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Tel. 026 44 233 21
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van de 
voorzitter

Vorige keer schreef ik u, dat ik zo genoot van de 
eerste normale competitiewedstrijd van VDZ 1 en 
mijn rondje lang het veld om iedereen weer eens 

te spreken. Ik zag uit naar een redelijk normaal seizoen 
met een regulier trainingsschema en een gewone com-
petitie. Terwijl ik dit schrijf ziet het er weer heel anders uit: 
het begon met QRcodes in kantine, toen geen publiek en 
sluiten om 20.00 uur en nu ook geen trainingen na 17.00 
uur en ik vrees ook een competitiepauze. Wat ik er ook 
van vind: het is gewoon niet anders. We zitten met zijn 
allen in het zelfde schuitje. We moeten geduld hebben en 
ons aan de regels houden. 

In de maatschappij zien we steeds meer tweespalt en 
meer agressie. Dat is misschien begrijpelijk, maar niet 
goed te praten. Ook bij VDZ hebben we soms een korter 
lontje dan normaal. Ik kreeg bericht van de KNVB, dat 
wij wat hoger op de maluslijst (puntenlijst voor gele, rode 
kaarten, onregelmatigheden etc.) staan dan bij ons ge-
bruikelijk is. Dit was bij de KNVB opgevallen. Wij hebben 
als VDZ juist zo’n goede naam! Wij gaan hier als bestuur 
nog eens goed naar kijken, maar ik doe een beroep op 
ons allemaal: blijf sportief en speel met respect voor de 
tegenstander. 

Het slaapmutsentoernooi kon gelukkig gewoon doorgaan. 
Ons eerste toernooi sinds bijna twee jaar en dat was een 
mijlpaal. Helaas moest de Golden Oldies Reünie worden 
afgelast. Jammer, ik weet dat er een fantastisch program-
ma was voorbereid inclusief de uitreiking van de speldjes 
voor de jubilarissen. Maar dat houden ze tegoed. 

De Algemene Ledenverga-
dering moest helaas worden 
omgezet in een digitale bij-
eenkomst. Gemakkelijk voor 
mij als voorzitter, maar natuur-
lijk zonder de echte VDZsfeer en gezelligheid achteraf. 
Het verslag leest u elders in deze Volharder. In het kort: 
het gaat nog steeds goed met onze vereniging en daar 
ben ik trots op. De leden blijven VDZ trouw, de vrijwilligers 
zijn geweldig, het speerpuntenplan vordert en financieel 
zijn we kerngezond. Ik wil hier onze scheidend secretaris 
Esther Bronkhorst nogmaals van harte bedanken en onze 
nieuwe secretaris Nancy Meister veel succes wensen.

Laten we hopen, dat we in het nieuwe jaar weer snel 
kunnen gaan trainen en de competities kunnen hervatten. 
Gewoon lekker voetballen en een drankje in de kantine 
(wellicht met QRcode). Nog mooier zou zijn als we in de 
zomer weer onze toernooien en feesten kunnen organise-
ren. Als het even kan organiseren we een voorjaarsALV.
Ik wil u ondanks alle perikelen fijne kerstdagen en jaarwis-
seling toewensen. Hopelijk in gezelschap van familie en 
vrienden en met veel gezondheid in 2022. 

Houdt u de onze website in de gaten voor het nieuws over 
welke activiteiten wel of niet doorgaan bij VDZ. Zodra 
het kan gaan we weer trainen, voetballen en wellicht 
zelfs weer andere bijeenkomsten organiseren. Ik kan niet 
wachten.

Met roodzwarte groet en #wevolharden!
Noud Hooyman

VDZ 7 in actie (foto Kim Corbeek-Folman) 5
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van de 
redactie
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En weer zitten we in een lockdown. Alle Aelftallen 
mogen niet voetballen en na 17 uur is er geen 
training meer. Hopelijk duurt deze toestand niet 

al te lang en gaan we begin volgend jaar weer gewoon 
verder met de competitie waar we gebleven waren. We 
gaan het zien. Wat we in ieder geval niet zullen zien is 
een VDZkerstfeest, nieuwjaarsreceptie of wintercup. Wat 
misschien wel doorgaat is de Oliebollencup. Dat zou in 
ieder geval fijn zijn. Dus geen aankondigingen in deze 
Volharder maar wel allerlei andere mooie dingen die er tot 
nu toe gebeurd zijn.

Heren 1 laat weten hoe hun seizoen verloopt en Kim 
Corbeek-Folman maakte een mooie fotoshoot in de he-
laas verloren wedstrijd tegen HAVO1. Vrouwen 2 doet het 
goed in de competitie. Aanvoerster Ellen laat ons kennis-

maken met de groep en met een mooie fotoreportage zien 
we ze ook nog in actie. Dat soort reportages staat er meer 
in. Wat dacht je van Rens Tijema die ons laat weten hoe 
het gaat met de JO124. Heel goed zo te horen. VDZ3 en 
7 staan er ook in met een fijne fotoreporage. 
De ALV die ook deze keer weer online werd gehouden 
werd goed bezocht. Scheidend secretaris Esther Bronk-
horst schrijft er, samen met de nieuwe secretaris Nancy 
Meister een verslag van. Nancy stelt zich en passant ook 
voor als nieuw lid van het bestuur. 
Gelukkig zijn het slaapmutsentoernooi en het sinterklaas-
feest wel doorgegaan. Wat een feest dat was zie je in 
twee artikelen.
Ook de rubrieken zijn weer goed gevuld en we heb-
ben zelfs weer twee nieuwe: Fokke vertelt .... over een 
toeschouwer op leeftijd die zijn mijmeringen langs het veld 
neerpent. Daarnaast ook een strip van een medewerker 
van Alleburen, Sven van de Schoot. Hij tekent vanaf nu 
elk nummer een aflevering van Karel en Kees. De nieuwe 
rubriek Aftellen naar 100 kent zijn tweede aflevering, Nico 
Heerink is De Scheids in de Schijnwerper en ook Voet-
balvaders staat er weer in. De onvolprezen beeldcolumns 
van Ruud Tuithof blijven ook binnenkomen. Twee zelfs dit 
keer maar we hadden maar plek voor eentje. 
 
En natuurlijk staat er nog veel meer in maar dat laten we 
graag aan jullie over om dat te ontdekken. Ook namens 
de redactie veel leesplezier gewenst. 

Rudi Borkus 
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Met groot leedwezen moeten wij melding maken 
van het plotseling overlijden van 

HAN WERNER
op 70jarige leeftijd. 
Han was vele jaren actief binnen VDZ. 

Begin 90’er jaren als leider van de jeugdelftallen 
E t/m B. Na de oprichting van de meisjesen da-
mesafdeling ging hij ook meisjesteams leiden. Als 
lid van de barcommissie draaide hij regelmatig zijn 
bardiensten mee.

In 2016 trad hij toe tot de Onderhoudscommis-
sie, waar hij zijn technische kennis inbracht. Als 
lid van ons team hebben wij Han leren kennen als 
een rustige, integere, vriendelijke collega die altijd 
bereid was om te helpen. De laatste jaren hield hij 
zich op de donderdagen bezig met het uitzetten 
en belijnen van de grasvelden, zodat daarop in de 
weekenden weer gespeeld kon worden. Wij missen 
zijn aanwezigheid zeer.

Wij wensen Gonnie en de kinderen heel veel 
sterkte om het gemis van hun man en vader te 
verwerken.

Namens de onderhoudsploeg van VDZ 
HM

In Memoriam

De redactie wenst u gezellige 
feestdagen en een goed 2022
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Vaak zijn het de kinderen die de actieve hoofdrol spe-
len in de rubriek bij ‘VDZ familie’, maar bij deze editie 
staat het hele gezin centraal in de hoofdrol. Het is 
vrijdagmiddag, de middag voor de persconferentie en 
ik zit aan tafel met de vrouw en moeder van het gezin, 
Carla Eijkhout. Ik bedenk me hoe het gesprek was ver-
lopen als ik ook de vier heren had uitgenodigd. Waar-
schijnlijk was ik dan nog 2 avonden teruggekomen 
om alle anekdotes, filmpjes en video’s te bekijken. 
Tijdens ons gesprek van vrouw tot vrouw voelde en 
zag ik haar energie, de trotsheid en bevlogenheid toen 
ze sprak over haar gezin.

Op Monnikenhuizen groeide Carla op en woonde 
ze éénhoog in een portiekflat. Ze vroeg buurjon-
gen Leo van driehoog om hulp bij het autotheo-

rieexamen, niet wetende dat ze 36 jaar later nog steeds 
samen in een auto zouden rijden. Carla en Leo werden 
ouders van Jeffrey (29), Jordy (27) en ook hun derde 
kindje werd een jongen, Julian (23). De familie Eijkhout 
was een feit, een trots gezin met maar liefst drie zonen. 

Op de basisschool werd de keuze voor de sport al snel 
gekozen door de jongens van Eijkhout. Voetbal. Een 
deel van de jongens uit de klas ging naar ESCA en een 
gedeelte ging naar VDZ. Ook binnen het gezin Eijkhout 
ontstond er een tweedeling. Jordy koos direct voor VDZ 
en uiteindelijk maakten ook Jeffrey en Julian de overstap 
naar VDZ na hun ESCAavontuur. 

voetbal

familie

Vader Leo heeft op achtjarige leeftijd twee seizoenen 
gespeeld bij ESCA. Ik wil nu typen ‘een echte voetballer 
was hij nooit’, maar dan doe ik vader Leo tekort. Vanaf 
het moment dat zijn zonen gingen voetballen, voetbalde 
hij mee op het veldje in de wijk, hij was te bewonderen 
aan het eind van het seizoen (vaders – zonen), maar ook 
zeker op alle verschillende campingvoetbalveldjes waar 
ze als gezin in de zomer waren.

Jeffrey, Jordy en Julian waren op zaterdagochtend op het 
veld actief en Carla & Leo stonden altijd langs de lijn. Niet 
als trainer, coach, leider, maar gewoon als enthousiaste 
en betrokken supporters. De jongens zijn blij met de sup-
port van hun ouders elke week en andersom ook zeker! Ik 
schrijf inderdaad ‘zijn blij’, want 20 jaar later is de familie 
nog steeds actief bij VDZ.

Wat heb je je zoons meegegeven? Carla antwoordt heel 
duidelijk: ‘Respect en eerlijkheid, maar ook zeker het 
sociale aspect, elkaar helpen en zelfstandigheid.’
De zonen Jeffrey, Jordy en Julian spelen sinds twee 
seizoenen voor het eerst samen in een team, bij zaterdag 
3. Alle linies zijn wel bezet met een Eijkhout. Het team 
staat bovenaan in de competitie, net zoals vorig seizoen. 
(helaas werd toen de competitie vroegtijdig stopgezet). 
Ik zie Carla en Leo zaterdagmiddag in de zon staan, kij-
kend naar hun zonen. Met veel liefde en plezier bekeken 
ze al die jaren twee, drie wedstrijden op een zaterdagoch-
tend, maar dit is wel ideaal: alle drie de kinderen op één 

Eijkhout
Julian

   Leo     Jordy
Jeffrey
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veld te bewonderen. Na 90 minuten wordt de overwinning 
gevierd en een half uur later zit het hele gezin aan de 
picknicktafel en sluiten de andere teamgenoten ook aan. 
Ik zit in de kantine naast Marcel Broecks en kijken naar 
buiten, naar het stel aan de picknicktafel. Marcel laat mij 
een foto zien op zijn telefoon. Een foto in zijn tuin tijdens 
de Airborne wandeltocht in 2019. ‘Humor, gezelligheid en 
vriendschap….Lieve ouders en prima mensen voor VDZ’, 
glimlacht Broecks.

Tien jaar geleden speelde Julian een kampioenswedstrijd 
op de zaterdagochtend. De werkgever van Leo vroeg of 
hij nog even een paar uurtjes extra kon werken om de klus 
af te maken, maar Leo gaf aan niet te kunnen. ‘Hoezo dan 
niet?’, ‘Nou, mijn zoon speelt een kampioenswedstrijd en 
daar wil ik bij zijn’. Soufian, die destijds trainer was, ving 
dit verhaal op en liep na de gewonnen wedstrijd naar Leo. 
‘Als ik later vader word, hoop ik ook een vader te zijn die 
alles aan de kant zet voor z’n kind.’

