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van de 
voorzitter

Je weet pas wat je mist als het er niet is. Het nieuwe 
kabinet heeft het verlossende woord gesproken. 
We mogen weer voetballen. We kunnen normaal 

trainen en de competitie wordt herstart. Dat is natuurlijk 
geweldig nieuws voor ons allemaal. Voor de spelers bin-
nen de lijnen, voor de trainers en coaches langs de lijn 
en het publiek langs de velden. Ik zeg vaak: voetbal is de 
belangrijkste bijzaak in het leven.

Maar echt belangrijk zijn natuurlijk de sociale contacten. 
Een praatje maken met andere ouders, een dolletje met 
je teamgenoten en na de training of wedstrijd samen een 
glas drinken aan een tafel in de kantine. De bar is geluk-
kige weer open. Uiteraard moeten we ons houden aan de 
coronaregels. Die staan beschreven op onze website en 
op de posters in de kantine, maar iedereen kan ze onder-
hand wel dromen. Ik vraag u deze te respecteren, zodat 
we samen gezond blijven. VDZ kan weer gaan functione-
ren als een vereniging: voor en door leden.

Ik voel nieuwe energie bij mijzelf en bij de club. Ik ben 
optimistisch en ik denk dat we de competitie daadwerke-
lijk gaan afmaken dit seizoen. Het zal lastig worden alle 
wedstrijden te organiseren en in het begin misschien kans 
op veel blessures, maar het kan. En als het mag gaan dat 
we de jeugdtoernooien organiseren. Hoe mooi zou dat 
zijn! We ronden het dan af met een mooi feest voor alle 
vrijwilligers. Dromen zijn bedrog, maar deze droom komt 
hopelijk wel uit.

We hebben veel op stapel staan. John Wijbenga komt het 
bestuur versterken als kandidaatbestuurslid voetbalza-
ken. Onze penningmeester is druk bezig onze begroting 
toekomstbestendig te maken door een heldere verdeling 
in voetbal, verenigings en accommodatiezaken met 
onderbouwde uitgaven en reserveringen. De nieuwbouw
commissie is herstart en is in januari tweemaal bij elkaar 
geweest en we gaan u in de algemene ledenvergadering 
van mei in hoofdlijnen meenemen in de stand van zaken 
en u wellicht al een voorstel doen over de nieuwbouw 
locatie. Er is een initiatief gestart om met een team mee 
te gaan doen in het Gvoetbal en we hebben in het kader 
van het Sportakkoord Arnhem een voorstel neergelegd om 
ondersteuning te krijgen voor onze voetballende minderja-

rige vluchtelingen. VDZ is en 
blijft een inclusieve vereni-
ging, waar iedereen mee 
moet kunnen doen. Kortom, 
VDZ bruist en leeft!

Het is ook belangrijk, dat dit alles op een veilige manier 
gebeurt. We stellen momenteel een BHVplan op om de 
bedrijfsveiligheid te versterken. Maar net zo belangrijk 
is de sociale veiligheid. Grensoverschrijdend gedrag 
in welke vorm dan ook is onacceptabel. Let op elkaar, 
spreek elkaar aan als iets niet klopt. We moeten niet naïef 
zijn. Ongewenst gedrag naar elkaar komt helaas overal 
voor dus ook bij VDZ. Voel je je niet veilig of twijfel je 
ergens over bij anderen, bespreek het met iemand die je 
vertrouwt. Je kunt natuurlijk ook altijd terecht het bij het 
bestuur of bij onze vertrouwenspersonen. 

Deze week had ik samen met Willem van Santen een ge-
sprek met wethouder Jan van Dellen van Sport. Ook dat 
gaf nieuwe energie. Hij wil samen met ons onderzoeken 
hoe we het sportpark kunnen herinrichten om nieuw-
bouw te realiseren in combinatie met verbetering van de 
verkeersstromen en vermindering van de overlast naar 
de wijk. Opvallend was, dat hij VDZ complimenteerde met 
onze organisatie en onze goede sfeer. Ook in de buiten-
wereld staan we er goed voor.
Beste leden van VDZ, ik wens u de komende maanden 
veel voetbalplezier toe met veel publiek en een geopende 
kantine. Met roodzwarte groet en #wevolharden

