair en hebben diverse Gelderse 
teams, ook VDZ, kennisgemaakt met het concept.

Terug naar mijn team, naar onze eerste competitieavond 
dat wij te gast waren bij VVO voor onze eerste echte 
vuurdoop. VVO was duidelijk nog in opbouw met hun 
damesteam, maar zowel ESA als Arnhemse Boys zorgden 
voor ware tegenstand op het veld. We waren nog net zo 
door het dolle heen als 20 jaar geleden en JA we stonden 
bij de tweede lockdown ongeslagen bovenaan in de com-
petitie. Beleving, sfeer, wil om te winnen en scoren is nog 
net zo belangrijk als bij de VDZ Champions League 5+ op 
de vroege zondagochtend! 

Irene Smeltink
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Mijn naam is Bart Drewes, dit jaar 40 geworden. 
Ik ben getrouwd met Suzanne, vader van Tjerk, 
Wietse en Yvonne en opgegroeid in Arnhem. Op 

mijn 18e ben ik op kamers gaan wonen in Tilburg voor een 
studie Informatiekunde aan de Universiteit van Tilburg. Na 
mijn studie ben ik gaan wonen in Rotterdam en vervol-
gens Berkel en Rodenrijs. Sinds 2016 woon ik weer in 
Arnhem, heerlijk weer om hier te leven, te genieten van 
de prachtige omgeving en van het voetbal bij VDZ. Ik 
leerde VDZ kennen doordat Tjerk trots ging voetballen 
bij ‘Barcelona’ in de Champions Leaque. Wie wil dat nou 
niet? Heerlijk om te zien hoe de jeugd plezier heeft, elkaar 
kan ontmoeten, het voetbal onder de knie krijgt en zich 
kan ontwikkelen!

Afgelopen jaren ben ik coach geweest van diverse teams, 
momenteel coach ik de JO112. Eind vorig jaar heb ik mij 
de vraag gesteld of ik naast het coachen meer wil doen 
bij VDZ. Ik raakte in gesprek met Noud, Sjors, Esther en 
uiteindelijk het hele bestuur. De keuze was niet moeilijk; 
loop rond bij de club, ruik het natte veld zo in de herfst, 
proef de sfeer en het clubgevoel waarin voetbalplezier 
voorop staat, maar kijk ook naar de uitdagingen waar 
VDZ komende jaren voor staat: hoe behouden we wat we 

hebben, maar ontwikkelen we ook die dingen die nodig 
zijn voor VDZ richting 2026, het jaar waarin VDZ 100 jaar 
bestaat. Koesteren en ontwikkelen dus, daar draag ik 
graag aan bij als lid van het bestuur. 

VDZ staat er goed voor, dat hoor je, zie je, maar blijkt ook 
uit de verenigingsscan van de Gelderse Sport Federatie. 
Tegelijkertijd verandert de omgeving constant en is VDZ 
hard gegroeid afgelopen jaren naar ongeveer 1600 leden. 
Dat levert ook weer nieuwe uitdagingen op, bijvoorbeeld 
de veldbezetting in de avonduren. Alles komt samen in 
ons speerpuntenplan 2026 voor een verenging die groeit 
in kwaliteit en nog meer plezier. De focus voor mij zal lig-
gen op de realisatie van het speerpuntenplan en specifiek 
wat qua organisatie nodig is om een krachtige vereniging 
te zijn in 2026. 

Vanaf begin dit jaar draai ik mee in het bestuur. Wel een 
vreemd jaar natuurlijk met Corona waarin het aantal 
ontmoetingen is ontmoedigd. De aandacht ging daarom 
voor mij vooral uit naar in vele Zoomsessies met bestuur 
en bestuursteam vooruitdenken over wat er nodig is om 
als VDZ hier goed doorheen te komen, afgelopen seizoen, 
maar ook het huidige seizoen. Samen met Hans, Hannie 
en Jacqueline gekeken wat dat betekende voor contributie 
en vergoedingen. Gelukkig hebben we ondanks corona 
nog een belangrijke stap kunnen zetten in de organisatie. 
Het verenigingsbureau is inmiddels versterkt met een 
enthousiaste nieuwe verenigingsmanager, Stan!

De stip in 2026 bereiken we alleen samen, stap voor stap. 
Ons beseffend dat het goud waard is wat we hebben 
en we een vereniging zijn waarin leden voorop staan en 
elke dag weer vele vrijwilligers zich inzetten om dat te 
organiseren wat ons bindt; plezier in voetbal! Of je het nu 
hebt over ons eerste team bij de dames of heren, onze 
samenwerking met gemeente en COA over voetbal voor 
alleenstaande minderjarige asielzoekers, het opknappen 
van de kantine, een jeugdtoernooi of het waarderen van 
vrijwilligers, alleen als iedereen bijdraagt slaagt dit. 

Ik zie uit naar een verdere kennismaking met VDZ, digi-
taal zolang nodig, maar het liefst natuurlijk straks weer in 
het echt op en langs het veld bij bij de club! Tot snel!

Bart

Even voorstellen, nieuw bestuurslid Algemene Zaken

Bart Drewes
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PIETENPARKOERS bij 
VDZ óók tijdens corona!
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In verband met het coronavirus was het dit jaar helaas niet 
mogelijk om uitgebreid Sinterklaas te vieren bij VDZ. Dit 
had sowieso niet gekund want Sinterklaas werkt dit jaar 
thuis. Gelukkig hebben de Pieten de weg naar VDZ toch 
gevonden,en hebben ze voor alle kinderen van de mini's 
t/'m de O9 een kadootje achtergelaten en een heerlijke 
chocosinterklaas. Zodat de kinderen toch nog een beetje 
konden genieten van het feest van de Goedheiligman.Ho-
pelijk kunnen we volgend jaar weer lekker uitpakken en 
met z'n allen uitbundig buiten, tijdens de voetbaltraining, 
met z'n allen, Sinterklaas vieren. Tot volgend jaar! KM 
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Slagerij Putman

Compleet buffet vanaf €14,50

buffet 

wintersStamppot

Niks is lekkerder dan opwarmen

met een heerlijke hollandse stamppot na een

koude winterdag. Hutspot, zuurkool, boerenkool, 

andijviestampot met knapperige spekjes en ambach-

telijke rookworst of gehaktballen. 