De drie VDZmusketiers wonen niet meer thuis, maar wel 
in een driehoek om hun ouderlijk huis. Ze zijn er regel-
matig te vinden en Carla is inmiddels niet meer de enige 
vrouw. Moeder Carla weet niet als enige vrouw dat haar 
drie zonen kanjers zijn…. 

Irene Smeltink
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Zoals jullie in de vorige editie van de Volharder heb-
ben kunnen lezen is er een nieuwe initiatief gestart 
binnen VDZ om het sport medisch beleid naar een ho-
ger plan te tillen. Betere warming-up van de spelers, 
minder blessures, gerichtere training en een staf die 
beter voorbereid is als het een keer misgaat is waar 
we voor gaan. Verbetering betekent ook dat we als 
VDZ de zaken wat anders aan gaan pakken. 

Vele jaren was het blessure spreekuur van Fysio-
Dynamiek, Evert van Amerongen en zijn collega 
Alina een vaste onderdeel van het Sport medisch 

beleid. Op dinsdagavond voor de selectie en op woens-
dag voor de jeugd. Vele VDZers hebben gebruik op deze 
manier gemaakt van de diensten van Evert van Ameron-
gen en FysioDynamiek. Handig en nuttig om direct op 
de club advies te krijgen en de eerste stap te 
zetten naar de juiste behandeling in geval van 
blessures. 
In het nieuwe sportmedische beleid hebben 
we toch moeten concluderen dat het beschik-
baar houden van één fysiotherapeut enkele 
dagdelen in de week niet heel erg efficiënt is en 
dat we deze energie op een andere 
manier beter kunnen gebruiken. In 
het verleden wisten toch te weinig 
mensen de weg te vinden naar het 
jeugdspreekuur. 

De nieuwe stijl is dan ook dat we de weg naar de praktijk 
van onze partner Fysiotherapeuten zo laagdrempelig ma-
ken voor onze VDZ leden. Niet op de club op een bepaald 
tijdstip, maar op de praktijk van onze partners 5 dagen 
per week. Binnenkort vind je op de website van VDZ alle 
partner fysiotherapeuten en wordt het erg gemakkelijke 
gemaakt om je aan te melden voor advies of behandeling 
middels een formulier en directe contactgegevens. 

Als vervanger van het jeugdspreekuur kan er door ieder-
een een afspraak gemaakt worden om naar een blessure 
te laten kijken en dan een gericht beleid te laten uitvoe-
ren. Ook een trainer of coach kan eerst eens bellen voor 
overleg over de klacht van een speler. Wat goed is om 
te weten is dat kinderen tot 18 jaar verzekerd zijn in de 
basisverzekering en de vergoeding rechtstreeks naar de 
zorgverzekeraar gedaan kan worden. 

Rest ons natuurlijk wel om namens VDZ en VDZ Hogerop 
Evert en FysioDynamiek te bedanken voor de vele jaren 
spreekuur op de club en de vele VDZers die ze hebben 
geholpen. Gelukkig blijft FysioDynamiek actief betrokken 
bij de sport medische begeleiding en als sponsor actief 
voor VDZ MO171.Zoals voor alle sponsoren geldt, geldt 
ook voor Fysiotherapie: Echte VDZers winkelen bij onze 
sponsoren en partners. 

FysioDynamiek is een grote praktijk met twee locaties in 
Arnhem Zuid ( Rijkerswoerd en Schuytgraaf) en één in 
Arnhem Noord (Presikhaaf) op de Middachtensingel 139. 
Er zijn veel specialisaties ( Manuele therapie, begeleiding 
na operaties, geriatriefysiotherapie, Orofaciale therapie, 
arbeidsfysiotherapie en uiteraard Sportfysiotherapie. 

Daarnaast is er een groot team van kinderfysiothera-
peuten. Zij behandelen in principe kinderen van 

0 t/m 18 jaar. Ook interessant voor VDZers is 
de blessurewinkel waarin FysioDynamiek al-
lerlei braces en hulpmiddelen uitleent en ver-
koopt. Dit gebeurt meestal als onderdeel van 
een behandeling en begeleiding bij fysieke 

klachten maar kan ook op afspraak preventief 
worden ingezet. Je kunt dan denken 
aan ondersteunende zitkussens bij 
lage rugklachten maar ook enkelbra-
ces en patellabandjes (ondersteuning 
bij knieschijf gerelateerde klachten) 

die bij overbelastingsklachten, die veel voorkomen bij 
jeugdigen in de groei, kunnen worden ingezet.
Meer informatie is te vinden op: www.fysiodynamiek.nl of 
rechtsreeks via 

Evert van Amerongen
0621818152 / evert@fysiodynamiek.nl 

Binnenkort is er op de VDZ website en in de instructies 
naar het kader een overzicht van alle medisch partners te 
vinden. Alle leden van VDZ en het kader krijgen hiermee 
snel toegang tot de juiste zorg en de juiste adviezen in 
geval van blessures of blessure preventie vraagstukken.

Evert, namens VDZ en VDZ-Hogerop bedankt voor 
jouw vele jaren inzet voor VDZ. We hopen je nog lang 
bij VDZ te zien als fysiotherapeut, sponsor, voorzitter 
van Hogerop en natuurlijk als Evert, gewaardeerd lid 
van VDZ.

Blessurespreekuur nieuwe stijl



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



Een Volharder her-
ken je zo, een mooi 
cadeau

PASSIE
VOOR JOU

VDZ cadeau Gekozen

Als dank voor de steun en volharding in tijden van 
Corona konden leden van VDZ kiezen uit een reeks 
VDZ geschenken. Wat ze allemaal gekozen hebben zie je 
in dit lijstje. Dan weet je ook meteen waar je voortaan 
een volharder aan herkent. Wij danken alle mogelijkmakers 
van deze actie. En wensen je veel plezier met je cadeau.  

Een volharder herken je zo!

HITLIJST VAN VOLHARDERS
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Kleintuente Installatietechniek

Versteegh Dancemasters

DANSENBIJVERSTEEGH.NL   |     026 3511211

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

Wil je met me dansen?

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

Schoonmaakbedrijf Hofs

particulieren, bedrijven 
verenigingen

Algemeen schoonmaakonderhoud, glasbewas
sing, hulp in het huishouden (ook met pgb), 
schoonmaak kantoren, complexen van VVE, 
schoonmaakwerkzaamheden op scholen, sport
accomodaties en dokters of tandartspraktijken.  
Voor meer info en diensten van SB Hofs mail, 
bel of check onze site.
T : 0268401259  Kantoor
M : 0657564395  Patricia Hofs
M : 0630419995  Raymond Hofs
E : info@sbhofs.nl

 www.sbhofs.nl





Rob Egging muzikale omlijstingen

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

www.charlestown.nl

 
Jazzymotion  
 

Voor elke feestelijke 
gelegenheid

Voor info over jazzy muzikale omlijstingen voor al 

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

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

Jazz

www.jazzymotion.jimdo.com 

Jan van Leur Dak- en Gevelwerken

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

www.janvanleur.nl

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

Vraag vrijblijvend een offerte
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VDZ heeft een 
bijzonder team

Dit betreft JO191 voetballend in de 4e 
divisie en is hiermee het jeugdteam dat 
op het hoogste niveau opereert binnen 

VDZ. En dat niet alleen ze staan zelfs, na 7 
wedstrijden, in punten op een gedeelde eerste 
plaats. Aangezien de KNVB de regels heeft 
aangepast m.b.t. promotie/degradatie op de 
helft van de competitie, gloort er zelfs iets moois 
en kan er VDZvoetbalgeschiedenis worden 
geschreven....

Dit is met recht een "team" en geen elftal. Het is 
een groep jongens, voetballend als kerels. Als 
de wedstrijd daarom vraagt wordt het een ge-
oliede vechtmachine, strijdend voor elke meter, 
waarbij iedereen bereid is voor elkaar te werken. 
Het team combineert verfijnde techniek en dyna-
misch loopvermogen aan brute kracht.

Elke wedstrijd kent andere uitblinkers, dat 
typeert het team. Indien nodig worden wedstrij-
den "lelijk" gewonnen. Het team voetbalt iedere 
week, vaak nood gedwongen, in een andere 
opstelling. Diverse spelers kunnen moeiteloos 
worden ingepast op een andere positie. Regel-
matig wordt er een beroep gedaan op 
spelers uit JO17 en JO192

De basis lijkt gelegd in het 
coronajaar waarin geen 
wedstrijden konden worden 
gespeeld maar er alleen 
getraind werd. De opkomst 
en instelling was telkens 
maximaal onder de bezielende 
leiding van de trainer. Bijzonder 
dat deze groep dat heeft kun-
nen opbrengen en waar van ze nu de 
vruchten te lijken gaan plukken

De oplettende lezer heeft opgemerkt dat er in dit 
artikel geen namen staan vermeld. De schrijver 
zal in een volgende Volharder de spelers aan u 
uitgebreid voorstellen, dat verdient namelijk een 
eigen podium.

De hekhanger

Dieseltjes
Zaterdag 20 november stond er een mooie thuiswedstrijd op 

het programma. VDZ JO101 tegen RKHVV JO102 Huis-
sen. Het werd bij voorbaat een lastige klus omdat hoofdtrainer/
coach Rik er niet bij kon zijn. Assistent Julian nam de honneurs 
waar, en met succes!

Het team heeft er een beetje een handje van traag te starten. 
Dit keer was dat niet anders. Er werd als snel tegen een ach-
terstand van 3 doelpunten verschil aangekeken. Dit bleef zo in 
kwart 1, 2 en 3. Maar gelukkig hebben we het laatste kwart nog: 

met een heerlijk puntertje maakte Vianna gelijk: 66. En als 
klap op de vuurpijl schoot Hugo de winnende binnen 

met een heerlijke poeier. Eindstand 76 voor VDZ! 
Dat werd natuurlijk goed gevierd.

Maarten Puper

JO10-1
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Aftellen naar 100, VDZ en haar historie
Aftellen naar  1926 - 2026

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

1932 . . . . .  1936
Tijdlijn
1932
1933
1934
1935 Het eerste lustrum van de VDZ-bode
1936 VDZ bestaat 10 jaar, een jubileumnummer 

van de VDZ Bode verschijnt

◄ De Volharder van juni 1934.
Het waren andere tijden. AVG kende men nog niet.
De wanbetalers staan met naam en toenaam in de
Volharder. Maar het waren ook de jaren van de crisis
waarin de contributie van 22 cents per week (11 voor
junioren) soms niet op te brengen waren.
De jaarvergadering werd ook gehouden in het St.
Eusebiuspatronaat, een clubhuis was er tenslotte
nog niet. Boetplichtig! Of men daarmee bedoelde
dat je een geldelijke boete kreeg als je niet op kwam
dagen óf als goede katholiek daar bij de hemelpoort
op afgerekend werd vertellen de annalen niet.

De VDZ Bode van 1935 wordt gewag gemaakt van 
het schrijfmachinefonds. Er werd opgeroepen col-
lectes gehouden om een eigen schrijfmachine aan 
te schaff en om de Volharder op te tikken. Tot dan toe 
wordt de schrijfmachine van het St. Fransciscushuis 
aan de Utrechtseweg (een katholiek ontmoetings-
centrum dat als off cieus clubhuis van VDZ wordt 
gezien).