Noud Hooyman 

JO-19 in actie
Foto Kim Corbeek-Folman 5
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van de 
redactie
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En wéér zaten we in een lockdown. Vorig jaar be-
sloot de redactie in dezelfde situatie een digitaal 
nummer uit te brengen omdat de te verwachten 

kopij wel heel schamel zou zijn. Nou, dat was het vorige 
jaar niet zo, we hadden alsnog een Volharder van 56 
pagina’s uit kunnen brengen. En ook dit jaar blijkt dat VDZ 
volop leeft tussen alle coronaregels door en ligt er een 
goed gevuld nummer van liefst 64 pagina’s bij je op de 
mat. Net als vorig jaar hopen we nu van een pandemie 
naar een endemie te gaan en het normale leven weer op 
te kunnen pakken. We gaan het zien. Eerst gaan we lezen 
en wel in deze Volharder. Wat vind je allemaal in dit dikke 
nummer?
Van de bestuurstafel is weer terug! Nancy Meister laat ons 
weten wat er allemaal speelt in het bestuur en dat is heel 
mooi, het gaat ons tenslotte allemaal aan. Het Oliebol-
lentoernooi ging door en dat kun je zien aan de prachtige 
fotoreportage die we daarvan maakten. We hebben aan 
Ruud Tuithof een fantastische redacteur die niet in de 
redactie zit maar hij stuurt de meest mooie pagina’s in en 
zorgt voor tekst, foto’s én de opmaak. We maken er mooie 
sier mee, deze keer weer met De vader, De moeder en 
een VDZ Volharder bierflesje waarmee we de dorstige ke-
len kunnen laven. VDZ Hogerop staat deze keer centraal 
in VDZ in beweging, Pim Koomen in VDZ en haar vrijwil-
ligers en de familie Licht in Voetbalfamilie.

Meer dan genoeg te lezen dus. We zijn als redactie weer 
verguld met alle kopij die we binnen kregen. Tuurlijk wordt 
er hard aan getrokken door de redactieleden en gaat 
menig vrije avond verloren aan het redactiewerk maar als 
dat weer een mooi blad oplevert zoals dat nu voor je ligt 
dan weet je weer waar je het voor doet!  
Namens de redactie veel leesplezier gewenst,

Rudi Borkus

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

We doen ons best maar je kunt ons daarmee natuurlijk 
wel helpen. Heb je iets speciaals, een leuke wedstrijd, 
bekerwedstrijd, toernooi of ander evenement en wil je 
een mooi artikel met fijne foto’s in de Volharder, mail 
dan naar ons, dan overleggen we samen wat we voor 
je kunnen betekenen. 

volharder@vdz-arnhem.nl

Zomaar een woensdagmiddagtraining
Foto Kim Corbeek-Folman 7
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Je hebt het eigenlijk niet eens door, als je op wed-
strijddagen of trainingsavonden op ‘t Cranevelt 
rondloopt. Maar het wemelt daar dus van de voet-
balfamilies. Vaders, moeders, broers, zussen, opa’s, 
oma’s, neven en nichten. In deze rubriek zetten we 
de schijnwerpers op dat soort families, ook omdat ze 
vaak een flinke steen bijdragen aan het succes en de 
sfeer bij VDZ. Voor deze editie hebben we gesproken 
met de zeer voetbalminded familie Licht: Sam (JO16-3 
mid-mid), Merlijn (JO16-4, spits), Annemarie en Ruud. 

Voetbal speelt een grote rol bij de familie Licht in de 
wekelijkse routines. Zo heeft de familie doorde-
weeks nauwelijks kans om gezamenlijk aan de 

avondmaaltijd te gaan. De trainingsdagen van Sam en 
Merlijn wisselen elkaar mooi af, waardoor er altijd wel 
een van de twee op de club is. Op zaterdagen hebben de 
heren hun wedstrijden en op zondagmiddag ploffen ze 
gezamenlijk op de bank om de wedstrijden van het door 
hen geliefde Ajax live te kijken.
Daarnaast werd en wordt met vrienden veel gevoetbald 
in de parken in de omgeving en is voetbal ook op school 
toch stiekem vaak onderwerp van gesprek.