Ga nu naar de site voor de verschilllende 

mogelijkheden:  www.slagerijputman.nl

of bel: 026-4425368

worstmakerij 
traiteur

 | Steenstraat 90, Arnhem | www.slagerijputman.nl | 026-4425368 |
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Voor- en nadelen van het open 
sportpark ‘t Cranevelt
Onze thuisbasis, Sportpark Cranevelt, is een open 
sportpark. Een open sportpark betekent dat wijkbe-
woners en mensen uit andere omliggende wijken, 
gewoon het park op kunnen om te sporten. Op die 
manier hoopt de gemeente Arnhem dat zoveel moge-
lijk mensen in hun vrije tijd bewegen en een leuke tijd 
hebben.

Ons sportpark is ook de thuisbasis van een aantal 
andere sportverenigingen. Die hebben wel hun 
eigen clubhuis en vaak ook hun eigen speelter-

rein, maar de ingangen en de paden op het park delen we 
met elkaar. Dit open karakter heeft veel voordelen. Eigen-
lijk is er iedere dag wel wat te doen op het park. Je kunt 
anderen ontmoeten, ook eens over de schutting kijken bij 
andere sporten en, zoals wij bijvoorbeeld met de Falcons 
doen, faciliteiten met elkaar delen. 

Het open sportpark heeft ook wel een paar nadelen. 
Zo worden spullen die de bezoekers gebruiken, zoals 
bijvoorbeeld onze goals, niet altijd opgeruimd. Ook laten 
bezoekers regelmatig troep achter en richten ze soms ook 
vernielingen aan. Dat gebeurt natuurlijk als er verder nie-
mand op het park aanwezig is. Normaal gesproken zijn er 
bij VDZ tot ’s avonds laat wel mensen, maar in Coronatijd 
zijn ook de leden van VDZ al relatief vroeg in de avond 
vertrokken van het sportpark, en is er in het weekend veel 
minder activiteit.

Dus zo kan het gebeuren dat coaches en teamleiders van 
de pupillen op zaterdagochtend veel afval aantreffen, en 
dat dan weer netjes opruimen. De leden van de onder-

houdscommissie lopen iedere maandag en donderdag 
rondes om troep op te ruimen en zaken te herstellen. Dat 
is vervelend, maar gelukkig zorgen al deze mensen, onze 
vrijwilligers, er steeds weer voor dat het park er goed 
bijligt als er getraind of gespeeld moet worden. Dat is een 
groot compliment waard!

De gemeente is eigenaar van het park. Wij zijn met de 
gemeente in gesprek over de overlast die wij ervaren. 
We hebben afgesproken dat we de komende periode de 
overlastsituaties bijhouden en aan hen doorgeven. En we 
hebben hen gevraagd om af en toe toezicht te organi-
seren op de momenten dat wij niet aan het voetballen 
zijn. Daarnaast zijn we bezig om ook het cameratoezicht 
op het park uit te breiden. Zo hopen we stukje bij beetje 
de overlast in te dammen. In de tussentijd hopen en 
verwachten we natuurlijk dat onze leden daarbij het goede 
voorbeeld blijven geven!

Willem van Santen 
Bestuur VDZ

Situaties zoals de onderhoudsploeg het op maandagmorgen geregeld aantreft (foto’s Wim van Swaaij)



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



37

HOOFDSPONSOR VDZ
Berkhout & van Rijn 
Accountants en belastingadviseurs BV 
www.bvradvies.nl

HOOFDSPONSOR VDZ JEUGD
Burgers’ Zoo 
www.burgerszoo.nl

HOOFDSPONSOR VDZ VROUWEN
conStabiel BV 
www.constabiel.nl

HOOFDSPONSOR 
SCHEIDSRECHTERSACADEMIE
Rabobank 
www.rabobank.nl

ZILVERSPONSOREN
voetbalshop.nl 
www.voetbalshop.nl
COOP Manders  
www.coop.nl/supermarkten/arnhem/
coopalteveer
Diabolo ICT - total ICT solutions 
www.diabolo.nl
Indoor Action 
www.indooraction.nl
Slagerij Putman 
www.slagerijputman.nl
OLB sports 
www.olbsports.nl
Veldman Sport 
www.veldmansport.nl

SPONSOREN
&Arentsen 
www.enarentsen.nl
Adviesbureau J.W. Gijsbers 
www.jwgijsbers.nl
Apotheek Biermasz  
www.biermasz.com
Arentsen Velp B.V Installatie 
www.arentsenvelp.nl
Assen Assurantien  
Arnhem, 026361 3012

Berendsen- van Geemen BV 
www.bvgarnhem.nl
BSW Adviesgroep  
www.bsw.nl
Eefsports 
www.eefsports.nl
ELRO Dakbedekkingen 
www.elroduurzamedaken.nl
De Kempenaer Advocaten N.V. 
www.dekempenaer.nl
Denzo Totaal Onderhoud
www.denzototaalonderhoud.nl
EBIS Informatisering 
www.ebisbv.nl
Egging Training & Advies 
www.eggingtrainingadvies.nl
FysioDynamiek  
www.fysiodynamiek.nl
Fysioplus
sportrevalidatie en fysiotherapie
www.fysioplushoogkeppel.nl
Garage Jelsma  
www.garagejelsma.nl
Gebr. Henken Veenendaal BV 
www.henken.nl
Glasz Assurantiën 
www.glasz.nl
Havekes 
Verzekeringen en Financieel advies 
www.havekesverzekeringen.nl
Jazzymotion / Charlestown Jazzband 
www.charlestown.nl
KleinTuente Installatietechniek 
Velp, 026363 5673
KLJ Schilderwerken 
www.kljschilderwerken.nl
Kunstgalerij Albricht  
www.albricht.nl
Leodoro Koffie 
www.leodorokoffie.com
MijnKennis 
www.mijnkennis.nl

Mondhygiënistenpraktijk Arnhem 
www.mondgezond.nl
Oud Papier Actie Alteveer 
Cranevelt Arnhem
Patisserie Christiaan 
www.patisseriechristiaan.nl
Polman auto’s 
www.polmanautos.nl
Primera Presikhaaf 
www.primera.nl
Raoul Godijn Agency
www.raoulgodijn.com
Restaurant Falstaff 
www.restaurantfalstaff.nl
Restaurant Renao 
www.renao.nl
Rubberrol Arnhem BV 
www.rubberrol.nl
Sita recycling Services 
www.sita.nl
STEP Arnhem 
www.step.nl
Struyk Verwo-Infra 
www.struykverwo.nl
Teunissen BV schoonmaakbedrijf 
www.teunissenbv.nl
TM2 Architecten 
www.tm2architecten.nl
Tonny van Elferen 
bestrating en tuinaanleg 
www.tonnyvanelferen.nl
TSS Engineering 
www.tssengineering.nl
Van Sonsbeeck makelaars 
www.vansonsbeeckmakelaars.nl
Van Verseveld Infra 
www.vanverseveldinfra.nl
Willemsen Makelaars 
www.willemsen.nl
YellowCode 
www.yellowcode.nl

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

    

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  
  

 
 

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!!! 



