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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@vdz-arnhem.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

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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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 

O
ckels 

& 
Zuurdeeg, 

edelsm
id/juw

elier

zo-sieraad.nl

Bentinckstraat 4

Arnhem

dealer van o.a.

Niessing

Bron

Cardillac

Swivel

Nol

Braun

Vignelli

Bruno Söhnle

juwelier

edelsmid

http://www.desmidse-metaal.nl
http://www.yellowcode.nl
http://www.bosinterieur.nl
http://www.kornmanautos.nl
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http://www.zo-sieraad.nl
http://www.samdexy.nl
http://www.charlestown.nl
http://www.jazzymotion.jimdo.com
http://www.janvanleur.nl
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Opstelling #wevolharden

www.cafetariathoekjearnhem.nlwww.cafetariathoekjearnhem.nl
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Met deze opstelling houden we het nog even vol



van de 
voorzitter

Sinds mijn seizoenkaart voor Vitesse ongebruikt 
in de la ligt, heb ik een abonnement op Fox-
Sport, nu ESPN,  voor de eredivisiewedstrijden. 

Ondanks het gefakete supportersgeluid is het geen echte 
vervanging voor het stadionbezoek. Ik mis het lekker 
ouwehoeren over de spelers met je buurman en het 
euforisch opspringen bij een doelpunt. Dit jaar natuurlijk 
extra jammer met die goede resultaten van Vitesse! Ook 
de VDZ wedstrijden en de kantine mis ik verschrikkelijk en 
dat zal voor velen onder ons gelden. Hopelijk gaan we dit 
seizoen nog wat spelen. De KNVB heeft een routekaart 
gepubliceerd voor de A-categorie (zeg maar de selectie-
teams). Voor andere teams denken ze nog aan een regio 
competitie. Op de KNVB-site kun je de plannen vinden. Ze 
zijn echter volledig afhankelijk van de ontwikkeling van het 
Corona-virus. Ik houd hoop, maar heb er een hard hoofd 
in zeker  voor de senioren.  Ik ga er wel van uit, dat we in 
de zomer voldoende zijn gevaccineerd om het volgende 
seizoen competitie te kunnen spelen en de kantine weer 
open is. Daar houd ik mij aan vast.

We mailen u nu eens per maand een nieuwsbericht met 
de stand van zaken rond coronamaatregelen en financiën 
bij VDZ. Dus daar zeg ik nu niks over. Er zijn natuurlijk 
ook andere bestuurlijke en organisatorische zaken. Ik 

ben bijvoorbeeld  blij met de 
verlenging van de contracten 
van de trainers van VDZ1 
en Vrouwen1. In deze tijden 
is continuïteit heel belangrijk. We hebben in het bestuur 
goede gesprekken gehad met heren- en damescommis-
sie over voetbalzaken. Deze commissies werken inmid-
dels goed samen ook met de jeugdcommissie.

In Arnhem is een algemeen Sportakkoord gesloten. Ik 
mocht in een klankbordgroep daar een klein steentje aan 
bijdragen. Gesprekken met gemeente en KNVB maken ons 
duidelijk, dat ze VDZ er graag bij hebben.  Ik zou zeggen, 
lees het Sportakkoord eens, want daarin staan ook mo-
gelijkheden om dingen te organiseren en daar steun voor 
te krijgen. Dus heb u een idee of een plan:  trek de stoute 
schoenen aan en meldt u zich bij gemeente of bij mij.

Ik lees zojuist de aankondiging van een Pubquiz op 26 
februari voor alle VDZ-leden tussen 18 en 120 jaar. Dat is 
een mooi vooruitzicht. Staat in mijn agenda! Ik hoop dat 
zoveel mogelijk mensen meedoen.  Volgend seizoen weer 
in ons eigen clubhuis.
Hopelijk tot snel in goede gezondheid.

Noud Hooyman

Beeld van onderlinge wedstrijden op 30 januari (foto Marjon Elshof)
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ONLINE

VRIJDAG 26 FEBRUARI 
VAN 20:00 TOT 22:00 UUR 

VOOR ALLE VDZ LEDEN 
TUSSEN 18 EN 120 JAAR

Doe je mee met de allereerste pubquiz van VDZ?
Reserveer dan je plek en meld je snel aan via 

www.vdz-arnhem.nl/pubquiz
Daarna ontvang je een zoomlink in 
je mail waarmee je kunt meedoen.

http://www.vdz-arnhem.nl/pubquiz
http://www.vdz-arnhem.nl/pubquiz


van de 
redactie

Een unieke gebeurtenis in de geschiedenis van de 
Volharder. We brengen hem voor de eerste keer 
geheel digitaal uit. We kwamen als redactie half 

januari bij elkaar voor Volharder nummer drie en nadat we 
elkaar de beste wensen hadden gedaan keken we een 
beetje schaapachtig in het rond. Wat te doen. Normaal 
gesproken is er het oliebollentoernooi, de Wintercup, de 
het kerstfeest en de nieuwjaarsreceptie, de herfstkampi-
oenen en alweer de eerste wedstijden na de winterstop. 
Het enige dat overbleef was de Oliebollencup, verder 
geen kopij in het vooruitzicht.

Om voor een blad met maar een paar bladen kopij en 
twintig advertentiepagina’s de club in deze zware tijden 
op kosten te jagen (druk- en verzendkosten zijn ook voor 
een blad met weinig kopij bijna even hoog als voor een 
normale Volharder), dat leek ons goed idee er deze keer 
een keer digitale uitgave van te maken.  
Veel mensen vonden dat een goed idee maar zo lang-
zamerhand hoor ik ook van steeds meer mensen dat ze 
het toch jammer vinden dat in deze tijd, waarin mensen 
elkaar bijna alleen nog maar digitaal zien, ook de Volhar-
der nog eens digitaal gaat. Wees niet bang. Het is maar 
voor één keer. 

Wat staat er nu in deze aflevering. Het valt niet eens 
tegen. Wat dacht je van Chloé Webers die de selectieelf-

tallen als sportpsycholoog ondersteund. Wat ze 
daar precies doet en hoe dat de gemiddelde voetballer 
kan helpen doet ze uit de doeken in een interview met 
Irene Smeltink. We hebben weer een VDZ-er met een 
lintje: Martin Brouwers. Deze supervrijwilliger kreeg 
geheel terecht een koninklijke onderscheiding, Bob 
sprak met hem. Natuurlijk kan in de digitale Volharder de 
Sociale Media niet ontbreken. Dat is een successtory op 
zich, het Instagramaccount heeft al meer dan 800 volgers. 
Volg jij vdzarnhem1926 ook al? Jérôme Jansen, de grote 
aanjager van dit kanaal, gokt op meer dan 1000 volgers 
voordat het kanaal een jaar bestaat! Wat verder nog de 
plannen zijn lees je in zijn artikel. 

De COOP steunt ook VDZ in deze moeilijke tijden met 
een Doneerlokaal-actie. Hoe dat gaat en wat de huidige 
stand is laten ze weten in een mooi stuk en ze stellen 
zich ook voor in de rubriek VDZ en zijn sponsors voor de 
weinige VDZ-ers die hen niet kennen. Natuurlijk hebben 
de fotografen niet stilgezeten en hebben mooie reporta-
ges gemaakt van de trainingen en natuurlijk het Oliebol-
lentoernooi. 
Er staat nog veel meer in dit blad, ook al hadden we 
bedacht niet veel kopij te krijgen, dus veel leesplezier 
gewenst! 

Namens de redactie, 
Rudi Borkus

ONLINE

VRIJDAG 26 FEBRUARI 
VAN 20:00 TOT 22:00 UUR 

VOOR ALLE VDZ LEDEN 
TUSSEN 18 EN 120 JAAR

Doe je mee met de allereerste pubquiz van VDZ?
Reserveer dan je plek en meld je snel aan via 

www.vdz-arnhem.nl/pubquiz
Daarna ontvang je een zoomlink in 
je mail waarmee je kunt meedoen.

Beeld van onderlinge wedstrijden op 30 januari (foto Marjon Elshof)
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https://www.instagram.com/vdzarnhem1926/
https://doneerlokaal.nl/lokale-acties/coop-alteveer/
http://www.vdz-arnhem.nl/pubquiz
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28 Teunissen BV schoonmaakBedrijf

nepTunus BV faciliTaire GrooThandel
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Willemsen Makelaars

Je komt verder met

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

Je komt ook 
verder met ons 
uitgestippelde 
woonplan.

GOAL!

Voorzet

Pass

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

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

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 |

http://www.willemsen.nl
http://www.primera.nl
http://www.slagerijputman.nl
http://www.teunissenbv.nl
http://www.neptunusbv.nl
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VDZ onder 19-1 ondanks Corona stees beter!

Net als bij de andere teams ligt de competitie 
ook voor de onder 19-1 stil. Na een lastige 
start werden in de laatste 2 wedstrijden 4 

punten gepakt in de 4e divisie. Daarna stopte het 
maar hebben we gelukkig, dankzij beleid van VDZ, 
steeds door kunnen trainen ondanks lockdowns en 
avondklok. Voor de spelers van het team allereerst 
een heel groot compliment. Ook zonder competi-
tie is en blijft de trainingsopkomst (het max was 30 
man), inzet en spelplezier heel hoog. Hoewel we niet 
wedstrijdgericht kunnen trainen maken de spelers 
elkaar beter door alle oefenvormen en wedstrijd-
jes vol in te gaan. Als de aandacht soms verslapt 
gooit Stef er een harde charge in en staat iedereen 
weer op scherp. En als dat niet helpt gooit Francis 
onze hoofdtrainer zijn stem in de strijd. Naast oefen-
wedstrijden tegen onder 19-2 en onder 17-1 en een 
enkele kickboks-training is het dus vooral 3 x in de 
week trainen.