Rudi Borkus

◄ VDZ1 uit seizoen 1933/1934.
Uit het voetbaloverzicht van dat sei-
zoen staat in de Volharder: ‘Het eer-
ste elftal, dat in den aanvang van het
seizoen niet gelukkig was, heeft zich
uitstekend kunnen handhaven, was
slechts zelden de mindere der andere
elftallen en was zoowaar  een oogen-
blik kampioenscandidaat. Het elftal
mag er zijn, al vonden wij de vleugel-
spelers zeer zwak, hetgeen dikwijls
een gevolg was van een te
langzaam tempo en te kort spel’

Stukje uit het voorwoord van Geestelijk Adviseur kapelaan 
Verhoeven in het jubileumnummer waarin hij spreekt over 
een sceptisch Arnhem dat de katholieke vereniging een kort 
leven toebedeelt en de triomf van VDZ dat ze nu toch 
alweer 10 jaar bestaan ▼

Het jubileumnummer uit 1936

De katholieke grondslag van VDZ blijkt uit 
de vele oproepen tot deelname aan RK 
missen en processies maar ook uit oproe-
pen als deze ▼ (uit november 1935)

Titelblad VDZ Bode juni 1934



19

Titelblad VDZ Bode juni 1934

Aftellen naar  1926 - 2026

Op 26 augustus 2026 bestaat onze mooie vereniging 100 jaar. 
Nog exact 5 seizoenen en dus 25 nummers Volharder. 
Daarom gaan we tot die tijd elke 5 jaar dat VDZ bestaat aan de hand 
van de notulen (die al bestaan van 1929) en de Volharder (ook wel 
VDZ-bode of Jeugdbode) de geschiedenis van onze club beschrijven.
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Tijdlijn
1932
1933
1934
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1936 VDZ bestaat 10 jaar, een jubileumnummer 
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◄ De Volharder van juni 1934.
Het waren andere tijden. AVG kende men nog niet.
De wanbetalers staan met naam en toenaam in de
Volharder. Maar het waren ook de jaren van de crisis
waarin de contributie van 22 cents per week (11 voor
junioren) soms niet op te brengen waren.
De jaarvergadering werd ook gehouden in het St.
Eusebiuspatronaat, een clubhuis was er tenslotte
nog niet. Boetplichtig! Of men daarmee bedoelde
dat je een geldelijke boete kreeg als je niet op kwam
dagen óf als goede katholiek daar bij de hemelpoort
op afgerekend werd vertellen de annalen niet.

De VDZ Bode van 1935 wordt gewag gemaakt van 
het schrijfmachinefonds. Er werd opgeroepen col-
lectes gehouden om een eigen schrijfmachine aan 
te schaff en om de Volharder op te tikken. Tot dan toe 
wordt de schrijfmachine van het St. Fransciscushuis 
aan de Utrechtseweg (een katholiek ontmoetings-
centrum dat als off cieus clubhuis van VDZ wordt 
gezien).

Rudi Borkus

◄ VDZ1 uit seizoen 1933/1934.
Uit het voetbaloverzicht van dat sei-
zoen staat in de Volharder: ‘Het eer-
ste elftal, dat in den aanvang van het
seizoen niet gelukkig was, heeft zich
uitstekend kunnen handhaven, was
slechts zelden de mindere der andere
elftallen en was zoowaar  een oogen-
blik kampioenscandidaat. Het elftal
mag er zijn, al vonden wij de vleugel-
spelers zeer zwak, hetgeen dikwijls
een gevolg was van een te
langzaam tempo en te kort spel’

Stukje uit het voorwoord van Geestelijk Adviseur kapelaan 
Verhoeven in het jubileumnummer waarin hij spreekt over 
een sceptisch Arnhem dat de katholieke vereniging een kort 
leven toebedeelt en de triomf van VDZ dat ze nu toch 
alweer 10 jaar bestaan ▼

Het jubileumnummer uit 1936

De katholieke grondslag van VDZ blijkt uit 
de vele oproepen tot deelname aan RK 
missen en processies maar ook uit oproe-
pen als deze ▼ (uit november 1935)

Titelblad VDZ Bode juni 1934



Gesmeerd, het Pietenparcours

Zo liep het Pietenparcours op woensdag 1 de-
cember bij VDZ.
De kinderen van JO9, JO8, Champions League 
en Mini’s gingen vol enthousiasme aan de slag 
bij het door Niek en zijn Cios studenten voor-
bereide Parcours. Veel kinderen waren verkleed 
als Piet, wat een gezellige sfeer gaf. Ook muziek, 
twee Pieten en pepernoten ontbraken natuurlijk 
niet op deze bijzondere middag.

G E S M E E R D !

foto’s: Kim Corbeek-Folman

Na afl oop was er warme chocomel voor ieder-
een. Daarnaast kregen alle deelnemers een 
voorproefje van het cadeau dat -vanwege co-
rona- nog na moest worden bezorgd bij VDZ. 
Geeft niks hoor Sint. Op deze manier hadden de 
kinderen nóg langer voorpret. En Voetbalshop.
nl hartelijk bedankt voor het meedenken. Want 
nu hoefde niemand met lege handen naar huis.
Tot volgend jaar!

als Piet, wat een gezellige sfeer gaf. Ook muziek, 
twee Pieten en pepernoten ontbraken natuurlijk 
niet op deze bijzondere middag.

foto’s: Kim Corbeek-Folman

niet op deze bijzondere middag.

foto’s: Kim Corbeek-Folman

G E S M E E R D !
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Op donderdagavond 21 nov jl. was de jaarlijkse 
ALV. Dit jaar weer niet een kantine vol met leden, 
vrijwilligers, het bestuur en anderen geïnteres-

seerden. Het plan was vanwege het 95jarige bestaan 
er een speciale ALV van te maken in Burgers’ Zoo, maar 
helaas vanwege de aangescherpte coronamaatregelen 
vond deze weer online plaats. Leden konden zich van 
tevoren, via een link op de website of via de email, 
opgeven om hieraan deel te nemen. Deze avond was last 
minute alsnog digitaal geregeld door onze verenigingsma-
nager Stan Minderaa, die ons tijdens deze als moderator 
professioneel bijstond. Stan, dank voor al je inzet. Kortom, 
deze avond kwamen het bestuur en de commissieleden 
weer digitaal bij de leden de woonkamer binnen 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 volgden de 
leden met grote interesse hoe het met VDZ is ver-
lopen in het afgelopen seizoen. Traditioneel wordt 
er in het najaarsALV teruggeblikt op het vorige 
seizoen en we kunnen wel stellen dat dit seizoen 
wederom anders was dan een normaal voetbal-
seizoen. Ook werd er stilgestaan bij de leden van 
VDZ die dit jaar zijn overleden, dat waren er meer 
dan we gewend waren. Jan Peters, Jos Meekels, 
Jan Nijenhuis, Henk van Beek, Wil van Daalen, 
Dirk Brachten, Ellen van den Bos en Han Werner zijn ons 
ontvallen. Hun namen werden voorgelezen en er werd 
een minuut stilte in acht genomen. 

Bestuurswisselingen
Na de opening werd de ledenvergadering gestart met het 
aftreden van Esther Bronkhorst. Zij heeft 4 jaar deel uit-
gemaakt van het bestuur en wordt hartelijk bedankt voor 
al haar inspanningen in woorden en met een prachtige 
bos bloemen. Na hierbij stil gestaan te hebben wordt de 
nieuwe secretaris, Nancy Meister, aan de leden voor-
gesteld. Ook de herbenoeming van Hans van der Held, 
als penningmeester, was tijdens deze ALV aan de orde 
en konden de leden op hun (her)benoeming stemmen. 
Beide bestuursleden werden her of gekozen. Samen 
met de zittend blijvende bestuursleden Noud Hooyman 
als voorzitter, Bart Drewes als algemeen bestuurslid en 
Willem van Santen als bestuurslid accommodatie, is het 
bestuur bijna op volle sterkte. Er wordt nog gezocht naar 

een bestuurslid Voetbaltechnische zaken om het bestuur 
helemaal compleet te maken.

Financiën
Na deze benoemingen neemt Hans het stokje over en 
vertelt de leden hoe het de club financieel is vergaan in 
het afgelopen seizoen. Het jaarverslag wordt toegelicht 
met daarbij de keuzes die zijn gemaakt om als club finan-
cieel zo goed mogelijk het boekjaar te kunnen afsluiten. 

Door weloverwogen keuzes te maken en hulp vanuit 
de regering, is het het bestuur gelukt om een, in eerste 
instantie ogenschijnlijk groot, negatief resultaat om te 

draaien naar een positief resultaat. Hier zijn wel heel wat 
kopzorgen aan vooraf gegaan. Dit is mede ook gelukt om-
dat de leden zo trouw hun contributie zijn blijven betalen. 
Alle complimenten aan u, onze leden, voor de steun en 
de inzet die u heeft geleverd. We zijn er nog niet, want de 
impact van Corona werkt nog door. Hiervoor hebben we 
toekomstige middelen al moeten reserveren om deze klap 
op te kunnen vangen. 

Na de toelichting van de penningmeester en zijn dank-
woord aan alle hulp die hij krijgt van Bert en Alexis 
wordt er door de kascontrolecommissie toegelicht wat 
hun bevindingen zijn, en stelt hun voorzitter 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.

Algemene ledenvergadering najaar 2021



De club in Coronatijd
Daarna neemt Willem van Santen het woord en geeft een 
inkijkje hoe Corona en de persconferenties impact hebben 
op de vereniging en onze vrijwilligers. Maar er wordt ook 
toegelicht hoe onze jeugdcommissie, de onderhoudscom-
missie en de barcommissie er druk mee zijn geweest. Ook 
Jacqueline en Hanny zijn een belangrijke schakel geweest 
richting leden in alle vragen die er leven. Het bestuur 
wil iedereen daarvoor hartelijk bedanken en we zijn als 
bestuur super trots op hoe we ons als vereniging hier 
doorheen geslagen hebben. 

Willem benoemt ook nog dat een open park zijn vaak heel 
fijn is, maar dat er ook nadelen zijn. Momenteel ervaren 
wij vooral in de uren dat de vereniging niet bezet is, over-
last qua aanwezigen en de rommel die zij achterlaten. Dat 
levert veel extra werk en schade op helaas. 
Vervolgens licht Willem toe wat de status is van het nieuw-
bouwplan. Door Corona is de planning wel opgeschoven, 
maar zoals het er nu uit ziet, kunnen we de eerste plan-
nen in 2022/2023 in stemming brengen. We zitten dus 
nog steeds op koers, deze kan echter door de impact van 
Corona en de veranderde bouwwereld, nog wel wijzigen. 
De avond wordt afgesloten door achtereenvolgens Ad 

Algemene ledenvergadering najaar 2021
Heijnen (Dames TC), René Petersen (Heren TC), John 
Wijbenga en Niek Verheijen (jeugd), die iedereen mee-
nemen in de ontwikkelingen van de verschillende teams, 
maar ook de impact van Corona. Dank u wel heren, voor 
deze uitgebreide toelichting. 

Noud sluit vervolgens de vergadering door stil te staan bij 
de jubilarissen van dit jaar. Bas Koeman, Maarten Meijer 
(al lid sinds zijn geboorte!, red.), Marco Berends en Tho-
mas Franzen (25 jaar lid), Pim Walter, Marcel Leenders, 
Sjors van Leeuwen, Alex Brinkhoff en GeertJan van der 
Mark (50 jaar lid), Rob Egging, Pim Blok en Willem Meijer 
(60 jaar lid) en Steef Brinkhoff (70 jaar lid). Helaas is hun 
feestelijke moment afgeblazen vanwege Corona, deze 
houden zij dus tegoed. Er wordt afgesloten met de verwij-
zing 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 tweede online ledenvergadering van VDZ af 
met tevreden gevoel. Hartelijk dank dat u erbij was.

Esther Bronkhorst / Nancy Meister
(voormalig) secretaris VDZ

VDZ in de media
De afgelopen weken was VDZ flink in het nieuws. Uw redacteur heeft zelf geen 
abonnement op de Gelderlander maar kreeg diverse links doorgestuurd van VDZ-
leden. We willen die jullie niet onthouden. Daan van der Held, Iris Polman, Ryan 
Smit en Martijn Brugman vulden de kolommen van de krant.