1.  Uw eigen naam en uw bedrijfsnaam 
Mijn naam is Romée de Weerd en mijn bedrijf is  
“Dansen bij Versteegh”

2.  Wat sponsort u bij VDZ? 
Op dit moment alleen een advertentie in het blad, 
voorheen een bord langs het veld en shirts voor een 
damesteam.

3.  Vertel in 10 regels iets over uw organisatie 
Dansen bij Versteegh bestaat sinds 1982 aan de Vel-
perweg in Arnhem. In 1999 heb ik het overgenomen, 
nadat ik al flink wat jaren in het bedrijf gewerkt had ;)

4.  Wat was de reden om juist VDZ te sponsoren? 
Uiteraard is zichtbaarheid een belangrijke voor ieder 
bedrijf en bij VDZ, met zoveel leden en bijbehorende 
ouders wordt je wel gezien! Ik kwam bij VDZ door mijn 
zoon Bram Bentum, die vanaf zijn vierde jaar (toen 
telde hij nog de grassprietjes ;)) tot en met zijn 17e (in 
eerste teams lekker spelend) bij VDZ voetbalde.

5.  Welke overeenkomst is er tussen VDZ en uw orga-
nisatie? 
We zijn er beiden voor een breed publiek. We bieden 
beiden voor een breed publiek in leeftijd, culturele 
achtergrond en sociale status. Voetbal en dansen zijn 
voor iedereen!

6.  Wat is uw favoriete voetbalclub en waarom? 
Eerlijk..... dan moet je toch echt bij Bram zijn, sorry! Hij 
heeft jarenlang een seizoenskaart voor Vitesse gehad, 
dus het Ernems hart is voor Vitesse maar Real Madrid 
doet het ook leuk ;) en is eigenlijk zijn favoriet.

7.  Welke wedstrijd zou u nog wel een keer willen 
(laten) overdoen en waarom? 
Bram zou de finale van het WK 2010: NederlandSpan-
je. Ondanks dat Bram slechts 8 was...

8.  Met wie zou u wel eens een dag willen ruilen? 
Jeetje, daar heb ik nog nooit over nagedacht maar nu 
ik dat toch doe: met Anouk! Niet vanwege de kinder-
schare, maar omdat het me heel lekker lijkt zo relaxed 
goed te kunnen zingen.

VDZ
en haar 

sponsors

39



40

Algemene ledenvergadering

den, voor de steun en de inzet die u geeft geleverd. 
En we zijn er ook nog niet, want de impact van Co-
rona werkt nog door, hiervoor hebben we al toekom-
stige middelen moeten reserveren om deze klap op 
te kunnen vangen. 

Na de toelichting van de penningmeester en zijn 
dankwoord aan alle hulp die hij krijgt van Bert, Alexis 
en Henk wordt er door de kascontrolecommissie toe-
gelicht wat hun bevindingen zijn, en stelt hun voorzit-
ter Geert van Gessel voor om het bestuur decharge 
te verlenen op het gevoerde beleid. Ook hier kunnen 
de leden vanuit huis digitaal voor of tegen stemmen 
en wordt er unaniem voor gestemd.

Na een korte pauze wordt de vergadering vervolgd 
met een sfeer en impressiefi lm van VDZ in corona-
tijd. Erg leuk gemaakt door onze fotografen Marjon 
en Kim en in elkaar gemonteerd door Jerome Jan-
sen. Daarna neemt Willem van Santen het woord en 
geeft een inkijkje hoe corona en de coronaperscon-
ferentie impact hebben op de vereniging en onze 
vrijwilligers. Maar ook hoe onze jeugdcommissie, 
de onderhoudscommissie en de barcommissie er 
druk mee zijn geweest. Ook Jacqueline en Hanny 
zijn hierin een belangrijke schakel geweest richting 
leden in alle vragen die er leven. Het bestuur wil ie-
dereen daarvoor hartelijk bedanken en we zijn als 
bestuur super trost hoe we ons als verevening hier 
doorheen geslagen hebben. 

Willem benoemt ook nog dat een open park zijn vaak 
heel fi jn is, maar dat er ook nadelen zijn. Momenteel 
ervaren wij vooral in de uren dat de vereniging nu 
niet bezet is overlast qua aanwezigen en de rom-
mel die zij achterlaten. Dat levert veel extra werk en 
schade op helaas. Vervolgens licht Willem toe hoe 
de status is van het nieuwbouw plan en dat zoals 
het er nu uit ziet, want door corona is de planning 
wel opgeschoven, dat we in 2021 de eerste plan-
nen instemming kunnen brengen. Dus we zitten nog 
steeds op koers. De verbouwing die vorig seizoen is 
gestart en afgerond en ziet er prachtig uit. We had-
den de leden graag in de vernieuwde kantine van-
avond ontvangen, helaas kan dit nu niet.

De avond wordt afgesloten door achtereenvolgend, 
John Wijbenga (jeugd), Ad Heijnen (Dames TC) en 
Andre Weber (Heren TC) die iedereen meeneemt in 
de ontwikkelingen van de verschillende teams, maar 
ook de impact van corona. Dank u wel heren, voor 
deze uitgebreide toelichting. 