VDZ onder 19-1 ondanks Corona steeds beter!

 
We hebben de mazzel dat we bijna elke training 
over twee goed keepers (Pep en Phil) beschikken 
en we daardoor ook veel afwisseling in de training 
kunnen brengen. Bijna alles in wedstrijdvorm. De 
discipline en de organisatie van de training worden 
ook steeds beter. Ian is ook zaterdag op tijd en de 
trainingsmaterialen worden steeds sneller neergezet 
en opgeruimd, Genieten voor Francis en de rest van 
de begeleiding. Lange solo’s van Thomas (zijn vader 
was een ander type voetballer), versnellingen van  
Elayah, voorzetten van Cees (niet altijd op maat), 
slim spel van Ryan en Timo, spijkerharde duels tus-
sen Mas en Mel, sterke rentree van Lootje en zo 
kunnen we nog veel meer sterke punten noemen. 
Kortom boys goed volhouden zo. Dan is het ondanks 
Corona toch een mooi seizoen. We blijven natuurlijk 
wel hopen op nog wat wedstrijdjes om te kijken waar 
we staan. En we hopen dat Theo blessurevrij wordt. 
Aanstaande zaterdag eerst revanche van 1e jaars 
op 2e jaars en daarna netje schieten met prijzen.

Voor de rest van VDZ probeer fi t te blijven, hou vol en blijf samenwerken dan komt alles goed.
Spelers en begeleiding onder 19-1 (Francis, Klaas, Karin, Rob en Peter)

 



Voetbalshop.nl

COOP supermarkt Alteveer

Beethovenlaan 61 | Arnhem
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www.voetbalshop.nl

26
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!!! 

BSW Adviesgroep

Rung Thais ResTauRanT

Thais Restaurant Rung

Versheid en variatie, dat zijn in ons restaurant de sleutelwoorden

Probeer eens de diverse gerechten van onze menukaart

en deel met de Thai de smaak van hun aromatische keuken

Ruiterstraat 43 Arnhem

meer info:

www.restaurantrung.nl

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

BSW Adviesgroep

Rung Thais ResTauRanT

Thais Restaurant Rung

Versheid en variatie, dat zijn in ons restaurant de sleutelwoorden

Probeer eens de diverse gerechten van onze menukaart

en deel met de Thai de smaak van hun aromatische keuken

Ruiterstraat 43 Arnhem

meer info:

www.restaurantrung.nl

http://www.restauranttrix.nl
http://www.coopalteveer.nl/
http://www.voetbalshop.nl
http://www.veldmansport.nl
http://www.deschoof.com
http://www.bsw.nl
http://www.restaurantrung.nl


11

Grote clubactie, opbrengsten en teambudgetten

Samen haalden de jeugdteams deze keer maar liefst € 5425.90 op. Een waanzinnig 
resultaat tijdens corona. En zoals we hadden afgesproken, gaat de helft van de 
verkochte loten weer terug naar de teams. Per verkocht lot betekent dit € 1,20 voor 
je eigen team. In onderstaand overzicht zie je het aantal verkochte loten per team 
en daarachter het ‘teambudget’. 

Hoe gebruik je je teambudget?
Met het teambudget kun je iets leuks gaan doen 
met het team (als het weer kan). Of je koopt voor 
iedere speler een gepersonaliseerd trainingsshirt. 
You name it. Kortom alles is mogelijk alleen wordt er 
geen cash geld uitgekeerd.

Hoe vraag je het teambudget aan?
Voordat je iets gaat doen of aanschaft, neem je – de 
teamleider of trainer - contact op met de jeugdcom-
missie via jeugd@vdz-arnhem.nl. Je geeft aan wat 
je wilt gaan doen en we spreken af hoe de betaling 
hiervoor gebeurt. Wij kijken bijvoorbeeld of je tegen 
gunstige voorwaarden bij een van onze sponsors te-
recht kunt of dat je achteraf een bonnetje inlevert en 
het geld op je rekening gestort krijgt. Zo houden we 
overzicht of iedereen zijn budget heeft gebruikt. 

John Wijbenga

Opbrengsten en teambudgetten
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De toernooicommissie,  VDZ in Beweging  

VDZ in beweging

De Toernooicommissie 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. 

‘Als alles dit jaar door kan gaan’

Lisette van Dijk moet het antwoord op de vraag 
wanneer de toernooicommissie is opgericht 
schuldig blijven. Maar het aantal edities van 

elk toernooi schudt ze moeiteloos uit haar mouw: 
‘Als alles dit jaar door kan gaan, organiseren we het 
28ste Henk Evers Toernooi, het 16de Geert Eggink 
Toernooi en het 14e Burgers’ Zoo International 
Youth Tournament.’ 

In 2017 keek ze een keertje mee en toen is ze er 
‘ingerold’. Nu is Lisette de coördinator van drie 
verschillende commissies; voor elk toernooi is er 
één. Daarmee is het werk voor iedere vrijwilliger te 
behappen. ‘In 2019 hebben we een seizoen met 
een krappe bezetting gedraaid. Dat kon zo niet 
langer. Een algemene oproep om vrijwilligers te 
werven heeft gelukkig voor voldoende nieuwe aan-
was gezorgd. Nu kan elk toernooi op drie tot vier 
organiserende vrijwilligers draaien.’

‘Eigenlijk komt er best wel wat bij kijken’

Elena Hermes, Bianca Kruisselbrink, Frank Moust, 
Juan Suanes, Abigail Tunjanan, Neelke Plaisier, 
René van der Zwan, Nienke de Bie en Nicole Gie-
ling. Dat zijn de ouders die nu, samen met andere 
vrijwilligers, zorgen voor die dagen vol voetbalple-
zier. En dat behelst heel wat meer dan op de dag 
zelf achter een tafeltje zitten en de inschrijving 
controleren. Het is niet altijd zichtbaar, maar er 
moet veel meer gedaan worden.

‘Eigenlijk komt er best wel wat bij kijken, bij het 
organiseren van zo’n groot toernooi. Zonder uitno-
digingen geen deelnemers, zonder speelschema’s 
is het een chaos, zonder scheidsrechters geen 
wedstrijden en zonder prijzen geen winnaars. En 
dat zijn slechts de voetbaltechnische zaken. We 
regelen ook EHBO, parkeerplaatsen voor bussen, 
consumptiebonnen voor de vrijwilligers en alles wat 
er op die dagen geregeld moet worden.’

‘Wie wil helpen?’

De toernooicommissie hoeft het gelukkig niet alleen 
te doen. De horecacommissie, de onderhouds-
commissie en ook het wedstrijdsecretariaat zijn 
onmisbaar voor een geslaagd toernooi, benadrukt 
Lisette. Maar toch hapert het nog wel eens op één 
punt; man- en vrouwkracht. Op de dag zelf en in 
de voorbereiding. ‘Het is nog steeds lastig om een 
‘vaste’ club met mensen bij elkaar te krijgen en te 
houden. De bezetting van de commissies is aardig, 
maar het verloop is doorgaans ook vrij groot. Mo-
menteel zoeken we nog een planner. Dus: wie wil 
ons helpen?’

‘Het leukste is het sfeertje’

Vrijwilliger worden is een keuze. Bij Lisette een 
bewuste keuze. ‘Toen onze zoon Mats begon met 
voetballen bij VDZ, vonden zijn vader en ik dat we 
allebei wel wat bij konden dragen. Jurgen is trainer 
en technisch coördinator en ik vind organiseren 
leuk. Vandaar de toernooicommissie. Het leukste 
aan het organiseren van zo’n toernooi is het sfeertje 
op de dag zelf. Iedereen heeft de grootste lol en het 
gaat er altijd heel ontspannen aan toe.’ 

Het Burgers’ Zoo International Youth Tournament 
is stiekem toch wel de favoriet van Lisette. ‘Die is 
wel bijzonder. Er komen, qua buitenlandse gasten, 
voornamelijk Engelse teams. En die zijn lekker 
fanatiek. Hun supporters trouwens ook. Daar hoort 
dan ook een ‘pint’ bij. Ook al is het 11:00 uur in de 
morgen ...’ 

‘Doen wat we elk jaar doen’

En nu is alles anders. Al een hele tijd. Geen wed-
strijden, dus ook geen toernooien. Hoe hou je dan 
het vuurtje brandend als toernooicommissie? Door 
optimistisch te blijven, zegt Lisette. ‘Op dit mo-
ment doen we wat we elk jaar doen; de toernooien 
voorbereiden. We weten dat de kans dat we dat 
voor niets doen aanzienlijk is. Maar we willen er 
wel klaar voor zijn als het tóch kan. Er komen ook 
al wat aanmeldingen binnen. Ik denk dat iedereen 
inmiddels wel snakt naar een leuk toernooi.’

Het is afwachten dus. Maar de kans dat Engelse 
clubs naar ‘t Cranevelt komen is wel heel klein dit 
jaar. Dan gooit de commissie het over een andere 
boeg. Het is zaak fl exibel te zijn. ‘We denken dat er, 
als er iets door kan gaan, veel last minute aanmel-
dingen zullen zijn. Dan is het voor ons alle hens 
aan dek. Maar dat hebben we er graag voor over!’

Redactie Volharder

uitnodiging

GEERT EGGING 
toernooi

5 & 6 juni 2021

foto’s: Ted de Kraker

Voor wie? 

Dit toernooi is voor JO13, J014, J015, J016, J017 en JO19-

teams

Wanneer? 

Zaterdag 5 juni:

JO13-teams (ochtend)

J016 en JO17-teams (middag) 

Zondag 6 juni:

J014 en JO15-teams (ochtend) 

JO19-teams (middag)

Waar?
Sportpark Cranevelt / Cranevelt 3 / 6815 DK / Arnhem

Inschrijven? 