08/11/2021  https://www.gelderlander.nl/voetbalarnhem/daanvanderheldterugbijvdz
naultrarevalidatievan25jaarbenernogniet~ac899287/

11/11/2021  https://www.gelderlander.nl/sportarnhem/debutantryansmitblinktuitbij
kansenmissendvdz~adbe2e88/

13/11/2021  https://www.gelderlander.nl/arnhem/topscoreririspolman22isallemannen
debaasdiemoetenzichnietzoaanstellen~a7da57b0/

13/11/2021  https://www.gelderlander.nl/arnhemeo/eenervaringdiemijtocheenbeetje
gevormdheeft~a90d6156/ (Columnist én VDZ-lid Martijn Brugman over de 
coachende kwaliteiten van Steef Brinkhoff)
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https://www.gelderlander.nl/voetbal-arnhem/daan-van-der-held-terug-bij-vdz-na-ultra-revalidatie-van-2-5-jaar-ben-er-nog-niet~ac899287/
https://www.gelderlander.nl/voetbal-arnhem/daan-van-der-held-terug-bij-vdz-na-ultra-revalidatie-van-2-5-jaar-ben-er-nog-niet~ac899287/
https://www.gelderlander.nl/sport-arnhem/debutant-ryan-smit-blinkt-uit-bij-kansen-missend-vdz~adbe2e88/
https://www.gelderlander.nl/sport-arnhem/debutant-ryan-smit-blinkt-uit-bij-kansen-missend-vdz~adbe2e88/
https://www.gelderlander.nl/arnhem/topscorer-iris-polman-22-is-alle-mannen-de-baas-die-moeten-zich-niet-zo-aanstellen~a7da57b0/
https://www.gelderlander.nl/arnhem/topscorer-iris-polman-22-is-alle-mannen-de-baas-die-moeten-zich-niet-zo-aanstellen~a7da57b0/
https://www.gelderlander.nl/arnhem-e-o/een-ervaring-die-mij-toch-een-beetje-gevormd-heeft~a90d6156/
https://www.gelderlander.nl/arnhem-e-o/een-ervaring-die-mij-toch-een-beetje-gevormd-heeft~a90d6156/
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Willemsen Makelaars

WIJ GEVEN U 

DE JUISTE 

VOORZET

2 reserve-rijen

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

Jasper de Kinkelder

Langs de lijn

Je moet er maar tegen kunnen. Je vader of moeder langs de lijn. Elke week 
weer. Misschien zelfs als coach of trainer. Steeds weer diezelfde aanmoedi-
gingen. Hier en daar een tip die je niet begrijpt (Knijpen! Kantelen! Wegste-
ken!). En altijd, echt altijd, kan er iets beter. Ze zeggen voor de wedstrijd wel 
dat je plezier moet hebben, maar stiekem willen ze eigenlijk minstens net zo 
graag dat je wint.

Soms doe je net alsof ze er niet zijn. Vooral als het even niet loopt. Want 
hoeveel aanwijzingen, hoe goed bedoeld ook, kan je verwerken als je op het 
veld nauwelijks tijd krijgt om na te denken over je volgende stap? Hoeveel 
meer dan je best kun je doen als de bal je ontfutseld wordt? Maar soms is 
het ook fi jn dat ze er zijn. Vooral op de momenten dat alles goed gaat. Dat 
het gesmeerd loopt en dat jullie een sterker geacht team van het kastje naar 
de muur sturen. Hoe heerlijk, die staande ovatie van de ouders na het laatste 
fl uitsignaal.

Mijn vader stond tijdens mijn kortstondige voetbalcarrière zelden langs de lijn. 
Dat was overigens geen bewuste keuze; zijn weekenden speelden zich af in 
het peloton, in binnen- en buitenland. Zijn leven stond in het teken van een 
andere sport. Dat was prima en ik wist niet beter. Maar het doelpunt dat 
ik scoorde toen ik niet eens wist dat hij er wél was, was het lekkerste 
doelpunt ooit. Al voelde dat pas zo toen ik hem een paar minuten later, 
een beetje verscholen achter de andere ouders, aan de zijlijn zag.

Er komt natuurlijk een tijd dat het steeds minder uitmaakt of een ouder er is 
of niet. Voor de zekerheid stel ik daarom elk seizoen de vraag: vind je het 
nog leuk dat ik elke week langs de kant sta? Een instemmende knik, een 
gemompeld ja; het is voldoende voor weer een jaar. Maar onlangs kreeg ik 
een tussentijdse check, onverhoopt en ongewild.

‘Ik mag niet blijven kijken vandaag’
‘Huh, hoezo? Waarom niet? Je kijkt altijd.’
‘Corona.’
‘O ja. Kl*te corona.’

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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De uitslag

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

5-4. Dat klinkt als een enorm spannende pot. Was 
er sprake van een remontada of ging het juist 90 
minuten lang gelijk op?

We schoten uit de startblokken, we wonnen ieder 
duel en gingen rusten met een 3-0 voorsprong. Maar 
in de tweede helft was van het goede positiespel 
niets meer over en maakten we persoonlijke fouten. 
Het werd overleven. Gelukkig bleven we altijd een 
doelpuntje voor staan want het had heel anders kun-
nen aflopen.

Eerlijk zeggen: hadden jullie het niet al veel eer-
der af moeten maken in deze wedstrijd? En waar 
lag dat aan?

We hadden gewoon door moeten gaan met wat we 
in de eerste helft deden. Dan hadden we eindelijk 
eens een fatsoenlijk uitslag neer kunnen zetten. 
Waar dat aan ligt? We hebben er over gesproken, 
maar we zijn er niet achter gekomen.

Twee weken eerder verloren jullie nog nipt met 
4-3. Hoe komt het dat jullie wedstrijden zo boei-
end zijn?

We hebben een prima selectie, maar het is wel een 
heel nieuw team. Het is wennen aan elkaar. En als 
VR1 eigenlijk elke week speelsters leent, dan blijven 
de prestaties wisselvallig. Maar eerlijk is eerlijk; dat 

4-3-verlies was onnodig. Tegen RKHVV waren we
voor de eerste en tot nu toe de enige keer compleet.
Wonnen we met 7-3. Over een uitslag gesproken ...

Vijf keer de bal bij de opponent tegen de touwen, 
vier keer de bal vissen uit eigen net. Is jullie aan-
val sterker dan jullie verdediging?

Tja, ons doelsaldo. We scoren het meest in deze 
competitie (18!) en krijgen bijna het meest tegen 
(17!). Daar moet dus aan gewerkt worden. Het zijn 
vaak persoonlijke fouten en die worden echt niet al-
leen in de verdediging gemaakt.

Ongeacht het scoreverloop; geloof moet je hou-
den. Hoe zorgen jullie ervoor dat niemand ver-
zaakt tot het laatste fluitsignaal? Welke woorden 
zorgen voor vertrouwen?

Woorden zijn niet nodig om iedereen scherp te hou-
den. Dat doet de ranglijst wel. Na de winterstop pak-
ken we de punten!

Jasper de Kinkelder

Wedstrijd: VDZ VR2 - Woezik VR2
Uitslag: 5-4
Datum: 21 november 2021
In één woord: Tenenkrommend

05 04

Op zoek naar bijzondere verhalen
Zoveel gezichten, zoveel namen, zoveel verhalen. Voor een nieuwe rubriek is de 

redactie op zoek naar mensen bij VDZ die iets te vertellen hebben. Zoals Abraham 
Bahlbi. Hij vertelde in de vorige editie over zijn afkomst en hoe hij nieuwkomers helpt 
zich thuis te voelen bij de club. We zoeken naar bijzondere verhalen die misschien 
helemaal niets met voetbal te maken hebben. Ken jij of ben jij iemand die iets opmer-
kelijks te vertellen heeft? Laat het ons weten en tip ons via volharder@vdz-arnhem.nl.



drukwerkmaX

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

Drukken zoals drukken bedoeld is. Dat is waar het bij DrukwerkMAX om 
draait. Modern, groen en 24-uur per dag maken vakmensen de hoogste 
kwaliteit offset drukwerk voor de laagste prijs. Laat je echte kleuren zien, 
neem de proef op de som.
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T +31 (0)85 210 4000   klantenservice@drukwerkmax.nl   www.drukwerkmax.nl

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

Het was een klinkende 122 overwinning waar-
mee VDZ JO121 begin oktober kampioen werd. 
Spannend was die wedstrijd geen moment, maar 

de vreugde niet minder groot. Want de weg ernaar toe 
was wél enerverend. De grootste slag sloegen de jongens 
van trainer/coach Peter Pröpper, assistenttrainer Joey 
Driessen, leiders Job de Jong en Eric Hermeling enkele 
weken eerder tegen angstgegner AVW’66. Begin dit jaar 
werd nog vrij kansloos verloren van dat team. Nu werd de 
belangrijkste concurrent om de titel in een galavoorstelling 
met 51 verslagen. Daarna maakte JO121 geen fout en 
kon op eigen veld de titel gevierd worden.

Maar daarmee hielden de positieve ontwikkelingen nog 
niet op. Nicole Gieling van Green Stories besloot de jon-
gens in het nieuw te steken met een trainingspak en een 
trainingstrui. Daarop prijkt nu groot het stijlvolle logo van 
het bedrijf uit Aalsmeer, samen met die van VDZ. Green 
Stories brengt groen in onder andere kantoren en neemt 
ook de zorg voor de planten uit handen. Nicole: ‘Mijn 
favoriete zaterdagochtend (hoe vroeg ook) is langs de lijn 
bij dit leuke team waar onze zoon Milan in speelt. Ik heb 
al eerder gedacht om ze te sponsoren. Nu was dus een 
mooi moment om de jongens extra te belonen voor hun 
spelplezier, inzet en mooie resultaten!’ 
Kijk voor meer informatie op www.greenstories.nl.

                   sponsort JO12-1   sponsort JO12-1
Kampioenen in het nieuwKampioenen in het nieuw



Slaapmutsentoernooi 2021-
2022

Dit jaar was er gekozen voor een middagprogram-
ma op de eerste dag. Dit werd georganiseerd door 
Teamspelen onder leiding van Niek. Er werden in di-
verse groepen veel leuke onderdelen afgewerkt, zo-
als bijvoorbeeld boogschieten, rugby etc. Na afl oop 
hiervan werd de groep in tweeën gedeeld. De eerste 
groep startte met het eten van een frietje en snack in 
de kantine. De andere groep vertrok naar het hoofd-
veld voor de voetbalkermis. Na ongeveer 30 minuten 
ging groep 2 naar buiten en mocht de eerste groep 
aanschuiven voor een warm frietje met snack.
Dit was super georganiseerd door Henk & Ellen!

Na het eten was het tijd voor de start van het avond-
programma. Eerst nog even naar het hoofdveld voor 
tweelingvoetbal in het donker.

En daarna disco in de kantine. DJ Ralf had het weer 
goed voor elkaar met coole muziek, veel discolam-
pen en rook! Om half elf was het tijd om richting de 
kleedkamers te gaan of naar huis. Want helaas ble-
ven niet alle kinderen slapen.

Donderdag 27 oktober werden de kinderen om 7 uur 
gewekt door de wake-up dienst van de toernooicom-
missie! Vlug de kleren aan en met frisse tegenzin 
klaar voor de ochtendwandeling. Eenmaal terug 
mochten de kinderen zich verzamelen in de kantine 
voor het ontbijt. Een luidruchtige, chaotisch, gezel-
lige en drukke boel!

Hierna gingen de kinderen de kleedkamers oprui-
men en voor de meest opgeruimde kleedkamer was 

er nog een kleine prijs te verdienen. Om half 10 was 
het verzamelen op het hoofdveld voor de groepsfoto 
en er werd er nog een broodtrommel en Slaapmut-
senmedaille uitgereikt. En toen zat het Slaapmut-
sentoernooi er al weer op voor dit jaar.

Alle jeugdleden (JO 19-4 / MO 17-1 ;)ontzettend be-
dankt. Wij willen zeker ook nog alle CIOS-studenten 
bedanken voor hun ENTHOUSIASTE aanwezigheid 
gedurende de middag én avond.

Ook een dankjewel voor de ouders en overige vrij-
willigers voor het waar kunnen maken van dit gewel-
dige toernooi. 