Noud, sluit de vergadering af door te verwijzen 
naar de website waar de extra vragen gesteld kun-
nen worden. In de chat wordt de avond afgesloten 
door de aanwezige leden door hun complimenten 
te gegeven aan bestuur, vrijwilligers en commissies 
en alle leden. Hiermee sluiten we de eerste online 
leden vergadering ooit gehouden binnen VDZ met 
tevreden gevoel af. Hartelijk dank dat u erbij was.

Esther Bronkhorst
Bestuurslid VDZ

we bestuurslid Algemene Zaken voorgesteld en kon-
den de leden ook op zijn benoeming stemmen. Alle 
drie de bestuursleden werd unaniem her- of geko-
zen. Te samen met de zittende blijvende bestuursle-
den Hans van der Held, als penningmeester en Wil-
lem van Santen, als bestuurslid accommodatie is het 
bestuur bijna op volle sterkte. Er wordt nog gezocht 
naar een bestuurslid Voetbal Technische zaken om 
het bestuur helemaal compleet te maken.

Na deze benoemingen neemt Hans het stokje over 
en verteld de leden hoe het de club fi nancieel is ver-
gaan in het afgelopen seizoen. Vanaf maart kregen 
wij als vereniging te maken met de impact van co-
rona en deze waren groot. Er waren geen wedstrij-
den meer, de kantine ging dicht en toernooien (grote 
inkomstenbron) werden afgelast. Het jaarverslag 
wordt toegelicht met daarbij de keuzes die hierin zijn 
gemaakt, om als club fi nancieel zo goed mogelijk het 
boekjaar te kunnen afsluiten. 

Door weloverwogen keuzes te maken en de hulp 
vanuit de regering is het bestuur gelukt om een in 
eerste instantie ogenschijnlijk groot negatief resul-
taat te draaien naar een positief resultaat. Hier zijn 
wel heel wat kopzorgen aan vooraf gegaan. Mede is 
dit ook gelukt omdat de leden zo trouw hun contri-
butie zijn blijven betalen. Daar waar er hulpvragen 
waren zijn we als familieclub uiteraard coulant mee 
omgegaan. Maar alle complimenten aan u, onze le-

Op donderdagavond 19 nov j.l. was de jaar-
lijkse ALV. Dit jaar niet een kantine vol met 
leden, vrijwilligers, het bestuur en anderen 

geïnteresseerden. Maar geheel volgens de corona-
regels vond er dit jaar de eerste digitale ALV verga-
dering ooit plaats. Leden konden zich van te voren, 
via een link op de website, opgeven om hieraan 
deel te nemen. Dit was geregeld door onze nieuwe 
verenigingsmanager Stan Minderaa, die ons tijdens 
deze avond als moderator professioneel bijstond. 
Kortom, deze avond kwam het bestuur en de com-
missieleden digitaal bij de leden de woonkamer bin-
nen en konden zij vanachter de keukentafel, op de 
bank of in een heerlijke comfortabele stoel de ALV 
volgen. 

Zoals elk jaar opende Noud Hooyman, onze voorzit-
ter de vergadering. Vanuit de huiskamer volgende 
65 leden met grote interesse hoe het met VDZ is ver-
lopen in het afgelopen seizoen. Traditioneel wordt 
er in het najaars-ALV teruggeblikt op het vorige sei-
zoen en we kunnen wel stellen dat dit seizoen an-
ders was dan alle voorgaanden seizoenen. Mooi om 
al die betrokkenheid te ervaren in de chat. 

Na de opening werd de ledenvergadering gestart 
met de herbenoeming van zowel Noud Hooymans 
als voorzitter, als de herbenoeming van Esther 
Bronkhorst, secretaris van het bestuur. Na deze 
twee herbenoemingen wordt Bart Drewes, ons nieu-

Noud Hooyman Bart Drewes Willem van Santen thuis vergaderen online ALV op 1,5 meter

A L G E M E N E  L E D E N  V E R G A D E R I  N G  O N L I  N E
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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. 



drukwerkmax

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

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



45

VDZ
HOGEROPWe zijn inmiddels alweer aangekomen bij de donkere 

dagen voor de kerst. Bijzondere dagen door het 
coronavirus wat ons land in zijn greep houdt, ook onze 

vereniging heeft er veel last van. Ondanks alle maatregelen en 
aanpassingen kan er maar mondjesmaat worden getraind, com-
petitiewedstrijden zijn uit den boze, Sinterklaas en Kerstfeest zijn 
of worden overgeslagen. Maar ….. een vaccin komt eraan als we 
de specialisten mogen geloven.

Wij van VDZ Hogerop kunnen helaas geen meetings organiseren 
maar proberen met andere acties onze aandacht aan de leden te 
verdelen. En we hebben ook wat successen geboekt, zo zijn er 
twee nieuwe bedrijven aangesloten bij onze businessclub VDZ 
Hogerop. Als eerste bedrijf heeft & Arentsen een contract gete-
kend voor 3 seizoenen. Hans Arentsen zegt: “&Arentsen begint 
niet voor niets met “&”: de kracht schuilt in partnerschap. Mijn 
specialismes op het gebied van marketing & verkoop, werving & 
selectie en mediation komen het best tot uiting in een open, eer-
lijke samenwerking. Professionaliteit en menselijkheid vormen de 
basis. Ik wil weten wie u bent en wat u drijft. Van daaruit focussen 
we op de beste manier om u de middelen in handen te geven om 
uw doel te bereiken, of dat nu een hogere omzet is, een nieuwe 
collega, of de oplossing van een vastgelopen conflict. Meer info is 
te vinden op de website www.enarentsen.nl”.
 
Daarnaast is ook Mijn Kennis toegetreden top VDZ Hogerop. Mijn 
Kennis is de multifunctionele partner voor ondernemers. Ze heb-
ben alle specialisten onder een dak die zorgen voor een soepele 
bedrijfsvoering. Denk daarbij aan salarisafhandeling, pensioe-
nen, verzekeringen, Arbo en natuurlijk ook online administratie 
en juridisch advies. Meer info is te vinden op de website www.
mijnkennis.nl
 
Ook is  het  contract van Constabiel hoofdsponsor Vrouwen 1 en 
Polman Auto’s subsponsor van Vrouwen 1 verlengd, en is het 
contract van TM2 Architecten uitgebreid met een reclamebord en 
uiteraard ook verlengd. Op het kledingfront is er ook goed nieuws, 
zo wordt Heren 2 in het nieuw gestoken door Van Sonsbeeck ma-
kelaars en Havekes advies & verzekeringen. Daarnaast sponsort 
Denzo Bouw BV trainingspakken en tassen voor de JO192
 
Wilt meer informatie aangaande de mogelijkheden tot sponsoring 
of adverteren in ons clubblad de Volharder, neem gerust vrijblij-
vend contact op via de mail vdzhogerop@vdzarnhem.nl.