Inschrijven kan door een mail te sturen naar: 

toernooicommissie@vdz-arnhem.nl. 

Vermeld bij inschrijving de volgende gegevens:  

leeftijdscategorie,  teamnummer en de klasse 

waarin het team speelt. 

 
De poules worden ingedeeld op gelijke sterkte, 

zodat iedereen een leuk toernooi op eigen niveau 

speelt.  Alle niveau’s zijn welkom!

Aan deelname zijn GÉÉN KOSTEN verbonden. 

Inschrijven kan tot 13 april 2021.   

JO13 /J014 / J015 / J016 / J017 /JO19

uitnodiging

GEERT EGGING 
toernooi

5 & 6 juni 2021

foto’s: Ted de Kraker

Sportpark Cranevelt / Cranevelt 3 / 6815 DK / Arnhem

Inschrijven? 

Inschrijven kan door een mail te sturen naar: 

toernooicommissie@vdz-arnhem.nl

Vermeld bij inschrijving de volgende gegevens:  

leeftijdscategorie,  teamnummer en de klasse 

waarin het team speelt. 

Inschrijven kan 

JO13 /J014 / J015 / J016 / J017 /JO19

GEERT EGGING 

5 & 6 juni 2021

‘t Rabobank 
Henk Evers  

toernooi
zaterdag 22 mei 2021

foto’s: Ted de Kraker

Voor wie? 
Dit toernooi is voor mini’s, JO07 (CL), JO08, JO09, JO10, 
JO11, JO12 en MO11-pupillen van de 1e tot en met de 5e 
klasse.  Iedere deelnemer ontvangt na afloop van het 
toernooi een prijs. 

Wanneer?  
Zaterdag 22 mei 2021 (pinksterweekend)
In de ochtend:  mini’s, JO07, JO08, JO09, JO11 en MO11
In de middag:   J010 en J012

Waar?
Sportpark Cranevelt / Cranevelt 3 / 6815 DK / Arnhem

Inschrijven? 
Inschrijven kan door een mail te sturen naar: 
toernooicommissie@vdz-arnhem.nl. 
Vermeld bij inschrijving de volgende gegevens:  
leeftijdscategorie,  teamnummer en de klasse 
waarin het team speelt. 

De poules worden ingedeeld op gelijke sterkte, 
zodat iedereen een leuk toernooi op eigen niveau 
speelt.  Alle niveau’s zijn welkom!

Aan deelname zijn GÉÉN KOSTEN verbonden. 
Inschrijven kan tot 13 april 2021.

mini’s / J007 (CL) / J008 / J009 / J010 / J011 / J012 en MO11

uitnodiging

Rabobank
Henk Evers  

toernooi
zaterdag 22 mei 2021

foto’s: Ted de Kraker

Inschrijven? 
Inschrijven kan door een mail te sturen naar: 
toernooicommissie@vdz-arnhem.nl. 
Vermeld bij inschrijving de volgende gegevens:  
leeftijdscategorie,  teamnummer en de klasse 
waarin het team speelt. 

De poules worden ingedeeld op gelijke sterkte, 
zodat iedereen een leuk toernooi op eigen niveau 
speelt.  Alle niveau’s zijn welkom!

Aan deelname zijn GÉÉN KOSTEN verbonden. 
Inschrijven kan tot 13 april 2021.   

mini’s / J007 (CL) / J008 / J009 / J010 / J011 / J012 en MO11
zaterdag 22 mei 2021mini’s / J007 (CL) / J008 / J009 / J010 / J011 / J012 en MO11
zaterdag 22 mei 2021

uitnodiging

zaterdag 22 mei 2021mini’s / J007 (CL) / J008 / J009 / J010 / J011 / J012 en MO11

BURGERS’ ZOO international youth tournament29 en 30 mei 2021Voor wie? Dit toernooi is voor JO09, JO11, JO13 en J015 teams die 
hoofdklasse of 1e klasse spelen. 

Wanneer?  Alle teams spelen op beide dagen één dagdeel 
(minimaal drie wedstrijden per dag)Ochtend:  JO11 en JO13 Middag:   J009 en J015

Waar?
Sportpark Cranevelt / Cranevelt 3 / 6815 DK / Arnhem

Inschrijven? Inschrijven kan door een mail te sturen naar: 
internationaaltoernooi@vdz-arnhem.nl. 

Vermeld bij inschrijving de volgende gegevens:  
leeftijdscategorie,  teamnummer en de klasse 

waarin het team speelt.  
Het inschrijfgeld bedraagt EUR 30,- per deelne-

mend team. Inschrijven kan tot 13 april 2021.   

JO09, JO11, JO13 en JO15 (hoofdklasse en 1e klasse)

uitnodiging

youth tournamentARNHEM BRIDGE CUP

Geert Egging toernooi 2018 | foto: Ted de Kraker

Toernooi uitnodigingen 2021



VDZ in beweging

De Toernooicommissie 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. 

‘Als alles dit jaar door kan gaan’

Lisette van Dijk moet het antwoord op de vraag 
wanneer de toernooicommissie is opgericht 
schuldig blijven. Maar het aantal edities van 

elk toernooi schudt ze moeiteloos uit haar mouw: 
‘Als alles dit jaar door kan gaan, organiseren we het 
28ste Henk Evers Toernooi, het 16de Geert Eggink 
Toernooi en het 14e Burgers’ Zoo International 
Youth Tournament.’ 

In 2017 keek ze een keertje mee en toen is ze er 
‘ingerold’. Nu is Lisette de coördinator van drie 
verschillende commissies; voor elk toernooi is er 
één. Daarmee is het werk voor iedere vrijwilliger te 
behappen. ‘In 2019 hebben we een seizoen met 
een krappe bezetting gedraaid. Dat kon zo niet 
langer. Een algemene oproep om vrijwilligers te 
werven heeft gelukkig voor voldoende nieuwe aan-
was gezorgd. Nu kan elk toernooi op drie tot vier 
organiserende vrijwilligers draaien.’

‘Eigenlijk komt er best wel wat bij kijken’

Elena Hermes, Bianca Kruisselbrink, Frank Moust, 
Juan Suanes, Abigail Tunjanan, Neelke Plaisier, 
René van der Zwan, Nienke de Bie en Nicole Gie-
ling. Dat zijn de ouders die nu, samen met andere 
vrijwilligers, zorgen voor die dagen vol voetbalple-
zier. En dat behelst heel wat meer dan op de dag 
zelf achter een tafeltje zitten en de inschrijving 
controleren. Het is niet altijd zichtbaar, maar er 
moet veel meer gedaan worden.

‘Eigenlijk komt er best wel wat bij kijken, bij het 
organiseren van zo’n groot toernooi. Zonder uitno-
digingen geen deelnemers, zonder speelschema’s 
is het een chaos, zonder scheidsrechters geen 
wedstrijden en zonder prijzen geen winnaars. En 
dat zijn slechts de voetbaltechnische zaken. We 
regelen ook EHBO, parkeerplaatsen voor bussen, 
consumptiebonnen voor de vrijwilligers en alles wat 
er op die dagen geregeld moet worden.’

‘Wie wil helpen?’

De toernooicommissie hoeft het gelukkig niet alleen 
te doen. De horecacommissie, de onderhouds-
commissie en ook het wedstrijdsecretariaat zijn 
onmisbaar voor een geslaagd toernooi, benadrukt 
Lisette. Maar toch hapert het nog wel eens op één 
punt; man- en vrouwkracht. Op de dag zelf en in 
de voorbereiding. ‘Het is nog steeds lastig om een 
‘vaste’ club met mensen bij elkaar te krijgen en te 
houden. De bezetting van de commissies is aardig, 
maar het verloop is doorgaans ook vrij groot. Mo-
menteel zoeken we nog een planner. Dus: wie wil 
ons helpen?’

‘Het leukste is het sfeertje’

Vrijwilliger worden is een keuze. Bij Lisette een 
bewuste keuze. ‘Toen onze zoon Mats begon met 
voetballen bij VDZ, vonden zijn vader en ik dat we 
allebei wel wat bij konden dragen. Jurgen is trainer 
en technisch coördinator en ik vind organiseren 
leuk. Vandaar de toernooicommissie. Het leukste 
aan het organiseren van zo’n toernooi is het sfeertje 
op de dag zelf. Iedereen heeft de grootste lol en het 
gaat er altijd heel ontspannen aan toe.’ 

Het Burgers’ Zoo International Youth Tournament 
is stiekem toch wel de favoriet van Lisette. ‘Die is 
wel bijzonder. Er komen, qua buitenlandse gasten, 
voornamelijk Engelse teams. En die zijn lekker 
fanatiek. Hun supporters trouwens ook. Daar hoort 
dan ook een ‘pint’ bij. Ook al is het 11:00 uur in de 
morgen ...’ 

‘Doen wat we elk jaar doen’

En nu is alles anders. Al een hele tijd. Geen wed-
strijden, dus ook geen toernooien. Hoe hou je dan 
het vuurtje brandend als toernooicommissie? Door 
optimistisch te blijven, zegt Lisette. ‘Op dit mo-
ment doen we wat we elk jaar doen; de toernooien 
voorbereiden. We weten dat de kans dat we dat 
voor niets doen aanzienlijk is. Maar we willen er 
wel klaar voor zijn als het tóch kan. Er komen ook 
al wat aanmeldingen binnen. Ik denk dat iedereen 
inmiddels wel snakt naar een leuk toernooi.’