Marije, Niek & Kim

Slaapmutsentoernooi 
2021-2022

Afgelopen herfstvakantie was het eindelijk weer zo 
ver, het leukste toernooi van VDZ ging gelukkig weer 
van start; het Slaapmutsentoernooi. Dit jaar, doordat 
COVID een jaar eerder roet in het eten gooide, voor 
zowel JO10, JO11 als voor MO12 & JO12.

Er hadden zich ongeveer 80 kinderen aangemeld 
voor het toernooi! Dinsdag 26 oktober was het om 
12.30 uur verzamelen in de kantine. Samen met de 
ouders konden de kinderen hun slaapspullen naar 
de diverse kleedkamers brengen en daarna kon het 
toernooi beginnen!

Afgelopen herfstvakantie was het eindelijk weer zo 

foto’s: Kim Corbeek-Folman
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Slagerij Putman

Compleet buffet vanaf €14,50

buffet 

wintersStamppot

Niks is lekkerder dan opwarmen

met een heerlijke hollandse stamppot na een

koude winterdag. Hutspot, zuurkool, boerenkool, 

andijviestampot met knapperige spekjes en ambach-

telijke rookworst of gehaktballen. 

Ga nu naar de site voor de verschilllende 

mogelijkheden:  www.slagerijputman.nl

of bel: 026-4425368

worstmakerij 
traiteur

 | Steenstraat 90, Arnhem | www.slagerijputman.nl | 026-4425368 |
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Zaterdagochtend half 9. De herfst mist hangt hier 
en daar nog over het Cranevelt. Het park ligt er 
schitterend en uitnodigend bij. De bewegwijzering 

hangt op zijn plek, de velden zijn fris gemaaid. Het geluid 
van spelende kinderen vult de lucht. Ik ben op weg naar 
de kantine, om mee te kijken met de mensen van het 
wedstrijdsecretariaat. Ik tref het alleen niet; er zijn nauwe-
lijks wedstrijden. Voordeel is wel dat ik uitgebreid de tijd 
krijg om te praten met Remke Weller.

De rol als gastheer 
Ze is al jaren verbonden aan VDZ, net als haar man 
Kees van Kampen. Remke legt me de procedures uit. 
Het registreren van de teams die zich voor de wedstrijd 
melden, het aanbieden van een bakje koffie, het uitgeven 
van de kleedkamersleutel en het wijzen van de weg. We 
praten over de taak van wedstrijdsecretaris. 
Remke benadrukt de rol als gastheer. 
Ze vertelt over haar ervaringen als 
jeugdleider. Hoe ze gewend 
was de bezoekende 
teams op te vangen, 
ze te begeleiden naar 
het secretariaat, en met 
ze mee te lopen naar hun 
kleedkamers. 
Ik val bijna van mijn stoel van verbazing. Zelf heb ik 
jarenlang de teams van mijn zoon begeleid, maar nooit 
ben ik op het idee gekomen om de bezoekers op deze 
wijze welkom te heten en wegwijs te maken. Mijn eerste 
contact met de tegenstander was vrijwel altijd op het veld. 
Ik was daarvoor vooral met mijn eigen sores bezig.

Een beetje gênant
Dan komt een man de kantine inlopen. Strakke kaak, 
dunne lippen, het stoom komt nog net niet uit zijn oren. Hij 
is de leider van een bezoekend elftal, JO8. Hij heeft om 
10 uur een wedstrijd, en zou dus om kwart voor 10 op het 
veld mogen met zijn spelertjes. Maar op het beoogde veld 
is nog een onderling potje gaande tussen twee teams van 
VDZ. Die wedstrijd duurt nog minstens tien minuten. De 
bezoekende leider heeft de coaches van de VDZteams 
verzocht de wedstrijd te beëindigen, maar die weigerden. 

Remke knikt. “Ik loop met u mee”, zegt ze kordaat. Een 
kwartier later komt ze terug. “Gedoe. Onduidelijkheid over 

de toewijzing van de velden, en 
de tijden. Uiteindelijk bleek er nog 
een veldje vrij, daar konden ze hun 
gang gaan.” Ze vertelt dat de gemoederen be-
hoorlijk verhit waren geraakt tussen de aanwezige leiders 
en coaches. “Beetje gênant, met al die achtjarigen op het 
veld. Gek dat een stel volwassen kerels er samen niet uit 
kunnen komen.”

Gemiste kans 
Ik knik zwijgend. Ik moet denken aan wat Remke me een 
half uur eerder heeft verteld. Als deze boze voetbalva-
der netjes bij de poort was opgevangen en wegwijs was 
gemaakt, met een kopje koffie en een vriendelijk woord, 
dan had dit onbenullige incident niet hoeven plaatsvin-
den. Dan was vijfentwintig achtjarigen het beschamende 
toneelstukje van een paar kijvende vaders bespaard ge-
bleven. Dan was de les niet geweest: “Je moet altijd voor 

jezelf opkomen!” Dan was het voorbeeld geworden: “Is 
er een probleem? Dan lossen we dat samen 
wel op.” Een gemiste kans.

Ik denk aan al die keren dat ik zelf de coach 
van de tegenstander pas op het veld de 

hand schudde. Hoeveel meer wederzijdse 
waardering en begrip was er  
geweest als ik de tegenstander al bij de poort had op-
gevangen? Een vriendelijk praatje, samen een bekertje 
koffie, onderweg naar de kleedkamer. Eigenlijk gewone 
gastvrijheid. Voor een tegenstander 
die door weer en 
wind, soms van 
ver, is gekomen 
om er samen 
met jou een leuke 
wedstrijd van te 
maken.

Ik voel enige 
schaamte over al 
die gemiste kansen. 
Ik denk dat een moment van oprechte gastvrijheid bij veel 
mensen langer in herinnering blijft hangen dan de uitslag 
van het potje voetbal. Denk je niet?

Wim Schellevis

Te gast bij  

Een gemengd genoegen



Primera

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

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

en muzikale evenementen

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

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

HOOFDSPONSOR VDZ JEUGD
Burgers’ Zoo 
www.burgerszoo.nl

HOOFDSPONSOR VDZ VROUWEN
conStabiel BV 
www.constabiel.nl

HOOFDSPONSOR 
SCHEIDSRECHTERSACADEMIE
Rabobank 
www.rabobank.nl

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

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

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

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

Voor meer informatie over deze lijst of 
andere sponsorvragen kunt u contact 
opnemen met VDZ Hogerop via  
vdzhogerop@vdzarnhem.nl
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In seizoen 20/21 mocht ik vanuit mijn opleiding – UEFA 
C Youth  aansluiten bij de MO171, onder begeleiding 
van Erwin Brakenhoff. Blij verheugd om een bege-

leider te hebben met zoveel ervaring, begon ik met mijn 
avontuur in het vrouwenvoetbal, de snelst groeiende sport 
onder vrouwen. 
Daar stond ik dan ineens, mijn eerste training op een na-
zomerse dag. Gelijk was ik onder de indruk van het talent 
dat ik zag in de groep en met goede moed begonnen 
Erwin en ik aan ons avontuur. Door corona hebben wij af-
gelopen seizoen helaas geen competitie kunnen afmaken. 
Erg jammer, want in potentie waren de meiden een team 
dat kampioen kon worden en/of de beker kon pakken. De 
potentie in de groep was vooral zichtbaar in de laatste 
vriendschappelijke wedstrijd. We speelden tegen Eldenia 
MO171 (uitkomend in de 3de divisie) en wonnen die 
wedstrijd met maar liefst 14.

Door het verloren afgelopen jaar heb ik mijn UEFA oplei-
ding niet af kunnen maken. Gelukkig wilde Erwin nog een 
jaartje met mij door als assistent-trainer/coach. Meerdere 
meiden zijn doorgestroomd naar VR1 of 2 en dat maakte 
dat er nieuwe meiden werden geselecteerd voor de 
MO171. Enkele vedetten zijn in de MO171 gebleven om 
samen met de nieuwe talenten weer te werken aan een 
team. 

Uitkomend in de hoofdklasse ervaren wij een pittige start. 
In de bekercompetitie kwamen wij goed uit de startblok-

MO17-1 Voetbal is ding, dang, dong
Er is niet alleen ding

ken, maar op doelsaldo gingen wij 
helaas niet door. In de competitie 
staan wij nog op 0 punten. Is dit 
slecht? NEE! De punten gaan komen, 
daar zijn Erwin en ik van overtuigd. 

Zo aan het begin van het seizoen met veel 
nieuwe spelers is het belangrijk een team te smeden en 
dit gebeurt! Wij worden steeds beter als team met en zon-
der bal en begrijpen steeds meer hoe wij willen spelen als 
team en als individu. De spelers staan voor elkaar klaar, 
helpen elkaar, troosten elkaar en spreken elkaar aan waar 
nodig. Dit is nu veel belangrijker als punten pakken. Het 
gevolg van bovenstaande gaat vanzelf punten opleve-
ren. Ik ben van mening dat als je alles met 100% drive 
en inzet doet binnen een goede sfeer en voor elkaar wilt 
vechten, succes vanzelf komt! Ik sta in ieder geval iedere 
dinsdag, donderdag en zaterdag met heel veel plezier 
langs de lijn. 

Erwin nogmaals bedankt dat ik deel mag uitmaken van 
het team en meiden bedankt dat jullie mij met open armen 
hebben ontvangen. NU DOOR VAN GOED NAAR BETER 
EN DOORSTOMEN NAAR BEST. 

Groeten Juan
Assistent trainer/coach MO171

Trainer/coach JO143
Opleidingscoördinator vrijdagtrainingen JO8



VDZ 1 - 2021, het seizoen 
tot nu toe

Het vlaggenschip van de grootste voetbal-
vereniging in Arnhem en omstreken is dit 
seizoen met genoegen begonnen aan 

de competitie. Na een zwakke voorbereiding en 
veel blessureleed in de beginfase leek de alom 
geliefde trainer Habib Al Moshinawi af te ste-
venen op een roemloos vertrek na 6 jaar VDZ; 
niets lijkt na 8 wedstrijden minder waar te zijn. De 
jonge selectie van het eerste elftal staat op een 
mooie vierde plek en lijkt in een spannende com-
petitie mee te kunnen doen voor de periodetitels.

De selectie van VDZ1 bestaat volledig uit spelers 
die de jeugd van VDZ hebben doorlopen. Een 
unieke statistiek in de competitie én in de regio. 
Ook vanuit de huidige jeugdteams lijkt er aanwas 
te zijn. Jongens die met de Onder-19 op de eer-
ste plek staan in de vierde divisie kunnen goed 
meekomen met het niveau. De vraag is of dat de 
verdiensten zijn van de trainer of dat er gewoon 
veel talent binnen de club rond loopt.

Het is jammer dat niet iedereen binnen de club 
meer kan meegenieten van de mooie spelers-
groep van het eerste elftal door de toenemende 
coronadruk. De support vanuit de club wordt 
door het elftal erg gewaardeerd. De vraag wordt 
wederom of de competitie uitgespeeld kan wor-
den of dat de trainer voor het tweede jaar op rij 
zijn salaris kan opstrijken vanaf zijn eigen bank in 
plaats van de bank langs het veld. 

De aankomende weken komen er belangrijke 
wedstrijden aan voor VDZ 1. Een kans om de 
top 3 binnen te dringen en de rest van het sei-
zoen voor de knikkers te spelen. Wij hebben er 
vertrouwen in en hopen dat dat gevoel gemeen-
schappelijk is.

Tot snel en blijf gezond!

Simon Zwartkruis

Foto’s wedstrijd VDZ1 – HAVO 1:
Kim Corbeek-Folman

pupil van de week  ►

VDZ 1 - 2021
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Haal je spelregelbewijs!!
Dit seizoen moeten spelers en speelsters geboren in het jaar 2004 het 
spelregelbewijs halen. De deadline voor het halen van het Spelregelbe-
wijs is verplaatst van begin september 2021 naar 1 januari 2022. Door het 
verplaatsen van de deadline hebben spelers en verenigingen in roerige 
tijden van corona meer tijd gekregen om dit te organiseren. Inmiddels heeft 
al bijna de helft van de spelers het Spelregelbewijs met een certificaat be-
haald. Ook dit jaar is het essentieel het Spelregelbewijs op tijd, dus uiterlijk 
1 januari 2022, te halen. Als leden uit het genoemde geboortejaar het Spel-
regelbewijs niet hebben, mogen zij in het vervolg van het seizoen 2021/‘22 
namelijk niet meer voetballen”.