VDZ hogerop wenst u hele fijne feestdagen en alvast een voor-
spoedig 2021

 VDZ Hogerop

Nieuws van het  
sponsorfront
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Ook perfect voor 
uw verjaardag, een receptie of  clubavond

Sinds 1 februari dit jaar ondersteunt de leuke en 
financieel goed onderlegde Alexis Arends ons met 
de financiële administratie. Tijd om haar wat beter te 
leren kennen. Hieronder stelt zij zich graag voor:

Na een paar jaar te hebben gewerkt in de finan-
ciële wereld, verloor ik helaas mijn baan en was 
het tijd om het over een andere boeg te gooien. Ik 

heb de afgelopen 2 jaar op de markt gestaan, eerst achter 
het groente en fruit, daarna achter de kaas. Hier heb ik 
enorm van genoten, maar sinds 1 november jongstleden 
ben ik in dienst van het UWV. Ik ben altijd al gefascineerd 
geweest door cijfertjes, wat ook de reden was om een 
opleiding daarin te volgen. Om up to date te blijven met de 
regels en wetgeving tijdens mijn werk op de markt, heb ik 
mij aangemeld bij VDZ om de administratie te verzorgen. 
Dit doe ik inmiddels al een tijdje met veel plezier. 

In mijn privéleven wandel ik graag met mijn hond Nera, 
woon ik al heel wat jaren net over de brug in Arnhem 
Zuid en ben ik geregeld te vinden in mijn geboortestad 
Enschede. Daar woont mijn familie en een aantal van mijn 
vrienden. Momenteel ben ik druk met mijn opleiding maar 
normaal gesproken sport ik graag, vind ik Escape Rooms 
erg leuk om te doen en zomers ben ik vaak aan of op het 
water te vinden met de hond. 

Alexis Arends regelt de financiën

Van de penningmeester

VDZ naar 100% pinnen!
Het bestuur heeft besloten om vanaf 1 januari as volledig over 

te gaan naar pinbetalingen. De reden hiervan een meerledig. 
Ten eerste wordt momenteel al voor 85% gepind. De kosten van 
de handelingen  (administreren, afstorten en bankkosten) en de 
risico’s op kasverschillen van deze laatste 15% zijn te hoog. Daar 
komt bij dat Henk Matser per 1 januari a.s. om moverende redenen 
stopt met de administratie en afstorten van het contante beta-
lingsverkeer van de kantine. Henk heeft dit jaren lang voor VDZ 
verzorgd en daar is het bestuur hem  zeer dankbaar voor.

Dit alles in overweging genomen is het nu de tijd om over te stap-
pen naar 100% pinnen.

Hans van der Held
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Met de jeugd door corona, samen 
naar 2021, van de Jeugdcommissie

Corona. We hoopten dat we na de zomerva-
kantie, met wat beperkingen, weer aan de 
competities konden beginnen. Helaas bleek 

dat na een aantal wedstrijden al niet meer mogelijk. 
Weer terug naar een beperkte lockdown; kantine 
dicht, competities gestopt, reisverboden en trainen 
onder beperkende maatregelen. Daar waar de seni-
oren bijna niets meer kunnen, kan de jeugd in ieder 
geval nog normaal trainen en onderling voetballen. 
Natuurlijk helemaal niet leuk, want je wordt behoor-
lijk in je vrijheid beperkt en de competitieve uitda-
ging is er niet. We zullen het er echter nog even mee 
moeten doen, willen we de wedstrijd tegen corona 
winnen. En dat gaat ons lukken, als iedereen mee 
blijft doen.

Want, ongelooflijk de flexibiliteit, inzet en betrokken-
heid van ouders en vrijwilligers om ook deze tweede 
golf met elkaar goed door te komen. Als ouder merk 
ik hoe we gewend waren aan een vast patroon van 
trainen en spelen, ingepast in het schoolschema 
en onze eigen werksituatie. Alles staat op zijn kop 
en wekelijks schuiven we met de thuisroosters. We 
hebben te maken met schooluitval, ritjes langs een 
teststraat, coronagevallen op het werk en school, 
waardoor we even in quarantaine moeten en onze 
nodige momenten van rust slokken we op met thuis-
werken. De hele situatie zorgt voor spanning en 
stress. 

Samen tegen corona
Knap dus dat we het met elkaar voor onze jeugd 
zo goed mogelijk weten te organiseren. Om ze zo 
onbekommerd mogelijk door deze coronawedstrijd 
proberen te loodsen, naast onze ‘thuisbeslommerin-
gen’ en voor sommigen ook zorgen over werk. Het 
is lastig om ze te blijven helpen herinneren dat het 
‘even’ anders is dan anders en dat sommige zaken 
niet helemaal vlekkeloos lopen. Maar werkelijk, ook 
organisatorisch vraagt het iedere week weer een ex-
tra inspanning van trainers en leiders om trainingen 
en oefenpotjes voor elkaar te krijgen. Zij hebben na-
melijk óók die privédingen die ik noemde. Tel daarbij 
op dat er iedere week wel ergens zieken zijn of snot-
terigen, die niet mogen trainen. Spelers of speel-
sters, die gewoon effe een vette baal hebben en 
afzeggen. Dan is het niet leuk om met een te kleine 
groep op het veld te staan en gemotiveerd te blijven. 

Trots
Ik ben er trots op dat we het met zijn allen nog zo 
goed voor elkaar weten te boksen. Dat ik wekelijks 
zie hoe blij kinderen en jeugdigen zijn als ze toch 
lekker met elkaar tegen die bal aan kunnen trappen, 
even dollen met elkaar en even vergeten wat ze niet 
kunnen doen op dit moment. En het is ook normaal 
dat iemand er weleens een keer even geen zin in 
heeft. Dat moeten we accepteren en elkaar over dat 
punt heen helpen. 