Het is afwachten dus. Maar de kans dat Engelse 
clubs naar ‘t Cranevelt komen is wel heel klein dit 
jaar. Dan gooit de commissie het over een andere 
boeg. Het is zaak fl exibel te zijn. ‘We denken dat er, 
als er iets door kan gaan, veel last minute aanmel-
dingen zullen zijn. Dan is het voor ons alle hens 
aan dek. Maar dat hebben we er graag voor over!’

Redactie Volharder

uitnodiging

GEERT EGGING 
toernooi

5 & 6 juni 2021

foto’s: Ted de Kraker

Voor wie? 

Dit toernooi is voor JO13, J014, J015, J016, J017 en JO19-

teams

Wanneer? 

Zaterdag 5 juni:

JO13-teams (ochtend)

J016 en JO17-teams (middag) 

Zondag 6 juni:

J014 en JO15-teams (ochtend) 

JO19-teams (middag)

Waar?
Sportpark Cranevelt / Cranevelt 3 / 6815 DK / Arnhem

Inschrijven? 

Inschrijven kan door een mail te sturen naar: 

toernooicommissie@vdz-arnhem.nl. 

Vermeld bij inschrijving de volgende gegevens:  

leeftijdscategorie,  teamnummer en de klasse 

waarin het team speelt. 

 
De poules worden ingedeeld op gelijke sterkte, 

zodat iedereen een leuk toernooi op eigen niveau 

speelt.  Alle niveau’s zijn welkom!

Aan deelname zijn GÉÉN KOSTEN verbonden. 

Inschrijven kan tot 13 april 2021.   

JO13 /J014 / J015 / J016 / J017 /JO19

uitnodiging

GEERT EGGING 
toernooi

5 & 6 juni 2021

foto’s: Ted de Kraker

Sportpark Cranevelt / Cranevelt 3 / 6815 DK / Arnhem

Inschrijven? 

Inschrijven kan door een mail te sturen naar: 

toernooicommissie@vdz-arnhem.nl

Vermeld bij inschrijving de volgende gegevens:  

leeftijdscategorie,  teamnummer en de klasse 

waarin het team speelt. 

Inschrijven kan 

JO13 /J014 / J015 / J016 / J017 /JO19

GEERT EGGING 

5 & 6 juni 2021

‘t Rabobank 
Henk Evers  

toernooi
zaterdag 22 mei 2021

foto’s: Ted de Kraker

Voor wie? 
Dit toernooi is voor mini’s, JO07 (CL), JO08, JO09, JO10, 
JO11, JO12 en MO11-pupillen van de 1e tot en met de 5e 
klasse.  Iedere deelnemer ontvangt na afloop van het 
toernooi een prijs. 

Wanneer?  
Zaterdag 22 mei 2021 (pinksterweekend)
In de ochtend:  mini’s, JO07, JO08, JO09, JO11 en MO11
In de middag:   J010 en J012

Waar?
Sportpark Cranevelt / Cranevelt 3 / 6815 DK / Arnhem

Inschrijven? 
Inschrijven kan door een mail te sturen naar: 
toernooicommissie@vdz-arnhem.nl. 
Vermeld bij inschrijving de volgende gegevens:  
leeftijdscategorie,  teamnummer en de klasse 
waarin het team speelt. 

De poules worden ingedeeld op gelijke sterkte, 
zodat iedereen een leuk toernooi op eigen niveau 
speelt.  Alle niveau’s zijn welkom!

Aan deelname zijn GÉÉN KOSTEN verbonden. 
Inschrijven kan tot 13 april 2021.

mini’s / J007 (CL) / J008 / J009 / J010 / J011 / J012 en MO11

uitnodiging

Rabobank
Henk Evers  

toernooi
zaterdag 22 mei 2021

foto’s: Ted de Kraker

Inschrijven? 
Inschrijven kan door een mail te sturen naar: 
toernooicommissie@vdz-arnhem.nl. 
Vermeld bij inschrijving de volgende gegevens:  
leeftijdscategorie,  teamnummer en de klasse 
waarin het team speelt. 

De poules worden ingedeeld op gelijke sterkte, 
zodat iedereen een leuk toernooi op eigen niveau 
speelt.  Alle niveau’s zijn welkom!

Aan deelname zijn GÉÉN KOSTEN verbonden. 
Inschrijven kan tot 13 april 2021.   

mini’s / J007 (CL) / J008 / J009 / J010 / J011 / J012 en MO11
zaterdag 22 mei 2021mini’s / J007 (CL) / J008 / J009 / J010 / J011 / J012 en MO11
zaterdag 22 mei 2021

uitnodiging

zaterdag 22 mei 2021mini’s / J007 (CL) / J008 / J009 / J010 / J011 / J012 en MO11

BURGERS’ ZOO international youth tournament29 en 30 mei 2021Voor wie? Dit toernooi is voor JO09, JO11, JO13 en J015 teams die 
hoofdklasse of 1e klasse spelen. 

Wanneer?  Alle teams spelen op beide dagen één dagdeel 
(minimaal drie wedstrijden per dag)Ochtend:  JO11 en JO13 Middag:   J009 en J015

Waar?
Sportpark Cranevelt / Cranevelt 3 / 6815 DK / Arnhem

Inschrijven? Inschrijven kan door een mail te sturen naar: 
internationaaltoernooi@vdz-arnhem.nl. 

Vermeld bij inschrijving de volgende gegevens:  
leeftijdscategorie,  teamnummer en de klasse 

waarin het team speelt.  
Het inschrijfgeld bedraagt EUR 30,- per deelne-

mend team. Inschrijven kan tot 13 april 2021.   

JO09, JO11, JO13 en JO15 (hoofdklasse en 1e klasse)

uitnodiging

youth tournamentARNHEM BRIDGE CUP

Geert Egging toernooi 2018 | foto: Ted de Kraker

Toernooi uitnodigingen 2021
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indoor acTion

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

• 

• 

• 

• 

• 

Mondhygiënistenpraktijk Arnhem

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.

Ook adverteren in de Volharder?

De Volharder is een (club)blad dat in heel Arnhem 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 
adverteren in de Volharder? Neem dan contact op met  
VDZ Hogerop, vdzhogerop@vdz-arnhem.nl

http://www.indooraction.nl
http://www.bvradvies.nl
http://www.mondgezond.nl
http://www.drukwerkmax.nl
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Twee Volharders geleden schreef ik een stukje over het instagram 
account van VDZ. Toen waren we bijna bij de 600 volgers. Nu, 
twee edities later, hebben we inmiddels de 800 aangetikt. Ik blufte 

nog een beetje met “op naar de 1000 volgers”, maar nu moeten we 
dat doel ook met zijn allen gaan halen wat mij betreft. Samen onder de 
hashtag #doornaar1000 krijgen we dat vast wel voor elkaar. Check dus 
even of al je teamgenoten al volger zijn van @vdzarnhem1926.

Is dat dan zo leuk dat instagram account van VDZ? Natuurlijk! Want je 
ziet er super snel wat er speelt of heeft gespeeld bij VDZ, je hoort er hoe 
het gaat met je medespelers via de oneindige ketting “hoe is het met” en 
ook vind je er regelmatig een terugblik op een Team van Toen. Wie weet 
herken je jezelf nog eens ergens op een foto!
Er zijn meer sociale VDZ kanalen zoals Youtube en TikTok, maar deze 
zitten nog in de “verkennende” fase. Heb je daar leuke ideeën over, laat 
het dan vooral weten want alle hulp is natuurlijk welkom. Natuurlijk heb-
ben we ook nog de onvolprezen VDZ website. Deze is vooral bedoeld 
wanneer we vanuit de vereniging uitgebreider willen informeren over een 
nieuwsonderwerp of voor wanneer iemand ergens informatie over wil 
opzoeken.

Maar #wevolharden is natuurlijk meer, want het is vooral bedoeld om de 
binding met elkaar in deze coronatijd zoveel mogelijk vast te houden. Er 
is al zo weinig voetbal en we zien elkaar al zo weinig, met name bij de 
senioren. Ook hiervoor zetten we de sociale kanalen in. Niet alleen om te 
informeren, maar bijvoorbeeld ook om ideeën bij jullie als leden op te ha-
len. Bijvoorbeeld over wat jullie georganiseerd zouden willen zien in deze 
lockdown zonder voetbal. Daar zijn leuke reacties op terug gekomen. Zo 
zijn we achter de schermen inmiddels bezig met een fantastische pubquiz 
voor alle leden tussen de 18 en 120 jaar. Ik gok erop dat we daarover 
in de volgende Volharder een verslag kunnen geven. De korte polls op 
instagram blijven we overigens zeker doen. Reageer vooral, want je stem 
wordt gehoord en we proberen er altijd wat mee te doen!

Heb jij een bericht dat geschikt is voor de socials van VDZ of wil je dat er-
gens aandacht aan wordt gegeven? Stuur een DM naar het insta account 
van VDZ of app naar 06-51828707.

#wevolharden en het  
social gezicht van VDZ

#wevolharden  #vdzarnhem  #doornaar1000
@VDZArnhem1926
https://www.instagram.com/vdzarnhem1926
https://www.facebook.com/vdzarnhem1926

op naar de 

1000!

http://www.vdz-arnhem.nl
https://www.instagram.com/vdzarnhem1926/
https://www.instagram.com/vdzarnhem1926/
https://www.facebook.com/vdzarnhem1926/
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Sinds de eerste ‘intelligente’ lockdown (maart 2020), 
is de jeugd van VDZ – met meer dan 850 jeugdleden 
en 175 kaderleden - continu in beweging gebleven. 
Dat kon door een grote inzet van vrijwilligers en ons 
houden aan de steeds veranderende maatregelen en 
regels. Dat vergt veel overleg, afstemming en vooral 
samen willen werken om de veiligheid op het sport-
park zo goed mogelijk te waarborgen.  