Als het goed is hebben alle spelers/speelsters uit 2004 een inlogcode 
ontvangen waarmee ze naar www.voetbalmasterz.nl kunnen gaan om daar 
hun spelregelbewijs te halen.

Van het wedstrijdsecretariaat

Mededelingen van de 

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

Ben jij geboren  in 2004?

Fokke de Vries is inmiddels de 80 gepasseerd en volgt de 
verrichtingen van zijn kleinzoon op de voet. En dat levert 
kleine verhalen op, rechtstreeks van sportpark ‘t Cranevelt.

Op een woensdag in oktober miste ik een 
vriendje van mijn kleinzoon op de training. 
Ik hoorde van een ander jongetje dat hij er 

niet was omdat hij veel verdriet had. Een huisdier 
was namelijk heengegaan. De poes van het gezin 
had een aanrijding niet overleefd.

Afschuwelijk natuurlijk. En ik had met het jongetje 
te doen. Ik snapte volkomen dat het verlies van de 
trouwe viervoeter ver boven het missen van een trai-
ning uitsteeg. Toen ik er langer over nadacht was ik 
eerlijk gezegd wel blij dat het jongetje zijn verdrietige 

gevoel gevolgd had en dat durfde te laten zien. Er 
zijn belangrijkere dingen dan voetbal. En verdriet 
hoort immers ook bij het leven. Vroeg of laat wordt 
iedereen ermee geconfronteerd. Ook kinderen. 
Gelukkig concentreren zij zich alweer vrij snel op 
school, spelen en voetbal. Ze onthouden het verlies, 
maar vergeten het verdriet.

Goed gedaan, jongetje! En sterkte nog.

Fokke

Voetbal en verdriet
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Frank Molkenboer
Algemeen directeur Nationale Grote Clubactie

Bedragen zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Uitgereikt aan:

Grote Clubactie
Opbrengst 2021

Juist nu!

 € 3.777,12
 RKVV VDZ

Alle kinderen bedankt 
die op pad zijn geweest 
met de loten. De helft 
van de opbrengst is 
zoals afgesproken voor 
de teams die de loten 
hebben verkocht.

In januari zullen we 
de verdeling per team 
publiceren op onze 
website vdzarnhem.nl. 

Hans Egging bedankt 
voor het online invoeren 
van de loten, het bij de 
juiste teams brengen 
van de namen en de 
verdeling per team 
maken. 

John Wijbenga

Weer topopbrengst Grote Clubactie
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De pupil, beeldcolumn Ruud 
Tuithof
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De pupil 
Ook al liggen de avondtrainingen nu even stil, sommigen gaan altijd door. Uit 
school meteen het veld op met Josh en Tom. VDZ-pupillen die willen bijven 
spelen en trainen. De skills moeten natuurlijk wel op niveau blijven! “Mag ik een 
panna bij u maken?”, vraagt Elijah. En die maakt ie dan ook!
Op de foto: Elijah Overmeer (JO11-2)



Hands!! Hands?
Geen regel in het voetbal die zoveel weerstand en protest oproept als 

hands. En tot overmaat van ramp wordt de regel elk jaar wel weer 
eens aangepast. Voetbalcommentatoren op de TV hebben vaak 

geen idee en roepen maar wat. Oude regels en nieuwe lopen door elkaar 
heen en worden ook door elkaar gebruikt. “Als je er voordeel van hebt is 
het hands” (is niet per sé zo); “Het is hands als de arm van het lichaam af is” 
(alleen maar in onnatuurlijke positie, maar wat is dat); “Als je de bal tegen eigen 
hand aan schiet” etc.
De KNVB heeft er een oplossing voor proberen te verzinnen en heeft er een mooie PDF 
tegenaan gegooid om de onduidelijkheid weg te nemen. We drukken hem hierbij af. Maar 
ze hebben nog één regel vergeten te vermelden dus gooi ik er nog even in: 
Het is pas Hands als de scheids zegt dat het Hands is!

Rudi Borkus

Sinds de ALV van 18 november jl, ben ik de nieuwe 
secretaris van VDZ. Ik heb daarbij de eer om 
Esther Bronkhorst op te volgen, die deze taak vier 

jaar lang vol enthousiasme heeft uitgevoerd. Dank je wel 
Esther, voor je inzet en ideeën en wat ik gehoord (en zelf 
heel kort meegemaakt) heb, ook de gezelligheid deze 
periode. Nu is het aan mij de taak om het minstens net zo 
goed op te pakken. 

Ik vond het een eer toen ik gevraagd 
werd of ik interesse had in de 

functie van secretaris. Tot 
oktober dit jaar was ik se-

cretaris van een stichting 
die aangesloten was 
bij de basisschool van 
mijn kinderen, maar 
aangezien de jongste 
inmiddels in groep 8 

zit, leek het mij een 
mooi moment 
daarmee te stop-
pen. Tijdens dit 

proces kwam de vraag of ik secretaris zou willen worden 
van VDZ. Nogal een verschil qua werkzaamheden, inhoud 
en vooral ook grootte van de club waar het om zou gaan, 
maar wat een leuke job. Dus, na een paar keer mee te 
hebben mogen kijken bij de bestuursvergadering heb ik 
aangegeven dat ik mij graag op deze manier wil inzetten 
voor VDZ de komende jaren.

Sinds 2016 lopen we, en daarmee bedoel ik mijn man 
Arjan en onze zoons Tom (JO141) en Bas (JO122), bij 
VDZ rond en van het eerste moment zijn we al aardig 
actief betrokken. Ik ben inmiddels voor het vierde jaar 
teammanager van het team van mijn zoon Bas en mijn 
man Arjan is sinds het begin betrokken geweest als trainer 
en/of coach, afwisselend bij zowel Tom als Bas. We voe-
len ons allemaal thuis bij VDZ en ondanks dat de club zo 
groot is, vinden we het er altijd gezellig.

De mogelijkheid om de komende jaren als secretaris mijn 
steentje als vrijwilliger bij te dragen vind ik heel leuk en 
ik heb er dan ook veel zin in. Ik hou van logica, struc-
tuur, processen en geordendheid en ik denk dat ik daar 
de komende jaren voldoende van kan inzetten om de 
organisatie van de club nog beter neer te zetten dan nu al 
het geval is. 

Nancy   

Wie is Nancy Meister?

De nieuwe secretaris VDZ
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Vuistregel: wanneer is het (meestal) hands
Strekt de speler zijn arm horizontaal op zij, 
loodrecht omhoog of naar voren, dan is er 
bijna altijd sprake van opzet. We spreken dan 
van een ‘onnatuurlijke’ positie van de hand of 
arm (onnatuurlijk vergroten van het lichaam). 
Dit bestraf je met een directe vrije schop of 
strafschop. Gaat de hand of arm naar de bal, 
dan is er ook sprake van opzettelijk hands.
Ook wordt een doelpunt niet toegekend als bij 
de onmiddellijke totstandkoming hiervan een 
aanvaller de bal met de hand of arm speelt, 
zelfs als dit onopzettelijk gebeurt.

Meestal geen hands 
Het is meestal geen overtreding als de speler 
de bal onopzettelijk met de hand of arm 
speelt, de hand of arm niet naar de bal gaat 
en het lichaam niet op onnatuurlijke wijze 
wordt vergroot.

Vergroten van het lichaam
Boven schouderhoogte heeft een hand of arm 
normaal gesproken niets te zoeken. Er is dan 
meestal sprake van een onnatuurlijke 
beweging van hand of arm en dus het op 
onnatuurlijke wijze vergroten van het lichaam.

Zichzelf raken
Als een speler de bal zelf via zijn eigen hoofd 
of lichaam tegen zijn hand of arm aanschiet, 
wordt hij niet bestraft.

Beweging van de hand of arm naar de bal
Hier is de arm iets uitgestoken. In dit geval is 
er bij contact met de arm sprake van 
opzettelijk hands als de speler met de arm 
naar de bal gaat.

Arm naast het lichaam
Als de hand of arm dicht tegen het lichaam 
wordt gehouden en het lichaam niet op 
onnatuurlijke wijze groter wordt gemaakt, is er 
geen sprake van opzettelijk hands.

Hands bij het vallen
Als een speler valt en de hand of arm bevindt 
zich tussen de bal en de grond om het 
lichaam te ondersteunen is dat geen 
opzettelijk hands. Dat geldt niet voor de 
andere arm, zeker niet als die zover is 
uitgestrekt.

Ondersteunen bij het vallen
Als een speler valt en de hand of arm bevindt 
zich tussen de bal en de grond om het 
lichaam te ondersteunen is dat geen 
opzettelijk hands. Dat betekent niet dat bij het 
vallen de bal actief gespeeld mag worden of in 
het doel van de tegenpartij mag komen.

Onnatuurlijke houding
Wordt de arm onder de schouder uitgestoken, 
dan kan er sprake zijn van opzettelijk hands.

Natuurlijke beweging
Als een speler zich op natuurlijke wijze 
voortbeweegt dan is er geen sprake van 
opzettelijk hands als de bal tegen de hand of 
arm aankomt. Zelfs niet als de arm uitsteekt.

Van grote afstand
Wordt de bal van grote(re) afstand gespeeld 
dan heeft de speler wel de tijd om zijn hand of 
arm terug te trekken. Laat hij zijn hand of arm 
hangen, dan is er sprake van opzettelijke 
hands.

Van dichtbij
Wordt de bal van zo dichtbij gespeeld dat de 
speler geen tijd heeft om zijn hand of arm 
terug te trekken, dan is er geen sprake van 
opzettelijk hands. Belangrijk hierbij is wel dat 
hij zijn hand of arm in een natuurlijke positie 
heeft.

Aanvallers en contact met hand of arm
Komt een aanvaller nadat de bal zijn hand of 
arm heeft geraakt in balbezit en creëert hij 
hiermee onmiddelijk een scoringskans of 
maakt zelfs een doelpunt dan wordt er altijd 
afgefloten wegens hands. Ook al gebeurt het 
niet opzettelijk.

Correct verdedigen
Waar de aanvaller in de buurt van het doel 
altijd afgefloten wordt als de bal tegen de hand 
of arm komt, geldt dat voor de verdediger niet. 
Voorkomt de verdediger onopzettelijk met zijn 
hand of arm een doelkans dan wordt hij niet 
bestraft.

Hulpmiddel bij het beoordelen van hands

toegestaanniet toegestaan
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Beethovenlaan 61 | Arnhem

Inmiddels zijn we alweer een eind op weg in de 
competitie 20212022. De diverse teams spelen weer 
volop en laten we hopen dat we dit seizoen weer een 

normaal seizoen spelen waarbij we ook weer diverse 
activiteiten kunnen organiseren (dit stukje was nog voor 
de nieuwe lockdown geschreven red.).
We zijn bezig met een reclamebordactie om de uitstraling 
van de sponsoren te verbeteren (veel dank aan de onder-
houds ploeg !!) en zijn actief op zoek naar uitbereiding van 
onze businessclub VDZ Hogerop.

Onlangs is Zorgwize, het bedrijf van Sjef van Leeuwen, 
ook lid geworden van VDZ Hogerop, hij stelt zichzelf nog 
even voor….

Jan Tenback

Zorgwize
Drie jaar geleden heb ik een bewuste keuze gemaakt om 
te gaan starten met een eigen onderneming. Met mijn 
bedrijf Zorgwize Business Control & Management bege-
leid en ondersteun ik organisaties in de ouderenzorg. Ik 
word ingehuurd voor interim of projectopdrachten, waarbij 
ik het bestuur en management actief ondersteun op het 
gebied van de bedrijfsvoering, finance en compliance. 