Sam en Merlijn voetballen al 9 jaar bij VDZ. Merlijn zat 
eerst op judo, maar bleef naar de bal grijpen als vijfjarige. 
Daarom is hij toen bij de mini’s gestart. Grote broer Sam 

voetbal

familie

volgde na een paar maanden. Vader Ruud is toen meteen 
aangehaakt. Hij komt zelf ook uit een Amsterdamse voet-
balfamilie en heeft lang in clubverband gespeeld. Buiten 
dat hij het leuk vind om betrokken te zijn bij zijn mannen, 
erkent hij ook de noodzaak van vrijwilligers voor het reilen 
en zeilen van een amateurclub.

Moeder Annemarie komt ook uit een voetbalgezin uit het 
Drentse land, maar is zelf vooral trouwe supporter op de 
zaterdagen. Ondanks dat ze allemaal geen VDZachter-
grond hadden, ervaren ze VDZ echt als hun club. Met alle 
ouders is de sfeer al jaren goed en is er altijd contact over 
de zaterdagen. De afgelopen twee jaren is dat wel echt 
een gemis geweest.

Ruud is in de afgelopen negen jaar in verschillende func-
ties actief geweest bij VDZ. Altijd als coach of trainer van 
de verschillende teams van zijn zoons. Eerder bij Merlijn, 
nu is hij actief bij het team van Sam. De jongens waarde-
ren de inzet van hun vader zeer. “Hij snapt het spel goed 
en leert ons wat het juiste is in bepaalde situaties. Hij 
geeft altijd goede inzichten in wat je met loopacties berei-
ken kan en geeft waardevolle tips uit zijn eigen ervaring.”

Merlijn en Sam spelen op hetzelfde leeftijdsniveau omdat 
er wat geschoven moest worden in de leeftijdscategorie-
en. Daarmee hebben ze dit jaar ook tegen elkaar kunnen 

Licht
Foto’s Kim Corbeek-Folman
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spelen met een glorieuze 60 overwinning voor de jongste 
van de broers.

En elkaars goede eigenschappen en verbeterpunten ken-
nen ze ook feilloos. Merlijn over Sam: “Sam is een echte 
midmid. Hij is moeilijk van de bal te krijgen, heeft een 
goede passing en een vlammend schot in zijn linker. Maar 
hij mag wel wat minder agressief zijn in zijn spel.” Ruud 
vult aan: “En hij mag meer vertrouwen hebben in zijn 
medespelers dat zij de situaties oplossen.”

Ook over Merlijn hoeft de familie niet lang na te denken. 
Sam over zijn broer: “Hij is heel goed in de balaanname 
en een directe actie. En hij heeft een neus voor de goal. 
Maar hij mag nog wat fysieker worden en zijn lichaam 
beter gebruiken.” Annemarie beaamt dit lachend: “Wat de 
een teveel heeft, heeft de ander te weinig.”
Omdat Merlijn nu een leeftijdscategorie hoger speelt, 
speelt hij tegen fysiek grotere en sterkere tegenstanders. 
Ruud: “Ik heb hem al even niet gezien, maar hij mag min-
der onder de indruk zijn van goed voetballende jongens.” 

Hoe de toekomst binnen VDZ eruit ziet voor de jongens is 
nog niet duidelijk, Sam wil graag zoveel mogelijk met zijn 
vrienden een leuk team hebben. Fun en vriendschap zijn 
daarin belangrijk. 
Merlijn had altijd grotere ambities. Vroeger droomde hij 
van oranje en hoewel dat nu niet meer van toepassing is, 
zou een wedstrijd tegen Ajax of Vitesse bij het 100jarig 
bestaan van de club, hem wel motiveren om dan in het 
eerste van VDZ te staan.

Allemaal hebben ze mooie herinneringen bij VDZ. Sam 
heeft in een wedstrijd tegen SML (120) eens vijf keer 
gescoord, maar ook het slaapmutsentoernooi is een echt 
hoogtepunt. Merlijn en Ruud hebben ook mooie herinne-
ringen aan de overnachtingen in de kleedkamers. 