Eerst ging de competitie plat, daarna moesten 
we aangepast trainen, toen mocht er weer meer 
en toen weer wat minder. Dat vraagt om veel 

flexibiliteit en creativiteit van organisatie, vrijwilligers en 
natuurlijk spelers en speelsters. En ook bij de allerjong-
sten vragen we natuurlijk wel wat van ouders die niet 
mogen komen kijken. Maar met inzet van allen konden we 
trainingen door laten gaan, om de jeugd maar in bewe-
ging te houden. En in plaats van de gestopte competitie, 
organiseren we zelf, corona-proof, onderlinge partijtjes of 
mini toernooitjes in de weekenden. 

Het niet alleen fijn, maar ook erg belangrijk dat de jeugd 
blijft bewegen en op een verantwoorde wijze naar buiten 
kan en elkaar kan treffen. Al helemaal op de momenten 
dat de scholen dicht zijn. VDZ heeft dan nog meer dan 
anders een belangrijke sociale functie. Want zo ontmoet je 
je vrienden en vriendinnen toch nog offline.  

Oliebollentoernooi; sportief en voor verbinding
Om de veilige ontmoeting te faciliteren en omdat de 
scholen sinds half december dicht waren, organiseerden 
we deze keer voor alle jeugdteams (mini’s tot Onder 19) 
het oliebollentoernooi. Op zaterdag 9 januari, van 9 tot 17 
uur, corona proof en verdeeld in verschillende blokken, 
kwamen spelers en speelsters naar VDZ. 

Helemaal af was het toernooi natuurlijk met de oliebollen 
die door COOP/Alteveer waren gebracht. En met onder-
steuning van JO16-1 en JO15-1, de horeca vrijwilligers en 
oliebollen-organisatie verliep deze dag gladjes. Wat een 
plezier en gedrevenheid zagen we. Fijn ook zoveel ouders 
die ons mailden en appten hoe enthousiast de kinderen 
thuis waren gekomen. Daar doen we het voor met zijn 
allen en daarom houden we het nog ‘even’ vol. Maar we 
moeten het wel samen – ouders, jeugd en vrijwilligers - 
vol houden, binnen de regels en afspraken. Dus nog even 
niet kijken bij trainingen en wedstrijdjes en als je klachten 
hebt, blijf je thuis.
Voorbereiden op
We blijven een aangepast programma aanbieden zolang 
het moet, maar hopen natuurlijk op een snelle versoepe-
ling van de maatregelen. Vanuit de KNVB komen daarvoor 
al voorstellen over hoe we na een versoepeling de com-
petitie hervatten of in aangepaste vorm gaan voetballen? 
Uiteraard hopen we met iedereen die betrokken is bij de 

jeugd dat dan ook onze senioren weer 
echt kunnen trainen en voetballen. 
Verder treft de toernooicommissie 
ook al haar voorbereidingen voor de 
VDZ toernooien, die we afgelopen 
jaar helaas moesten afgelasten. De 
uitnodigingen zijn verstuurd en de 
eerste enthousiaste reacties zijn al 
binnen. Nu met elkaar hopen dat we 
dit jaar het seizoen in ieder geval op 
traditionele wijze kunnen afsluiten met 
toernooien en familietoernooi.

John Wijbenga 
voorzitter jeugd VDZ

 

 VDZ sport dóór Belangrijke verbinder tijdens coronacrisis

Foto’s (van de hand van Jérôme Jansen) 
van het middaggedeelte van het Oliebol-
lentoernooi  waarbij de jongens en meiden 
van de JO13 tot en met JO19 tegen elkaar 
voetbalden. In de ochtend was de jongere 
garde op het veld te vinden. Je vindt een 
reportage daarvan op pagina’s 20 en 21.



 VDZ sport dóór Belangrijke verbinder tijdens coronacrisis
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Flow Bloemisten

www.cafetariathoekjearnhem.nl

Cafetaria Bar ´t Hoekje

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

broodjes ● schotels ● ijs 
 döner ● snacks ● shoarma

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

Diabolo Total ICT Solutions

6

Burgers’ Zoo

015-644 Adv_Zoomercampagne_222x285.indd   1 15-06-20   12:15

Op wereldreis in eigen land!

6-4-2020   12:30:07

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 06-51332013Schoonmaakbedrijf 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

http://www.diabolo.nl
http://www.flowbloemisten.nl
http://www.burgerszoo.nl
http://www.olbsports.nl
http://www.sbhofs.nl
http://www.dansenbijversteegh.nl


De stip, beeldcolumn

De stip
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FOp 11 meter afstand ligt het witte ronde stipje van kunststof. 

Geduldig te wachten op betere tijden. Op temperaturen 
boven de 18 graden. Op muziek van voetballende jeugd, 
gejuich en gejoel. Op ouders, trainers, coaches en supporters. 
Drommen supporters. Op aanvallende rode sokken en shirts. 
Op het fluitje, de wijzende vinger van de scheids en op de bal.
De stip blijft net als wij: volharden.
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Martijn van Damme, scheidsrechters in de schijnwerpers

Scheidsrechters 
in de schijnwerpers

Wie is Martijn van Damme?
Ik ben Martijn van Damme, ik ben 21 jaar  en sinds 
oktober nieuw als scheidsrechter bij VDZ Arnhem. Ik 
zit al 13,5 jaar in het amateurvoetbal. Eerst heb ik 5 
jaar g-voetbal gedaan, toen 3 jaar gewoon voetbal. 
Op mijn 16e ben ik toen gestopt. Maar na driekwart-
jaar miste ik het heel erg dus ben ik assistent-trainer 
en vaste grensrechter geworden bij een jeugdteam 
bij een andere club. Dat heb ik iets meer dan 3 jaar 
gedaan en nou ben ik beginnend scheidsrechter bij 
VDZ en ook bij DVV in Duiven. Zoals eerder in dit 
verhaal aangegeven heb ik eerst g-voetbal gedaan; 
Ik heb CP. CP is een lichamelijk beperking. Kort-
gezegd: je hebt een stuk hersenen dat je lichaam 
bestuurd en dat deel is bij mij beschadigd vanwege 
zuurstoftekort bij mijn geboorte. Dat stuk hersenen 
bestuurd het lichaam maar heeft verder (gelukkig) 
geen invloed op mijn denkend vermogen. Door de 
hersenbeschadiging loop ik anders en praat ik iets 
onduidelijker maar gelukkig kan ik wel goed zelf-
standig nadenken. Ik denk dat mijn beperking van 
minimale invloed is op mij als scheidsrechter. Wel-
licht kan ik als scheids niet veel meer teams fl uiten 
dan ik nu doe vanwege mijn conditie en misschien 
verstaan sommige spelers mij niet maar dan leg ik 
het nog een keer uit en ben al blij met de teams die 
ik nu mag fl uiten van VDZ en DVV.

  Martijn van Damme

Welke leeftijden fl uit je?
Ik fl uit nu de lagere onder 13 en onder 15 teams en 
de meiden t/m onder 19. En op termijn gaan we, ik 
en de scheidsrechterscommissie, kijken wat er mo-
gelijk nog meer kan. Maar ik vind de teams die ik nu 
mag doen ook al erg leuk.

Waarom ben je scheidsrechter geworden?
Ik zit zoals bij vraag 1 aangegeven al heel lang in het 
voetbal. In 2017 kreeg ik de kans om grensrechter te 
worden wat ik toen echt tof vond en scheidsrechter 
zijn of worden is in mijn ogen een stap vooruit, een 
soort promotie. En het speelt ook erg mee dat ik in 
de bijna 14 jaar dat ik nu in de sport zit behoorlijk wat 
scheidsrechters ben tegengekomen die ik eigenlijk 
heel slecht of partijdig vond en ik dacht ik kan het 
beter haha. Ik merk ook dat veel scheidsrechters 
fl uiten in het voordeel van de thuisploeg, vaak hun 
eigen club, dat irriteerde mij heel erg in het verleden. 
Ik wil altijd objectief fl uiten!

Wat was je leukste moment als scheidsrechter?
Ik durf niet één moment te kiezen maar ik heb al wel 
wat complimenten mogen ontvangen en dat is uiter-
aard erg fi jn en leuk.

Wat was je minst leuke moment als scheidsrechter?
Ik fl oot begin dit seizoen een competitiewedstrijd, 
dat was niet bij VDZ of DVV, maar toen wilde de 
coach van de uitploeg niet dat ik de wedstrijd fl oot 
omdat hij er door mijn beperking geen vertrouwen in 
had. Dat was vervelend. Toen heb ik voor de wed-
strijd wel dik 10 minuten met hem staan praten om 
uit te leggen dat ik wist wat ik deed zeg maar. De 
club toen had ook al een andere scheidsrechter op-
getrommeld onder het nom van begin maar en als 
het na 5 minuten niet gaat neemt deze man het over. 
Dat was echt geen leuke ervaring. Uiteindelijk heb 
ik wel de wedstrijd uitgefl oten en de desbetreff ende 
coach bood na de wedstrijd zijn excuses aan en gaf 
mij complimenten. 

Welke scheidsrechter vind je goed en waarom?
In Nederland vind ik Makkelie wel een goede 
scheidsrechter. Ik vind hem goed in de communica-
tie met spelers en vind dat hij de spelers altijd goed 
onder controle heeft. In 2020 fl oot hij ook de Euro-
pa League fi nale en dat was volgens mij best een 
moeilijke wedstrijd want er gebeurde best veel maar 
Makkelie zat er constant goed bij en wist brandjes 
meteen te blussen. En in het buitenland vind ik ook 
Martin Atkinson goed. Die is hier mogelijk minder 
bekend maar dat is een Engelse topscheidsrechter.