Sponsornieuws
In onze familie Van Leeuwen, zit 
het ondernemerschap een beetje in 
de genen denk ik zelf. Mijn vader Joop 
van Leeuwen werkte een groot deel van zijn 
leven samen met zijn broer Piet in het familie-
bedrijf Leeuwenpack op de markt. Later startte mijn 
vader zelf een eigen bedrijf, Air Castle Evenementen. 
Hij was organisator van o.a. De Nacht van Arnhem, de 
Memorial Flights bij de Rijnbrug en de heteluchtballon-
festijnen bij Sonsbeek. Ook mijn neven Hans, Sjors en 
Rob hebben ook een eigen onderneming. En ze hebben 
ook allemaal bij VDZ gevoetbald. Sjors is nog steeds een 
bekend gezicht binnen onze mooie vereniging.  

VDZ bestaat 100 jaar in 2026. Dat onze club al zo lang 
bestaat komt doordat er heel veel mensen een (kleine) 
bijdrage leveren aan de club. Met de Zorgwize borden op 
het hoofdveld sponsor ik graag VDZ Hogerop. Daarnaast 
loopt het eerste elftal van 45+ vanaf dit seizoen in nieuwe 
set kleding en kan de jeugd flink oefenen met mikken op 
het Zorgwize schietdoek. Ik vind het prachtig dat ik mijn 
kleine onderneming op zinvolle wijze kan promoten in de 
regio bij de leukste vereniging van Arnhem en omstreken.
Sjors is nog steeds een bekend gezicht binnen onze 
mooie vereniging.

Sjef van Leeuwen
www.zorgwize.nl

VDZ
HOGEROP
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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

Op zaterdag 13 november 
heeft de JO12-4 gespeeld te-
gen Veluwezoom JO121. Wij 
hebben gewonnen met 35. 
Er waren veel kansen voor al-
lebei de teams. Ook een paar 
overtredingen. De tegenpartij 
mocht een penalty nemen. 
Het laatste kwartier waren er 
2 fotografen die foto’s van ons 
team maakte. Het zijn leuke 
foto’s geworden. Rens Teiema

Veluwezoom JO12-1 vs VDZ JO12-4

3-53-5

Foto’s Kim Corbeek-Folman
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Samen sterker verder voetballen met meer plezier
Natuurlijk hadden we allemaal gehoopt dat we na de 
zomervakantie weer als vanouds konden voetbal-
len, trainen en samenzijn bij VDZ. Welke impact zou 
corona nog op ons ‘gewone voetballeven’ hebben? 
Inmiddels weten we alweer beter en zullen we nog wel 
even met beperkingen te maken hebben. Hoe lang? 
Hoe zwaar? We laten het op ons afkomen en zorgen 
ervoor dat we binnen de geest van de beperkingen 
onze jeugd zoveel mogelijk aan het sporten houden. 
Uiteraard geldt dat ook voor de senioren van onze 
vereniging, want we doen dit als vereniging samen. 

Geweldig was het om de saamhorigheid in de 
Whatsapp groepen te zien na de persco van 
26 november. Voor mij begon dat in de groep 

‘coronateam’, waarin bestuur en enkele commissies zijn 
vertegenwoordigd, waar de centrale coördinatie tijdens de 
coronacrisis ligt. Als de consequenties langzaam duide-
lijker worden, gaan de verschillende commissies aan de 
gang met wat nodig is. Want naast de voetbal organisa-
torische zaken, vragen de maatregelen op alle plekken in 
de vereniging om aanpassingen. Denk aan de routing op 
het park, wel/niet in de kantine, veranderende sluitingstij-
den, openen van ballenhokken, regelen van vrijwilligers 
enzovoort. De hele vereniging moet bijsturen en velen zijn 
betrokken. Samen ervoor zorgen dat wat wél mag, ook 
kan gebeuren bij VDZ.

Zo ook de coördinatoren en trainers van de jeugd. Zij 
steken meteen de koppen bijeen om een rooster en pro-
gramma in elkaar te draaien. Niet kijken naar wat niet kan, 
maar denken in mogelijkheden. Hoe zorgen we ervoor dat 
er zoveel mogelijkheden zijn om te kunnen blijven trainen? 
Mensen regelen extra vrij, teams worden samengevoegd 
etc. Maar ook afstemmen met de senioren, om met elkaar 
naar een mooie verdeling op de velden te zorgen. En dat 
blijkt een puzzel, maar na bijna twee jaar corona kunnen 
we terugvallen op een grote brok ervaring. En natuurlijk 
vraagt het telkens weer om flexibiliteit en creativiteit en 
is het frustrerend dat we nog niet terug kunnen naar het 
oude normaal. 

Ondanks? Nee dankzij corona!
We kunnen blijven hangen in wat niet kan door corona, 
maar de crisis heeft ons ook dingen opgeleverd. En we 
hebben verder gewerkt met extra energie aan ontwikkelin-
gen die we al waren begonnen. Om de vereniging gezond 
en draaiende te houden, is in een crisisperiode goede 
samenwerking en afstemming belangrijk. We moeten 
zorgen dat iedereen aangehaakt blijft. De verschillende 
commissies en het bestuur werken daardoor nauwer 
samen. Naast meer efficiëntie levert dat ook weer nieuwe 
initiatieven op. Zo hebben we nieuwe communicatieka-
nalen geïntroduceerd en gaan we verder aan de slag 
om onze communicatie – binnen VDZ en naar buiten  te 
herijken en te verbeteren. 
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Samen sterker verder voetballen met meer plezier
Maar, ook belangrijk is het dat zoveel mogelijk VDZ 
traditionals tóch doorgaan. Belangrijk voor de verbinding. 
Zoals bijvoorbeeld het slaapmutsentoernooi. Dat dreigde 
niet door te gaan door corona, maar ook doordat er weinig 
vrijwilligers waren om te helpen. Tóch is het Marije en 
Kim gelukt om voor de Onder 10, 11 en 12 kinderen een 
onvergetelijk feest te organiseren. Geholpen door Niek en 
meiden van de MO17 en ouders die dit – uit de overleve-
ringen  ook weleens wilden beleven: “Het mag toch niet 
zijn dat een generatie het mooiste ‘slaapfeest’ niet heeft 
meegemaakt?” Dus gaan we ook alles op alles zetten om 
ook komend jaar de oliebollencup en onze toernooien 
weer op de kalender te houden. Daar zijn nu al mensen 
druk mee bezig. Meer over het slaapmutsen toernooi vind 
je trouwens elders in deze Volharder.

FUNdament, de basis voor voetbal met meer 
plezier
Nadat we vorig seizoen het FUNdament (onze visie op 
voetballen en opleiden) hebben geschreven en uitgewerkt, 
zijn we er dit jaar mee aan de slag gegaan en verbeteren 
we het in praktijk. Ook maken we stappen met het filmen 
van trainingsvormen en zorgen we dat trainers daarvan 
gebruik kunnen maken. Tien trainers hebben afgelopen 
najaar de KNVB opleiding gevolgd bij VDZ (in company) 
en na de winterstop staat de volgende op de rol, door de 
grote belangstelling. Over al deze ontwikkelingen zullen 
we in de volgende Volharder meer vertellen.

VDZ virus 
We hopen natuurlijk weer zo snel mo-
gelijk ‘zoals voorheen’ te kunnen trainen 
en voetballen. Met elkaar ‘glijden’ we daar 
vast weer moeiteloos naartoe. Nou ja misschien 
niet moeiteloos, maar we zijn er klaar voor. Omdat we 
de vereniging ook met elkaar hebben laten doordraaien 
tijdens corona. 

Daarvoor kunnen we niet vaak genoeg benadrukken  
– namens alle jeugd – hoe dankbaar we zijn voor zoveel 
betrokkenheid in de afgelopen anderhalf jaar van de 
vrijwilligers (in de verschillende commissies). Waarbij 
iedereen vaak ook nog een stapje extra heeft gezet. Dat 
is óók VDZ. Want dát het nog ‘loopt’ bij VDZ, is niet zo 
vanzelfsprekend als het lijkt. 
Als ik om me heen zie hoe sommige verenigingen moeite 
hebben om overeind te blijven, dan ben ik trots op ons. 
En ik hoop dat meer mensen door dit VDZ virus worden 
besmet en mee gaan doen. Want, we hebben nog wel wat 
dingen op ons verlanglijstje staan om te realiseren op weg 
naar ons 100-jarig bestaan in 2026.
Fijne feestdagen namens de jeugdcommissie,

John Wijbenga
Voorzitter Jeugdcommissie
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Fotoreeks van de eerste publiekloze zaterdag na de 
nieuwe coronamaatregelen         Foto’s Marjon Elshof
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1000e volger op Insta-
gram, ook online op naar 
1926

Een schemerige avond. Er 
hangt wat nevel in de wijk Mo-
lenbeke en er klinkt gesmoord 

gepraat. Er lijkt zich een groepje man-
nen te vormen in een nogal, laten we 
zeggen, bijzondere outfi t. In de straat 
is het verder donker. In de huiskamers 
branden de lampen en mensen hangen 
voor de TV of zitten op hun telefoon. Veelal 
zijn de gordijnen dicht en valt er slechts een 
streep licht tussen de kieren door. 

Heel in de verte klinkt muziek. Niet echt disco, maar 
meer een nummer wat het midden houdt tussen 
mars- en carnavalsmuziek. Het geluid wordt harder 
en harder. Op verschillende adressen schuiven de 
gordijnen open en een enkeling waagt zich zelfs op 
straat. Tot grote verbazing van de bewoners komt er 
een heus orkest door de straat. “Waar is het voor?”, 
wordt er gevraagd. “Is dat voor Vitesse vanavond”? 

Plots stopt de band en wordt er brutaal een voortuin 
in gemarcheerd en aangebeld. Eefke doet open en 
staat verlegen in de deuropening terwijl de Ongan-
se nog maar eens een nummer inzet: Liefde in de 
nacht… “.Wat denk je dat we hier komen doen?”. 
Eefke heeft geen fl auw idee. Ze krijgt een pakketje 
overhandigd en pakt het enigszins zenuwachtig uit. 
En dan wordt het allemaal duidelijk:

Een prachtig shirt met 

“Eefke Löwik, de 1000e volger van 
VDZ Instagram!!!”

Het bleef nog lang onrustig in de wijk…..
Dank aan de Onganse voor hun hulp!

En zo snel gaat het dus mensen. En-
kele Volharders geleden schreven 
we ambitieus dat we zeker die 1000 
volgers wilden gaan halen. Nou het 

is gelukt! Op 4 oktober schreven we de 
1000e volger bij. En zoiets mag natuurlijk niet onge-
merkt voorbij gaan, dus hebben we Eefke even fl ink 
in het zonnetje gezet. En denkt u nu, doel bereikt, 
lekker achterover leunen. Nee, zeker niet! We zijn 
al de grootste online sport community van Arnhem, 
maar nu willen we door. De 1926 volgers, gelijk aan 
het oprichtingsjaar van VDZ, moet gewoon haalbaar 
zijn. En liever ruim voor ons 100-jarig bestaan. Zorg 
dat je VDZ volgt, dan ben je altijd als eerste op de 
hoogte van het laatste nieuws, je kunt mee raden 
naar spelers in het Team van Toen, je kunt de blogs 
volgen van jeugdspeler Juan Suanes, je ziet de 
mooiste actiefoto’s van het weekend, de aankondi-
gingen van de wedstrijden van onze 1e teams, etc.

Vanuit deze weg ook dank aan de vele mensen die 
spontaan foto’s, fi lmpjes en teksten aanleveren. In 
het bijzonder Kim voor de vele foto’s en Hennij voor 
de bijdragen over HE1.

Heb je zelf ideeën voor een rubriek op Facebook of 
Instagram, laat het ons weten! En als je mee wil wer-
ken achter de schermen dan kan dat natuurlijk ook!