We weten weliswaar nog niet wanneer zaken weer 
normaler worden, maar daar werken we met elkaar 
wel naartoe. Achter de schermen zijn we bijvoor-
beeld als jeugdafdeling druk met nieuwe ontwikke-
lingen op het gebied van trainen en opleiden. Een 
breder en diverser aanbod voor alle jeugd en meer 

Foto’s: Marjon Elshof

Met de jeugd door corona 

Samen naar 2021

eigen trainers opleiden vanuit een praktijksituatie. 
Afgelopen maanden is daar hard aan gewerkt, om-
dat dat om een behoorlijke organisatie vraagt. Ko-
mend voorjaar gaan we (projectmatig) al wat uitrol-
len hiervan en komend seizoen moet iedereen er 
iets van merken. In een volgende Volharder zullen 
we hierover meer vertellen. 

Op naar een vol glas
Maar, het is een geweldige ontwikkeling voor VDZ 
om spelers meer variatie te bieden en trainers be-
ter te helpen zich te ontwikkelen. Dus misschien 
wel dankzij corona kunnen we werken aan verbete-
ringen, die anders door de reguliere zaken niet op-
gepakt konden worden. Inderdaad het glas is nog 
steeds half vol en hopelijk mogen we met elkaar snel 
in 2021 een vol glas met elkaar drinken.

* * *
Namens de hele jeugdafdeling wens ik iedereen fijne 
feestdagen toe en een gezond 2021. Ook wil ik na-
mens iedereen weer alle vrijwilligers bedanken die 
ondanks alles zijn doorgegaan bij VDZ en er staan 
voor onze jeugd. 

* * *
Mijn grootste dank en waardering gaat uit naar alle 
jeugdspelers en -speelsters van VDZ. Jullie heb-
ben je een waardig VDZ-er getoond. Ondanks alle 
beperkingen hebben jullie je meestal heel goed ge-
houden aan de afspraken, waardoor we met elkaar 
konden en kunnen blijven sporten. Dat is heel lastig 
en daarom heel knap. Respect daarvoor!

  * * *
Namens de jeugdcommissie,

John Wijbenga (jeugdvoorzitter)
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ik hoe we gewend waren aan een vast patroon van 
trainen en spelen, ingepast in het schoolschema 
en onze eigen werksituatie. Alles staat op zijn kop 
en wekelijks schuiven we met de thuisroosters. We 
hebben te maken met schooluitval, ritjes langs een 
teststraat, coronagevallen op het werk en school, 
waardoor we even in quarantaine moeten en onze 
nodige momenten van rust slokken we op met thuis-
werken. De hele situatie zorgt voor spanning en 
stress. 

Samen tegen corona
Knap dus dat we het met elkaar voor onze jeugd 
zo goed mogelijk weten te organiseren. Om ze zo 
onbekommerd mogelijk door deze coronawedstrijd 
proberen te loodsen, naast onze ‘thuisbeslommerin-
gen’ en voor sommigen ook zorgen over werk. Het 
is lastig om ze te blijven helpen herinneren dat het 
‘even’ anders is dan anders en dat sommige zaken 
niet helemaal vlekkeloos lopen. Maar werkelijk, ook 
organisatorisch vraagt het iedere week weer een ex-
tra inspanning van trainers en leiders om trainingen 
en oefenpotjes voor elkaar te krijgen. Zij hebben na-
melijk óók die privédingen die ik noemde. Tel daarbij 
op dat er iedere week wel ergens zieken zijn of snot-
terigen, die niet mogen trainen. Spelers of speel-
sters, die gewoon effe een vette baal hebben en 
afzeggen. Dan is het niet leuk om met een te kleine 
groep op het veld te staan en gemotiveerd te blijven. 

Trots
Ik ben er trots op dat we het met zijn allen nog zo 
goed voor elkaar weten te boksen. Dat ik wekelijks 
zie hoe blij kinderen en jeugdigen zijn als ze toch 
lekker met elkaar tegen die bal aan kunnen trappen, 
even dollen met elkaar en even vergeten wat ze niet 
kunnen doen op dit moment. En het is ook normaal 
dat iemand er weleens een keer even geen zin in 
heeft. Dat moeten we accepteren en elkaar over dat 
punt heen helpen. 

We weten weliswaar nog niet wanneer zaken weer 
normaler worden, maar daar werken we met elkaar 
wel naartoe. Achter de schermen zijn we bijvoor-
beeld als jeugdafdeling druk met nieuwe ontwikke-
lingen op het gebied van trainen en opleiden. Een 
breder en diverser aanbod voor alle jeugd en meer 

Foto’s: Marjon Elshof

Met de jeugd door corona 

Samen naar 2021

eigen trainers opleiden vanuit een praktijksituatie. 
Afgelopen maanden is daar hard aan gewerkt, om-
dat dat om een behoorlijke organisatie vraagt. Ko-
mend voorjaar gaan we (projectmatig) al wat uitrol-
len hiervan en komend seizoen moet iedereen er 
iets van merken. In een volgende Volharder zullen 
we hierover meer vertellen. 

Op naar een vol glas
Maar, het is een geweldige ontwikkeling voor VDZ 
om spelers meer variatie te bieden en trainers be-
ter te helpen zich te ontwikkelen. Dus misschien 
wel dankzij corona kunnen we werken aan verbete-
ringen, die anders door de reguliere zaken niet op-
gepakt konden worden. Inderdaad het glas is nog 
steeds half vol en hopelijk mogen we met elkaar snel 
in 2021 een vol glas met elkaar drinken.

* * *
Namens de hele jeugdafdeling wens ik iedereen fijne 
feestdagen toe en een gezond 2021. Ook wil ik na-
mens iedereen weer alle vrijwilligers bedanken die 
ondanks alles zijn doorgegaan bij VDZ en er staan 
voor onze jeugd. 

* * *
Mijn grootste dank en waardering gaat uit naar alle 
jeugdspelers en -speelsters van VDZ. Jullie heb-
ben je een waardig VDZ-er getoond. Ondanks alle 
beperkingen hebben jullie je meestal heel goed ge-
houden aan de afspraken, waardoor we met elkaar 
konden en kunnen blijven sporten. Dat is heel lastig 
en daarom heel knap. Respect daarvoor!