Wat kan VDZ nog verbeteren t.a.v. de arbitrage en/
of haar scheidsrechters?
Wat ik goed vind bij VDZ is de communicatie. We 
zitten met alle scheidsrechters in een appgroep en 
daar kunnen we zelf, onder bepaalde voorwaarden, 
kiezen welke wedstrijd we willen fl uiten. En ook vind 
ik de communicatie die ik met Jeroen Westen, hoofd 
van de scheidsrechterscommissie, hebt erg fi jn. Hij 
is eerlijk na mij toe en durft ook te zeggen als be-
paalde wedstrijden nu nog te hoog gegrepen zijn 
en die eerlijkheid waardeer ik.  Ik ben erg dankbaar 
naar VDZ, er zijn niet veel clubs die mensen met een 
beperking een kans willen geven weet ik uit eigen 
ervaring en VDZ doet dat gelukkig wel. Dat waar-
deer ik!



Scheidsrechters 
in de schijnwerpers

Wie is Martijn van Damme?
Ik ben Martijn van Damme, ik ben 21 jaar  en sinds 
oktober nieuw als scheidsrechter bij VDZ Arnhem. Ik 
zit al 13,5 jaar in het amateurvoetbal. Eerst heb ik 5 
jaar g-voetbal gedaan, toen 3 jaar gewoon voetbal. 
Op mijn 16e ben ik toen gestopt. Maar na driekwart-
jaar miste ik het heel erg dus ben ik assistent-trainer 
en vaste grensrechter geworden bij een jeugdteam 
bij een andere club. Dat heb ik iets meer dan 3 jaar 
gedaan en nou ben ik beginnend scheidsrechter bij 
VDZ en ook bij DVV in Duiven. Zoals eerder in dit 
verhaal aangegeven heb ik eerst g-voetbal gedaan; 
Ik heb CP. CP is een lichamelijk beperking. Kort-
gezegd: je hebt een stuk hersenen dat je lichaam 
bestuurd en dat deel is bij mij beschadigd vanwege 
zuurstoftekort bij mijn geboorte. Dat stuk hersenen 
bestuurd het lichaam maar heeft verder (gelukkig) 
geen invloed op mijn denkend vermogen. Door de 
hersenbeschadiging loop ik anders en praat ik iets 
onduidelijker maar gelukkig kan ik wel goed zelf-
standig nadenken. Ik denk dat mijn beperking van 
minimale invloed is op mij als scheidsrechter. Wel-
licht kan ik als scheids niet veel meer teams fl uiten 
dan ik nu doe vanwege mijn conditie en misschien 
verstaan sommige spelers mij niet maar dan leg ik 
het nog een keer uit en ben al blij met de teams die 
ik nu mag fl uiten van VDZ en DVV.

  Martijn van Damme

Welke leeftijden fl uit je?
Ik fl uit nu de lagere onder 13 en onder 15 teams en 
de meiden t/m onder 19. En op termijn gaan we, ik 
en de scheidsrechterscommissie, kijken wat er mo-
gelijk nog meer kan. Maar ik vind de teams die ik nu 
mag doen ook al erg leuk.

Waarom ben je scheidsrechter geworden?
Ik zit zoals bij vraag 1 aangegeven al heel lang in het 
voetbal. In 2017 kreeg ik de kans om grensrechter te 
worden wat ik toen echt tof vond en scheidsrechter 
zijn of worden is in mijn ogen een stap vooruit, een 
soort promotie. En het speelt ook erg mee dat ik in 
de bijna 14 jaar dat ik nu in de sport zit behoorlijk wat 
scheidsrechters ben tegengekomen die ik eigenlijk 
heel slecht of partijdig vond en ik dacht ik kan het 
beter haha. Ik merk ook dat veel scheidsrechters 
fl uiten in het voordeel van de thuisploeg, vaak hun 
eigen club, dat irriteerde mij heel erg in het verleden. 
Ik wil altijd objectief fl uiten!

Wat was je leukste moment als scheidsrechter?
Ik durf niet één moment te kiezen maar ik heb al wel 
wat complimenten mogen ontvangen en dat is uiter-
aard erg fi jn en leuk.

Wat was je minst leuke moment als scheidsrechter?
Ik fl oot begin dit seizoen een competitiewedstrijd, 
dat was niet bij VDZ of DVV, maar toen wilde de 
coach van de uitploeg niet dat ik de wedstrijd fl oot 
omdat hij er door mijn beperking geen vertrouwen in 
had. Dat was vervelend. Toen heb ik voor de wed-
strijd wel dik 10 minuten met hem staan praten om 
uit te leggen dat ik wist wat ik deed zeg maar. De 
club toen had ook al een andere scheidsrechter op-
getrommeld onder het nom van begin maar en als 
het na 5 minuten niet gaat neemt deze man het over. 
Dat was echt geen leuke ervaring. Uiteindelijk heb 
ik wel de wedstrijd uitgefl oten en de desbetreff ende 
coach bood na de wedstrijd zijn excuses aan en gaf 
mij complimenten. 

Welke scheidsrechter vind je goed en waarom?
In Nederland vind ik Makkelie wel een goede 
scheidsrechter. Ik vind hem goed in de communica-
tie met spelers en vind dat hij de spelers altijd goed 
onder controle heeft. In 2020 fl oot hij ook de Euro-
pa League fi nale en dat was volgens mij best een 
moeilijke wedstrijd want er gebeurde best veel maar 
Makkelie zat er constant goed bij en wist brandjes 
meteen te blussen. En in het buitenland vind ik ook 
Martin Atkinson goed. Die is hier mogelijk minder 
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Wij voetballen in de mo15-1, wij vinden het 
leuk om nog te trainen en oefenwedstrijden 

te spelen in de coronatijd. Eerst vonden wij het wel 
leuk om een online lessen te volgen alleen later 
vonden we het veel minder leuk, want nu missen 
we veel van onze vrienden en de motivatie is ook 
veel minder geworden.  Wij vinden ook door de 
online lessen het lastiger om vragen te stellen en 
ons goed te concentreren.  Wij vinden het jammer 
dat pretparken en restaurants dicht zitten, maar wij 
vervelen ons niet heel erg want wij voetballen nog 

veel en we moeten ook veel huiswerk maken. Wij 
vinden het jammer dat we onze familie minder vaak 
zien en dat leuke familie uitjes ook niet door kunnen 
gaan. Wij vinden het wel leuk dat  we door de online 
lessen iets meer tijd hebben om buiten te spelen 
of te knutselen of andere leuke dingen te doen.  In 
onze vrije voetballen we natuurlijk veel, maar we 
hopen wel dat de coronatijd snel weer voorbij gaat 
want dan kunnen we weer competitie wedstrijden 
spelen en weer naar school! 

Groetjes Noa en Lotte :-)

Wij zijn Lotte en Noa
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De quizmaster, beeldcolumn

De quizmaster
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Op de foto: Jerome Jansen. Instagrammer én quizmaster bij VDZ. 

Corona maakt zaken vloeibaar, zet de dingen op z’n kop en maakt een club als de 
onze ook creatief. Zo verdwijnen er tijdelijk rollen en taken en komen er ook 
verrassende nieuwe bij. Om de verbinding er een beetje in te houden heeft VDZ er 
nu bijvoorbeeld een vrijwillge quizmaster bij. Die kun je op vrijdag 26 februari vanaf 
20:00 uur aan het werk zien. Doe je mee met de eerste online pubquiz van VDZ? 
Ben je tussen de 18 en 120 jaar? Schrijf je dan in via www.vdz-arnhem.nl/pubquiz

http://www.vdz-arnhem.nl/pubquiz
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VDZ sportpsycho-
loog Chloé Webers

Onze sportpsycholoog Chloé heeft onder andere 
samengewerkt met enkele tennissers, golfers, men-
sen die wilden beginnen met sporten en een ten-
nisteam. Hulpvragen/doelstellingen hierbij waren 
variërend van onder andere: omgaan met wed-
strijdspanning, beter presteren tijdens wedstrijden, 
omgaan met frustraties, minder negatief denken op 
het veld, beter samenwerken als team en toewerken 
naar een doelstelling, doelen stellen en motivatie 
kunnen vasthouden. 

Bij VDZ heeft Chloé Webers tot nu toe een 
teamtraject begeleid met het bestuur van 

de Technische Commissie; gericht op 
het verbeteren van de samenwerking 
als team. Hoofdtrainer Habib al Mos-
hinawi en zijn staf benaderde Chloé 
met een andere hulpvraag, name-
lijk het nog beter laten presteren 
en het maximale uit zijn team ha-
len. De doelen die gesteld zijn, 
zijn onder andere de teamver-
antwoordelijkheid vergroten, het 
verbeteren van de communicatie 
en het verbeteren van de sa-
menwerking. De sessies vinden 
nu nog online plaats. 

Voordat we afsluiten zit ik nog 
met een belangrijke vraag: Is de 
vrouw mentaal sterker dan de 

man? Zie je andere soort hulpvra-
gen bij mannen versus vrouwen?’ 

Webers lacht hardop en antwoordt 
professioneel, ‘hulpvragen van man-

nen en vrouwen zijn vergelijkbaar, vaak 
zijn het zaken die spelen rondom bepaal-

de thema’s, dit is afhankelijk van de sport en 
of dit individueel of in teamverband wordt uitge-

oefend. Het draait vaak rondom de thema’s: zelfver-
trouwen, motivatie, aandacht en concentratie, nega-
tieve gedachten, omgaan met druk, teambuilding, 
rolverdeling en leiderschap.’
  Irene Smeltink

* Ook bij VDZ kan iedereen altijd vrijblijvend contact 
opnemen met Chloé Webers, via haar eigen bedrijf 
info@movesportpsychologie.nl of telefonisch.