Jérôme Jansen
  

Ook online op naar 1926!

en schemerige avond. Er 
hangt wat nevel in de wijk Mo-
lenbeke en er klinkt gesmoord 

gepraat. Er lijkt zich een groepje man-
nen te vormen in een nogal, laten we 
zeggen, bijzondere outfi t. In de straat 
is het verder donker. In de huiskamers 
branden de lampen en mensen hangen 
voor de TV of zitten op hun telefoon. Veelal 
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#wevolharden
@vdzarnhem1926
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Thais Restaurant Rung

Versheid en variatie, dat zijn in ons restaurant de sleutelwoorden

Probeer eens de diverse gerechten van onze menukaart

en deel met de Thai de smaak van hun aromatische keuken

Ruiterstraat 43 Arnhem

meer info:

www.restaurantrung.nl



De mooie foto’s van deze wedstrijd geven het gevoel  
van de match niet geheel goed weer. We zijn namelijk 
met 28 compleet afgedroogd. Wat deels te danken was 
aan onze zaterdagavondborrel, die zoals gewoonlijk uit-
loopt tot verschrikkelijk apresskiën. Wat zich dan weer 
uitbetaald op het veld, waar iedereen met wallen onder 
de ogen een gezonde kater staat uit te brakken. Waarna 
we de derde helft vervolgens wel met gemak winnen!
Maar inmiddels hebben we ons goed en nuchter herpakt 
en hebben de volgende  twee potten gewonnen en zijn van 
plan dat de volgende zondag ook weer te doen! Jacob Das

VDZ 7 - GVA 5

Foto’s Kim Corbeek-Folman
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Het seizoen van VDZ 
vrouwen 2, tot nu toe Dit seizoen voor het eerst ‘officieel’ een 

prestatieteam en dat willen wij laten 
zien! Wij kenden een moeizame start. 

Waar wij de wedstrijden met vlagen aardig 
speelden, lukte het enkele wedstrijden maar 
niet om te scoren. En je weet wat dat bete-
kent; als je zelf niet scoort krijg je ‘m tegen. 
Balen, want zo hebben wij belangrijke punten 
laten liggen. 

Gelukkig laten wij ons niet kennen en hebben 
wij in de wedstrijd VDZ-RKHVV laten zien dat 
óok wij kunnen scoren en winnen (7-4). DVC-
VDZ eindigde na een spektakel in het voor-
deel van de tegenstander (0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 
2-3, 3-3, 4-3).

En in de wedstrijd VDZ-Woezik hebben wij 
vooral in de eerste helft laten zien wat wij 
kunnen(‘45, 3-0). De tweede helft was billen 
knijpen, maar gelukkig bleven de punten in 
Arnhem(‘90, 5-4, zie foto’s). Natuurlijk zijn wij 
erop gebrand om de verbeterde prestaties vol 
te houden en gaan wij elke wedstrijd voor de 
winst. Met 18 doelpunten voor kan er inmid-
dels in ieder geval niet meer gezegd worden 
dat wij het netje niet kunnen vinden. 

Met een veelzijdig team van ervaren speel-
sters gecombineerd met jonge meiden die 
klaar worden gestoomd voor vrouwen 1, heb-
ben wij er alle vertrouwen in dat we een mooi 
seizoen gaan draaien. Naast de sportieve 
prestaties, laten we een borrel na de training 
niet vaak aan ons voorbij gaan. En hopen we 
nog altijd om in januari, gemixt met vrouwen 
1, op wintersport te gaan!

Ellen Vermeulen

VDZ Vrouwen 2 vs Woezik Vrouwen 2
uitslag 5-4, foto’s Kim Corbeek-Folman

Het seizoen van 

VDZ vrouwen 2 
tot nu toe
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auTorijschool de haas

Mondhygiënistenpraktijk Arnhem

Mondhygiënistenpraktijk 

Arnhem   mondgezond.nl
20 
jaar

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

Breitnerstraat 24  6813 HR Arnhem  (t) 026 4421770  www.mondgezond.nl

Scheidsrechters 
in de schijnwerpers

  Nico Heerink

Wie is Nico Heerink?
Ik ben de vader van Linda, speelster in de MO15-
2, en ook één van de twee trainer/coaches van dat 
team. Ik voetbal zelf ook al vanaf mijn 8e, eerst op 
het veld en vanaf mijn 30e in de zaal. Speel nu al 
meer dan 10 jaar recreantenvoetbal op de woens-
dagavond in de Dumpel in Velp. Helaas valt dat dit 
jaar samen met één van de twee trainingen van de 
MO15-2, en komt het er de laatste maanden dus niet 
vaak van. 

Welke leeftijden fl uit je?
Ik fl uit al drie jaar het team waarbij mijn dochter 
speelt, eerst twee jaar bij de MO13, en nu voor het 
eerst bij de MO15.

Waarom ben je scheidsrechter geworden?
Omdat je als ouder dan ook actief bezig bent tijdens 
een wedstrijd, en niet staat te koukleumen langs de 
kant. Goed voor de conditie, en het levert nog vrij-
stelling voor de bardiensten van VDZ op ook. 

Wat was je leukste moment als scheidsrechter?
Er zijn niet echt momenten die eruit springen, op de 
uitnodiging voor dit interview na. Het is gewoon leuk 
om deze meiden te fl uiten.  Er heest een prima sfeer, 
zowel binnen als buiten het veld. Als scheidsrechter 
geef ik zo af en toe een aanwijzing als er iets fout 
gaat, bijv. bij een ingooi, en hoef ik normaal heel wei-
nig te fl uiten.  

Wat was je minst leuke moment als scheidsrechter?
De enige keer dat het wat minder leuk was, was toen 
de leidster van een tegenstander bij de MO13 het 
nodig vond om te laten blijken dat ze zelf veel beter 
zou kunnen fl uiten. Ze gaf me ook geen hand na af-
loop van de wedstrijd, terwijl toen nog niemand van 
Covid-19 had gehoord.

Welke scheidsrechter vind je goed en waarom?
Scheidsrechters die zich niet laten opfokken door 
spelers of coaches, maar de rust bewaren en zich-
zelf blijven, het spel niet onderbreken voor elk wis-
wasje, maar duidelijk aangeven wat de grenzen zijn 
en fl uiten wanneer dat echt nodig is. Bijv. Kuipers of 
Makkelie dus.

Wat kan VDZ nog verbeteren t.a.v. de arbitrage en/
of haar scheidsrechters?
Alles is prima geregeld, tot aan gratis koffi  e voor 
scheidsrechters toe. Wel zou VDZ er meer be-
kendheid aan kunnen geven dat ouders die vaste 
scheidsrechter of grensrechter zijn bij één van de 
teams vrijstelling krijgen van bardiensten en andere 
vrijwilligersactiviteiten. Als meer ouders dit gaan 
doen, dan kunnen de teamleiders en coaches zich 
meer op hun eigenlijke taken richten. 
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geef ik zo af en toe een aanwijzing als er iets fout 
gaat, bijv. bij een ingooi, en hoef ik normaal heel wei-
nig te fl uiten.  

Wat was je minst leuke moment als scheidsrechter?
De enige keer dat het wat minder leuk was, was toen 
de leidster van een tegenstander bij de MO13 het 
nodig vond om te laten blijken dat ze zelf veel beter 
zou kunnen fl uiten. Ze gaf me ook geen hand na af-
loop van de wedstrijd, terwijl toen nog niemand van 
Covid-19 had gehoord.

Welke scheidsrechter vind je goed en waarom?
Scheidsrechters die zich niet laten opfokken door 
spelers of coaches, maar de rust bewaren en zich-
zelf blijven, het spel niet onderbreken voor elk wis-
wasje, maar duidelijk aangeven wat de grenzen zijn 
en fl uiten wanneer dat echt nodig is. Bijv. Kuipers of 
Makkelie dus.

Wat kan VDZ nog verbeteren t.a.v. de arbitrage en/
of haar scheidsrechters?
Alles is prima geregeld, tot aan gratis koffi  e voor 
scheidsrechters toe. Wel zou VDZ er meer be-
kendheid aan kunnen geven dat ouders die vaste 
scheidsrechter of grensrechter zijn bij één van de 
teams vrijstelling krijgen van bardiensten en andere 
vrijwilligersactiviteiten. Als meer ouders dit gaan 
doen, dan kunnen de teamleiders en coaches zich 
meer op hun eigenlijke taken richten. 
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De organisatie 
van VDZ

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

Postadres 
Postbus 864 
6800 AW Arnhem 

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

Contributies
(seizoen 2021/2022)
Seniorenleden € 272, 
(spelend)
Junioren  € 240, 
(13 t/m 18 jaar)
Pupillen  
(5½ t/m 12 jaar) € 231,
Trainingslid € 150, 
(senioren)
Leden € 82,  
(niet spelend) 
Vriend van VDZ € 50,

Contributie
NL90RABO0132252406  
t.n.v. RK VV VDZ

Alle informatie vind u op 

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

Bestuursteam    
Voorzitter Noud Hooyman voorzitter@vdzarnhem.nl
Secretaris Esther Bronkhorst secretaris@vdzarnhem.nl 
Algemene zaken (secr.) Bart Drewes algemenezaken@vdzarnhem.nl
Financiële zaken (penningm.) Hans van der Held penningmeester@vdzarnhem.nl
Accommodatie & Fac.  Willem van Santen accommodatie@vdzarnhem.nl
Voetbaltechnische zaken Vacature  
Communicatie & Sponsoring Vacature  

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)    
Vertrouwenscontactpersoon Hans Arentsen vcp@vdzarnhem.nl / (06) 534 290 61
Vertrouwenscontactpersoon Astrid Huijsman vcp@vdzarnhem.nl / (06) 233 731 03   

Verenigingsbureau
Verenigingsmanager Stan Minderaa verenigingsmanager@vdzarnhem.nl
Ledenadministratie Jacqueline Meijer ledenadministratie@vdzarnhem.nl
Vrijwilligersadministratie Jacqueline Meijer (06) 106 61 682
Vrijwilligersplanning Hanny Jansen planning@vdzarnhem.nl
Contributieinning en incasso Hanny Jansen incasso@vdzarnhem.nl
Crediteurenadministratie Alexis Arends facturen@vdzarnhem.nl
Wedstrijdsecretaris Senioren Hanny Jansen wss@vdzarnhem.nl / (06) 278 38 393

Commissies
Herencommissie  Selectie René Petersen herenselectie@vdzarnhem.nl
Herencommissie  Recreatie Rogier Walter herenrecreatie@vdzarnhem.nl
Damescommissie Ad Heijnen vrouwenvoetbal@vdzarnhem.nl
Horecacommissie  Thom van Middelaar horeca@vdzarnhem.nl 
Sponsorcom. VDZHogerop Evert van Amerongen vdzhogerop@vdzarnhem.nl
Redactiecom. De Volharder Rudi Borkus volharder@vdzarnhem.nl
Websitecommissie Jeroen Westen webmaster@vdzarnhem.nl
Onderhoudscommisie Wim van Swaaij onderhoud@vdzarnhem.nl 
Reuniecommissie Marcel Leenders reunie@vdzarnhem.nl
Club van 100 / Fondsenw. Ronald Brakenhoff clubvan100@vdzarnhem.nl 
Toernooicommissie jeugd Lisette van Dijk toernooicommissie@vdzarnhem.nl
Vrijwilligersadm.  Christine Ubbink jeugdkader@vdzarnhem.nl   

Voetbalcoördinatoren
TC Keepers Erwin Brakenhoff tckeepers@vdzarnhem.nl
Scheidsrechterscoördinator Jeroen Westen scheidsrechter@vdzarnhem.nl   

Jeugdcommissie
Voorzitter John Wijbenga jeugd@vdzarnhem.nl
ouders/jeugd/ama’s contact Wim Schellevis algemeenlid@vdzarnhem.nl 
Communicatie Ruud Tuithoff communicatie@vdzarnhem.nl
Wedstrijdsecretaris jeugd Gérard van Lunenburg wsj@vdzarnhem.nl
Algemeen Jeugdcoördinator Marije van Asselt ajc@vdzarnhem.nl
Hoofd Jeugdopleidingen Niek Verheijen hjo@vdzarnhem.nl

ORGANISATIE 63



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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