  * * *
Namens de jeugdcommissie,

John Wijbenga (jeugdvoorzitter)
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Voetbalclinic JO12 en JO13
Voetbalclinic JO12 en JO13

foto’s: Marjon Elshof

>>> Volgend jaar gaat VDZ samenwerken met 
Ubuntu-Sport. Kinderen kunnen zich dan inschrij-
ven voor voetbalcamps en clinics. Deze clinic was 
een voorproefje hiervoor.
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Meer info over adverteren in de Volharder? 
Mail naar vdzhogerop@vdzarnhem.nl

Oliebollencup 2021 

Voor alle VDZ jeugdteams

Zaterdag 2 januari | van 9.00 tot 17.00 uur 
 
Ochtend:   mini’s, Champions League 

JO8, 9, 10, 11 en 12 en MO11, 12

Middag:  JO/MO 13, 14, 15, 16, 17, 19

Een persoonlijke uitnodiging hiervoor ontvangt 
iedereen in december, via teamleider, manager 
of coördinator. 

SPECIAL EDITION
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Marcel – de oudste van vijf kinderen, drie jon-
gens en twee meiden – werd lid van VDZ 
op zijn 10e (1970). Je moest destijds 10 

jaar oud zijn om überhaupt lid te worden. Zijn vader 
(overleden in 1967) is ook lid geweest en Marcels 
broer Vincent zegt dat het niet meer dan logisch was 
dat Marcel daar dus ook ging voetballen. 

Vincent werd later ook lid en andere broer Oscar nog 
weer later. Maar, er voetbalde meer familie bij VDZ. 
Ook Arthur, zoon van Henk Leenders (o.a. jeugd-
voorzitter bij VDZ geweest), heeft bij VDZ gevoetbald 
en diens zonen ook weer. Van moeders kant speel-
de Jan Brons bij VDZ, die nog in het eerste heeft 
gespeeld. Op latere leeftijd werd Jan (tijdgenoot van 
Willem Meijer) leider van – zo denkt Vincent - het 

ballend VDZ-lidMarcel Leenders - 50 jaar voet  
Still going strong on the pitch and beyond!

derde elftal: ”Ik denk dat daar de voedingsbodem is 
gelegd voor het jeugdleiderschap van Marcel. Geen 
idee wanneer dat precies is geweest, maar ergens in 
de rijke jaren zeventig denk ik.” 

Vrijwilliger in optima forma
Maar naast jeugdleider/trainer, deed Marcel veel 
meer vrijwilligerswerk in de jaren 70/80. Zo was hij 
redactielid van de onovertroffen VDZ Jeugdbode, 
waar de hele redactie optredens deed tijdens de 
carnavalsavonden bij VDZ. Hij is diverse keren mee 
geweest naar NKS-sportkampen als begeleider. 
Kampen die in de jaren 70 en 80 door ieder lid wel 
een keer waren bezocht. Ook twee keer met een 
elftal A-junioren/vroege senioren naar Bregenz in 
Oostenrijk. 

Als speler ging hij vanuit de A (tegenwoordig JO19) 
direct door naar het vijfde. Altijd plichtsgetrouw bij 
de wedstrijden aanwezig. Meestal als rechtsback. 
Nooit verzakend, karakteristieke houding, soms 
wegdromend in het veld, handjes op de rug, maar 
regerend over de achterhoede. En zo stond Marcel 
in 1986 ook aan de wieg van het zaterdagvoetbal 
bij VDZ, als speler en medeleider. Jarenlang was dit 
het hoogst spelende zaterdag team, waarmee enke-
le memorabele kampioenschappen werden gevierd. 
Vele nieuwe spelers kwamen en gingen, maar Mar-
cel bleef het team trouw, samen met veel van zijn 
vrienden. Alleen verdween het team via de vierde, 
vijfde en zesde klasse naar het 7 tegen 7 voetbal 
van de 45+ competitie. 

Familieman, wakend over VDZ cultuur 
Jarenlang heeft Marcel het speler/leiderschap ge-
combineerd met wisselende medeleiders. Wakend 
over de VDZ waarden en traditie. Nog steeds genie-
tend, maar wel wat stroever, in het veld. Ook toen 
zijn drie kinderen Laura, Lars en Robin gingen voet-
ballen en Marcel weer de roep voelde om – nu als 
vader - wat bij die teams te gaan doen als leider, 
trainer of fluiter, liet hij zijn vrienden niet in de steek. 
Altijd vond hij wel een oplossing om wat te combine-
ren. En het is hem zo gelukt om alle kinderen met 
het rood-zwarte virus te besmetten. 

En wat wel aardig en zeer passend is om te 
vermel-den, is dat Marcel de eerste winnaar is 
geweest van het VDZ familietoernooi met de 
combinatie van de families Leenders/Zwartkruis, 
dat moet ergens in de jaren tachtig zijn geweest. 
Een echte familieman bij een echte familieclub dus.

Gefeliciteerd Marcel, namens je vrienden en familie

John Wijbenga

Hans Egging had er - ondanks digitali-
sering - toch weer zijn handen vol aan: 
het tellen van de verkochte loten van de 

Grote Clubactie. Door een QR code hoefden ver-
kochte loten niet meer handmatig te worden in-
gevoerd, maar toch werd 1/3 van de loten nog op 
in het boekje ingevuld. En  ook de telling van de 
teamprestatie moet handmatig gebeuren.

Maar al het werk was het waard, vertelde Hans: 
“Er zijn weer meer loten verkocht dan vorig jaar. 
Dus iedereen die op pad is geweest heeft enorm 
zijn best gedaan. Daar mogen we trots op zijn.” 
Een hogere opbrengst, ondanks corona? Of juist 
dankzij, omdat mensen VDZ willen ondersteu-
nen in deze moeilijke tijd.

Weer een leuk budgetje voor je elftal

Maar dan willen we ook weten wat de opbrengst 
is dit jaar. Op het moment van inleveren van de 
kopij voor de Volharder* waren er 2364 loten ver-
kocht (jeugd en senioren). Vorig jaar waren dat 
er uiteindelijk ruim 1.900.

Dat betekent voor dit jaar een opbrengst van 
€ 5.673,60. De helft hiervan is weer voor de 
jeugdteams die loten hebben verkocht. Leuk om 
iets met elkaar mee te doen. Hoeveel dat per 
team is, maken we begin januari bekend. Dan 
hebben wij inmiddels de cheque ontvangen en 
weten we de definitieve opbrengst voor VDZ.