Je hoort steeds vaker dat Nederlandse topsporters 
hun mentale vaardigheden leren verbeteren met 
behulp van een mental coach of sportpsycholoog. 
Denk hierbij aan Wout Weghorst, Ricardo Kishna, 
Ranomi Kromowidjojo, Kjeld Nuis en Kiki Bertens. 
Topsport bestaat niet alleen uit de topsporter zelf. 
Er zit meestal een heel begeleidend team achter 
en de sportpsycholoog is daar steeds vaker een 
vast onderdeel van. Toch begrijpen mensen niet 
altijd waarom een sportpsycholoog kan helpen om 
prestaties te verbeteren. Er wordt vaak ten on-
rechte gedacht dat het niet goed gaat met 
iemand als diegene gesprekken heeft met 
de sportpsycholoog. Dus hoe zit dat? Ik 
ben benieuwd naar het werkveld, de 
hulpvragen, resultaten en laat mij in-
formeren door Chloé Webers (27), 
onze eigen VDZ sportpsycholoog 
VSPN® i.o.

Het wordt steeds meer duidelijk 
hoe belangrijk het mentale stuk 
is voor hoe je je voelt en pres-
teert. Eerder werd er voorname-
lijk ingezet op de facetten: fysiek, 
tactiek en techniek. Het techni-
sche, de tactiek en onze fysiek 
trainen we constant, waarom zou 
dat mentale dan achterblijven? 
En zeker wanneer we moeten 
presteren, dan is het juist belang-
rijk dat je hier mentaal ook mee om 
kunt gaan. Belangrijk dat je onder 
de druk blijft staan en het geleerde 
kunt toepassen, dat je je focus kan 
vasthouden en je moment kan pakken 
waar je naartoe hebt gewerkt! 

Ik ging er vanuit dat een sportpsycholoog alleen 
actief was in de profwereld, maar dat blijkt dus niet 
zo te zijn. Een sportpsycholoog werkt met individu-
ele sporters, teams, coaches, begeleidingsteams, 
ouders en verenigingen. Eigenlijk is het voor ieder-
een die presteert (onder druk), dus ook een arts, 
artiest, CEO, team in het bedrijfsleven etc. Er komt 
ook steeds meer openheid over sporters die sport-
psychologische ondersteuning/mentale begeleiding 
krijgen.

VDZ sportpsycholoog Chloé Webers

https://movesportpsychologie.nl/


“Vrijdag kreeg Arnhemmer Martin Brouwer de 
eer die hem toekomt. Ik mocht hem verblijden 
met het heuglijke bericht dat het Zijne Majes-

teit de Koning heeft behaagd hem te benoemen tot Ridder 
in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Brouwer die zich 
al jarenlang vrijwillig inzet voor organisaties als Molen de 
Kroon, de Scouting en het Ronald McDonald Boshuus is 
zo'n Arnhemmer om trots op te zijn. Hij is met recht een 
fundament voor Arnhem te noemen. Met zijn onbaatzuch-
tige inzet en altijd klaarstaan voor een ander bouwt hij 
steen na steen mee aan onze stad.” aldus burgemeester 
Ahmed Marcouch

Mooie woorden voor Martin van onze burgervader! Nu 
kennen Martin en ik elkaar al sinds onze tienerjaren, 
inderdaad vanuit de scouting, en ik heb hem dan als 
ernemse jongen en “zoon van de melkboer” van harte 
gefeliciteerd met zijn medaille. Maar wat de burgemeester 
niet heeft vermeld is dat Martin ook heel veel vrijwilligers-
werk heeft verricht voor de administratie van VDZ en de 
club van 100. Bovendien ken ik Martin ook als betrokken 
vader.

VDZ Vrijwilliger van het jaar 2016/2017 krijgt ‘n lintje! 

Martin Brouwer wordt Ridder

Genoeg redenen voor een felicitatie. Toen ik deze 
vrijdag deze felicitatie overbracht was het veelzeggende 
antwoord van Martin: “dank je wel en nu weer vort.” Het 
kenmerk van een echte vrijwilliger. Ik maak dan ook een 
diepe buiging voor “onze” Ridder in de Orde van Oranje-
Nassau Martin Brouwer.
Martin van harte gefeliciteerd, namens alle vrijwilligers bij 
VDZ!

Ronald Brakenhoff

In samenwerking met het Doneerlokaal en COOP 
Alteveer wordt er weer een actie voor VDZ opgestart. 

De club kan in deze moeilijke tijden elke bijdrage goed ge-
bruiken. Dus op naar de COOP Alteveer en lever je lege 
flessen in en doneer de statiegeldbon. En als je dan toch 
je boodschappen doet, maak een foto van de kassabon 
en upload deze via de doneerlokaal website, dan ontvangt 

VDZ 2% van het bedrag. Je kan natuurlijk 
ook de kassabonnen van je buren, 

ooms, tantes, opa en oma ver-
zamelen en uploaden. liefst 

zoveel mogelijk!

Doneeractie 

COOP Alteveer t.b.v. VDZ
Tenslotte kan je ook gewoon (laten) doneren via website: 
https://doneerlokaal.nl/lokale-acties/coop-alteveer

Dus, zamel in voor VDZ:
• Inleveren statiegeld flessen bij de COOP Alteveer.
• Scan de kassabon van de boodschappen COOP 

Alteveer via de doneerlokaal, ontvangt VDZ 2% van 
dit bedrag

• Doe  een extra donatie doen aan VDZ.
 
Deze actie startte op maandag 11 januari en loopt t/m 31 
maart a.s. 

VDZ bedankt COOP Alteveer en jullie allemaal  
bij voorbaat voor de medewerking.
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https://doneerlokaal.nl/lokale-acties/coop-alteveer
https://doneerlokaal.nl
http://www.coopalteveer.nl
https://doneerlokaal.nl/lokale-acties/coop-alteveer
https://doneerlokaal.nl/lokale-acties/coop-alteveer
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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.coopalteveer.nl/
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.arentsen-velp.nl
Assen Assurantien  
Arnhem, 026-361 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.egging-training-advies.nl
FysioDynamiek  
www.fysio-dynamiek.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, 026-363 5673
KLJ Schilderwerken 
www.kljschilderwerken.nl
Kunstgalerij Albricht  
www.albricht.nl
Leodoro Koffie 
www.leodorokoffie.nl
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.restaurant-falstaff.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.tss-engineering.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@vdz-arnhem.nl

    

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  
  

 
 

SPONSORLIJST

VDZ
HOGEROP



28

Slaapmutsentoer-
nooi verplaatst!

Normaal gesproken vindt ons unieke Slaapmut-
sentoernooi op de donderdag en vrijdag in de 
herfstvakantie plaats. Twee dagen van voetbal-

spellen, slapen in de kleedkamers en een vette disco voor 
de jongens en meiden onder 10 en 11, dat is helemaal te 
gek en super uniek. Helaas kon door Corona het toernooi 
afgelopen oktober niet doorgaan en hebben we besloten 
deze te verplaatsen naar de voorjaarsvakantie. Ook nu 
blijkt dat we het toernooi niet door kunnen laten gaan in 
de huidige vorm. Dat vinden wij enorm jammer. We heb-
ben daarom gekeken of we daarom een alternatieve acti-
viteit kunnen organiseren. Als VDZ vinden we het namelijk 
belangrijk dat juist in deze tijd de kinderen lekker moeten 

bewegen op een Corona-proof manier (Het 
Oliebollentoernooi heeft uitgewezen dat 

dit heel goed kan). De meest gekke 
ideeën zijn geopperd waarbij we met 
gemak twee dagen aan plezier hadden 

kunnen vullen. Echter, we hebben alsnog 
besloten om het toernooi 
in februari ook niet door 
te laten gaan. We kunnen 
namelijk geen 100. kinderen bij 
slechte weersomstandigheden (regen, 
sneeuw, vrieskou) opvangen in de kantine aangezien de 
kantine gesloten is door de Coronamaatregelen. Dit is 
geen wenselijke situatie. Aangezien elk jeugdlid altijd twee 
Slaapmutsentoernooien meemaakt en de huidige JO11 
en MO11 de tweede keer dan niet meemaakt, hebben we 
besloten om aankomend Slaapmutsentoernooi in oktober 
voor drie leeftijdsgroepen te laten plaatsvinden: namelijk 
de toekomstige JO10, JO11 en JO12 en MO10, MO11 en 
MO12. Een extra grote groep aan wie wij willen beloven 
er een supervet toernooi voor te gaan organiseren. We 
kunnen niet wachten!!!!

Groeten,  
Sietske, Kim, John en Marije

Foto’s van het Slaapmutsentoernooi 2019, foto’s Kim Corbeek-Folman

SLAAPMUTSENTOERNOOI VERPLAATST!



 Noa Dijkstra 800e volger

VDZ voetbal+
Kom ook in het voorjaar van 2021 naar de VDZ Voetbal + trai-

ningen op 10 zondagochtenden op sportpark ’t Cranevelt. Dé 
voetbalschool waar jij superenthousiast vandaan komt, omdat je 
niet alleen beter hebt leren voetballen, maar ook beter hebt leren 
samenwerken. Met een inspirerend programma dat jou motiveert 
om te werken aan jouw motoriek, techniek en mentaliteit. Waar-
door je nog meer plezier hebt in voetbal (en beter leert presteren).

Vanuit VDZ voetbal + bieden we op de zondagochtend extra 
trainingen aan. Tijdens deze extra trainingen gaan we samen met 
jou werken aan motoriek, techniek, mentaliteit en teamspel, ofwel 
we gaan je breed opleiden. Hierdoor leer je beter bewegen en 
uiteindelijk ben je in staat beter te worden als voetballer.

Lees alles over deze trainingen op de Ubuntu website. Daar kun 
je je ook inschrijven. 

Schrijf je snel in want we starten op 28 februari 
met de eerste training!! *  Korting voor bezitters van een Gelrepas, neem daarvoor 

contact op met info@ubuntu-sport.com

*

https://ubuntu-sport.com/voetbalschool/vdz-voetbal-in-arnhem-in-het-voorjaar-2021/
https://ubuntu-sport.com/voetbalschool/vdz-voetbal-in-arnhem-in-het-voorjaar-2021/
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Hoe gaat het met…..

Sinds alle maatregelen afgelopen jaar, kunnen we op Insta-
gram volgen hoe het met, ja noem maar op …. gaat. Leuk 
om te zien hoe het met al die oud-, huidige en toekomstige 

VDZ-coryfeeën gaat. Maar hoe gaat het nou met VDZ zelf? 

Ja, we hebben natuurlijk allemaal bericht van het bestuur gehad over 
hoe het met VDZ gaat. Dat het financieel moeilijk is, maar dat het 
nog steeds lukt. Dat de trainers van Vrouwen en Mannen 1 nog een 
jaar door mogen gaan. Dat de Jeugd allemaal leuke activiteiten orga-
niseert. Dat alle jeugdteams gelukkig nog volop trainen en elke zater-
dag onderling wedstrijdjes spelen. Dat de sponsors trouw zijn aan 
VDZ en dat dit heel fijn is voor VDZ. Dat de senioren, zowel mannen 
als vrouwen, bijna niets kunnen doen en toch bezig blijven. Dus ja, 
het gaat redelijk goed met VDZ.  Dit is een beetje als het antwoord 
op de vraag “hoe gaat het met je?” als je een bekende tegenkomt. 
Een beetje oppervlakkig antwoord om maar niet meteen een heel 
lang gesprek aan te hoeven gaan.

Maar hoe gaat het nu écht met VDZ? Weten we dat? Nee, dat weten 
we nu niet! En dat kunnen we nu ook niet weten. Voor alle corona-
maatregelen wisten we dat wel, of konden we dat in ieder geval wel 
te weten komen. 

Elke woensdagmiddag werd namelijk de spreekwoordelijke ther-
mometer in VDZ gestoken. Woensdags,  zo rond een uur of 5, 
verzamelden (meestal) 5 wijze mannen zich in de kantine om VDZ 
door te nemen. Daar hoorde je precies hoe de trainer van 1 functi-
oneerde. Welke goede en minder goede keuzes hij had gemaakt in 
de wedstrijd van de zondag er voor. Wie er veel beter linksbuiten of 
rechtsback kan staan. Wie hij wel of juist niet had moeten wisselen. 
Ofwel alles wat hij allemaal anders moet doen. Maar daar hoorde je 
ook hoe je er voor zorgt dat alle ballen van de jeugd netjes worden 
verzorgd. Dat de “ballenhokken” weer eens open waren blijven staan 
en toch echt moesten worden afgesloten. Dat de doelen weer eens 
op het veld waren blijven staan. Dat er van die rare kooien waren 
gekomen. Dat het bestuur toch weer één of andere rare beslissing 
had genomen. Dat er weer geld aan iets volkomen nutteloos was 
uitgegeven. Dat de kleur van de nieuwe kantine toch niet of wel mooi 
was. Dat het kunstgras niet goed gemaaid was. Dat de trainer van de 
vrouwen……, nee, daar hadden ze het eigenlijk nooit over. 

Gedurende 1 of 2 uur werd daar even de complete status van VDZ 
doorgenomen. Dan wisten we weer écht hoe het met VDZ gaat. En 
dat het natuurlijk vroeger allemaal……  Dat missen we nu enorm. 
We weten niet meer hoe het écht met VDZ gaat.  En dat is vreselijk 
jammer. Niet omdat ik niet weet hoe het met VDZ gaat, maar dat ik 
deze wijze mannen van VDZ die woensdagmiddag weer zo gun!

Erwin Brakenhoff

Foto’s Ruud Tuidhof



Voetbalva-

ders
Wat een heerlijk spelletje is het toch. En wat is het dan mooi om je eigen 
voorliefde dan te delen met je zoons. Als je je kinderen dan ziet voetballen op 
de zaterdagen, als je ze ziet geinen met het team, als je ze ziet strijden, dan 
is Sportpark ’t Craneveld mooier dan een gevuld Camp Nou. 
Vooral de wedstrijden waar het om gaat, waar er echt gestreden wordt, zijn 
mooier dan de Champions League. En tijdens die wedstrijden is het dan mooi 
om te zien hoe onze jongens daar in opgaan. Maar dat ene moment dat ze je 
even zoeken aan de zijlijn, dat is goud. 

Het moment dat je contact met ze hebt, die blik in hun ogen. Soms trots: “Zag 
je dat, pap?!” Soms verongelijkt: “Zag je dàt, pap?!” Soms vermoeid, zoekend 
naar een beetje mentale energie. Heerlijk! 
En als ze je dan aankijken, wil je niets liever dan ze ondersteunen met een 
blik of met een gebaar. “Klasse jongen! Kom op, doorzetten!” Naast me staan 
dan de andere vaders en moeders waarvan je weet dat ze op een zelfde 
manier met hun eigen kind contact leggen. 

De coaches zijn de coaches, zij sturen en bepalen. Maar ik weet ook dat ik, 
toen ik nog in de E-tjes speelde, naar mijn vader keek na een geslaagde 
actie. De coaching die hij gaf betekende minimaal net zoveel voor me. Hij 
zou nooit mijn coach in de weg zitten, maar voor mij was zijn blik of hoofdknik 
goud waard. Die gebaren van mijn vader waren vertrouwd, oprecht en eerlijk. 

Vooral in de wedstrijden waar het erom gaat, zijn de contacten intenser en 
mooier. Hoewel in de strijd die geleverd wordt, de momenten van contact 
natuurlijk spaarzamer zijn. Dan zien de jongens waarschijnlijk de sfeer van 
de wedstrijd ook terug bij hun vader. 

Met mijn vader besprak ik later, na de wedstrijd, wat er tijdens de wedstrijd 
allemaal gebeurde. Dat ging met tips maar altijd met een pluim. Precies waar-
om de kids voetballen, voor de teamprestatie, voor eigen successen en voor 
hun plezier. Waardering van hun grootste fans langs de lijn brengt ze verder.  
Ik herinner me een wedstrijd dat een van mijn zoons echt op het tandvlees 
ging. En maar door en maar door. Telkens als hij naar de zijlijn keek, vond hij 
nieuwe energie. Op een of andere manier kon hij die putten uit de trots die 
mijn vrouw en ikzelf uitstraalden. Wat een topwedstrijd! 

Een moment kan je langs de lijn eigenlijk nooit met ze delen. En dat is een 
mooie gewaarwording: De kids kijken nooit in extase naar de lijn. Want doel-
punten en winst worden binnen de lijnen gevierd. Die zijn voor het team en 
met het team, niet voor papa. Later pas, na de penalty’s. 

Bob Beelen

Blikken werpen
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 organisatie 
van VDZ

Clubhuis
Clubhuis V.D.Z.
’t Cranevelt 3
6815 DK Arnhem
026-4425746

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@vdz-arnhem.nl
Penningmeester Hans van der Held penningmeester@vdz-arnhem.nl
Algemene Zaken Bart Drewes algemenezaken@vdz-arnhem.nl
Voetbaltechn. zaken <vacature>
Secretatis Esther Bronkhorst secretaris@vdz-arnhem.nl
Accommodatie Willem van Santen accommodatie@vdz-arnhem.nl

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

Commissies
Herenselectie Rene Petersen herenselectie@vdz-arnhem.nl
Heren-recreatie Rogier Walter herenrecreatie@vdz-arnhem.nl
Vrouwen Ad Heijnen vrouwenvoetbal@vdz-arnhem.nl
Horeca Rogier Walter horeca@vdz-arnhem.nl
Sponsors VDZ Hogerop Evert van Amerongen VDZhogerop@vdz-arnhem.nl
Onderhoud Wim v Swaaij onderhoudscommissie@vdz-arnhem.nl
Reünie Marcel Leenders reuniecommissie@vdz-arnhem.nl
Club van 100 & fondsen Ronald Brakenhoff clubvan100@vdz-arnhem.nl
Jeugdkader Christine Ubbink  jeugdkader@vdz-arnhem.nl
Toernooicommissie Lisette van Dijk  toernooicommissie@vdz-arnhem.nl

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

Jeugdcommissie
Voorzitter John Wijbenga jeugd@vdz-arnhem.nl
Ouders/jeugd/AMA contact Wim Schellevis algemeenlid@vdz-arnhem.nl
Communicatie Ruud Tuithof communicatie@vdz-arnhem.nl
Wedstrijdsecretaris jeugd Gerard van Lunenburg wsj@vdz-arnhem.nl
Algemeen jeugdcoördinator Marije van Asselt ajc@vdz-arnhem.nl
Opleidingscoördinator jun. Niek Verheijen ocj@vdz-arnhem.nl
Opleidingscoördinator pup. Wouter Jansen ocp@vdz-arnhem.nl

Voetbalcoördinatie
Wedstrijdsecr. senioren Hanny Jansen wss@vdz-arnhem.nl
Scheidsrechteracademie Jeroen Westen scheidsrechter@vdz-arnhem.nl

Vertrouwenspersonen
Hans Arentsen   vertrouwenspersoon@vdz-arnhem.nl
Astrid Huijsman   vertrouwenspersoon@vdz-arnhem.nl 

ORGANISATIE
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