De andere helft van de opbrengst van de Grote 
Clubactie zullen we gebruiken voor de aanschaf 
van gezamenlijk te gebruiken materiaal voor trai-
ningen.
Dank jullie wel voor deze geweldige opbrengst!

JW

*Inleveren van loten kon nog na sluitingsdatum 
van de kopij.

Ondanks corona weer meer loten verkocht!

Het zaterdagteam uit 1994. Door het vele haar is het lastig iedereen te herkennen maar Marcel is nog niks veranderd. 
Hij zit op zijn hurken,  precies in het midden.
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Mondhygiënistenpraktijk Arnhem

Schoonmaakbedrijf Hofs

Géro meuBelsToffeerderij

voor 
particulieren
bedrijven 
verenigingen

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

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

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

 www.sbhofs.nl
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Kerstwens redactie

Nieuwe truien voor MO12-1

57

Namens de redactie 
prettige feestdagen 
en de beste wensen 
voor 2021

MO121, wat een top team!! Die verdienen wel een 
extraatje!! De meiden worden steeds beter in het 

voetballen. Ze groeien naar een hoger niveau, maar ze 
groeien ook in de lengte. De truien die de meiden had-
den werden een beetje te klein. Dus heb ik de stoute 
schoenen aangetrokken en het team in een nieuw jasje 
gestoken.Een mooie teamtrui van Eefsports.  Wat is dat 
nou weer voor iets?

Twee jaar geleden ben ik naast mijn werk als docent op 
het MBO sport en bewegen met mijn eigen bedrijf begon-
nen. Het verzorgen van sportactiviteiten in de buitenlucht. 
Denk dan aan Trailrunning, bootcampen, wandelFIT en 
andere outdoor activiteiten. De combinatie met school 
en voetbal is superleuk. Het is dan ook tof om met zo’n 
meidenteam te trainen en te coachen. Ben je benieuwd 
kijk dan op www.eefsports.nl

Evelien



Normaal gesproken roep je: ‘Komt dat zien, komt dat zien’, de jongste 
talenten van VDZ op zondagmorgen tegen elkaar in het strijdperk. De 
echte champions League is er niks bij, qua amusement. Helaas zijn er 
geen toeschouwers toegestaan. Bij hoge uitzondering kreeg onze foto-
graaf Kim Corbeek-Folman toestemming om ons toch een glimp te ge-
ven van wat deze talenten allemaal op de grasmat leggen. Kijk en smul.

VDZ Champions 
League
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De organisatie 
van VDZ

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

Postadres 
Postbus 864 
6800 AW Arnhem 

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

Contributies
(seizoen 2020/2021)
Seniorenleden € 272, 
(spelend)
Junioren  € 240, 
(13 t/m 18 jaar)
Pupillen  
(5½  t/m 12 jaar) € 231,
Trainingslid € 150, 
(senioren)
Leden € 82,  
(niet spelend) 
Vriend van VDZ € 50,

Contributie
NL90RABO0132252406  
t.n.v. RK VV VDZ

Alle informatie vind u op 

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

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

Het Verenigingsbureau
Verenigingsmanager Stan Minderaa verenigingsmanager@vdzarnhem.nl
Ledenadministratie Jacqueline Meijer ledenadministratie@vdzarnhem.nl
Planning (vrijwilligers) Hanny Jansen planning@vdzarnhem.nl
Kantine-administratie Henk Matser kantineadministratie@vdzarnhem.nl
Crediteuren adm. Alexis Arends facturen@vdzarnhem.nl

Commissies
Herenselectie Rene Petersen herenselectie@vdzarnhem.nl
Heren-recreatie Rogier Walter herenrecreatie@vdzarnhem.nl
Dames Ad Heijnen damesvoetbal@vdzarnhem.nl
Horeca Rogier Walter horecacommissie@vdzarnhem.nl
Sponsors VDZ Hogerop Evert van Amerongen VDZhogerop@vdzarnhem.nl
Onderhoud Wim v Swaaij onderhoudscommissie@vdzarnhem.nl
Reünie Marcel Leenders reuniecommissie@vdzarnhem.nl
Club van 100 Ronald Brakenhoff clubvan100@vdzarnhem.nl

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

Jeugdcommissie
Voorzitter John Wijbenga jeugd@vdzarnhem.nl
Opleidingscoördinator jun. Niek Verheijen ojc@vdzarnhem.nl
Jeugdkader Christine Ubbink jeugdkader@vdzarnhem.nl
Wedstrijdsecretaris jeugd Gerard van Lunenburg wsj@vdzarnhem.nl
Algemeen Lid Wim Schellevis algemeenlid@vdzarnhem.nl
Toernooicommissie Lisette van Dijk toernooicommissie@vdzarnhem.nl 

Voetbal coördinatie
Wedstrijdsecretaris sen. Hanny Jansen wss@vdzarnhem.nl
Scheidsrechteracademie Jeroen Westen scheidsrechter@vdzarnhem.nl

Vertrouwenspersonen
Hans Arentsen   vertrouwenspersoon@vdzarnhem.nl
Astrid Huijsman   vertrouwenspersoon@vdzarnhem.nl 

ORGANISATIE



BVr adVies, accounTanTs en BelasTinGadViseurs

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

njiRnaV&tuohkreBnavmaetteH

Accountants en Belastingadviseurs 

B.V. streeft dagelijks naar een hoge 

kwaliteit en tevredenheid in hun 

dienstverlening. 

U kunt bij ons terecht voor:

 (LOON)ADMINISTRATIE 

 JAARREKENINGEN   

 eenmanszaken

 vennootschappen

 stichtingen

 ACCOUNTANTSVERKLARINGEN  

 ALLE FISCALE AANGIFTEN 

 inkomstenbelasting

 vennootschapsbelasting

 omzetbelasting

 FISCALE ADVISERING

 bedrijfsovernames

 herstructureringen

 inkomensplanning

A Röellstraat 1

 6814 JC Arnhem

T  (026) 74 10 710

A De Hofstede 30

 4033 BV Lienden

T  (0488) 74 00 40

E info@bvradvies.nl

I www.bvradvies.nl
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• 
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• 