De familie heeft ook een aantal ideeën hoe VDZ nóg 
aantrekkelijker kan zijn voor haar leden. Merlijn: “Een 
internationaal toernooi voor iedereen zou een standaard 
moeten zijn”, zoals hij dat in Duitsland had meegemaakt. 
“We sliepen daar in tenten, voetbalden de hele dag en het 
was elke avond feest.” (De internationale toernooicommis-
sie als toevoeging bij VDZ?)
Sam: “Het FIFA toernooi in de kantine twee jaar geleden 
was ook voor herhaling vatbaar. En ik zou graag een 
toernooi voor de jeugd zien waar we zelf onze teams 
mogen samenstellen.” Daar vult hij op aan: “En een goede 
ballenpomp zou mooi zijn.”

Ruud heeft ook een aantal ideeën: “Vroeger, in mijn tijd, 
gingen we als jongens met het hele team mee naar de uit-
wedstrijden van het eerste. Met zijn allen mee in de bus, 
waardoor we meer betrokkenheid kregen met de club. 
Zeker in de leeftijdscategorie va 1517 zijn er veel drop
outs. Zo’n activiteit is goed voor teambuilding en betrok-
kenheid bij de club. En misschien moet er een standaard 
kampioensfeest komen voor alle teams tegelijk. Dan kan 
iedereen meevieren.” Merlijn is het met dat laatste idee 
niet eens: “Dan kan er beter nog een slaapmutsentoernooi 
voor volwassenen worden geïntroduceerd.”

Toen Merlijn in de selectie trainde, hebben ze ervaren 
dat de trainingen echt professioneel waren. “Het zou ook 
goed zijn voor de lagere teams om van tijd tot tijd een van 
die trainers beschikbaar te stellen. Met een kleine inzet 
zou daarmee een grote impact te halen zijn. En we mer-
ken dat als je meerdere trainers voor grote groepen staat, 
werkt dat ook heel goed in de ontwikkeling van de kids. 
Daarvoor heb je echter wel meer mensen nodig.”

Annemarie beaamt dat. “Binnen VDZ wordt er genoeg ge-
organiseerd om trainers te begeleiden in de trainingstech-
nieken. Ook voor ouders die minder thuis zijn in voetbal 
biedt dat veel meerwaarde. Voor VDZ blijkt dat nog wel 
moeilijk, om genoeg ouders te betrekken als vrijwilliger. 
Terwijl het echt leuk is, een voetbalfamilie te zijn!”    

BB
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Plaats Plaats 
comp. Elftal

G P DPV DPT
Doel 
saldo Winst %

1 2 VDZ 3 zat 7 19 20 3 17 90.48%
2 2 VDZ JO19-1 7 19 23 9 14 90.48%
3 2 VDZ 35+1 zat 6 16 36 12 24 88.89%
4 3 VDZ JO17-2 6 16 25 4 21 88.89%
5 2+1 VDZ JO12-5 12 31 57 28 29 86.11%
6 1 VDZ VR30+1 vrij 12 30 36 8 28 83.33%
7 2 VDZ JO16-4 9 21 39 14 25 77.78%
8 3 VDZ JO19-6 9 21 43 23 20 77.78%
9 3 VDZ JO13-5 7 16 38 17 21 76.19%
10 1+4 VDZ JO12-1 13 29 82 32 50 74.36%
11 3+1 VDZ JO11-1JM 12 26 63 35 28 72.22%
12 4 VDZ JO14-3JM 6 13 29 10 19 72.22%
13 1 VDZ 45+1 8 17 36 10 26 70.83%
14 3 VDZ JO15-1 8 17 15 7 8 70.83%
15 4+1 VDZ JO11-3 9 19 64 25 39 70.37%
16 1+7 VDZ JO11-2 11 22 49 33 16 66.67%
17 2 VDZ JO19-2 10 20 29 19 10 66.67%
18 2+3 VDZ JO12-2 13 25 71 36 35 64.10%
19 4 VDZ 6 8 15 26 25 1 62.50%
20 2+5 VDZ JO11-4 13 24 77 53 24 61.54%
21 5 VDZ JO19-3 10 18 28 18 10 60.00%
22 5 VDZ JO14-1 9 16 14 13 1 59.26%
23 5 VDZ JO17-3 9 16 19 21 -2 59.26%
24 4 VDZ VR1 7 12 16 12 4 57.14%
25 4 VDZ JO13-3JM 10 17 34 21 13 56.67%
26 3+4 VDZ JO12-4 11 18 58 36 22 54.55%
27 6 VDZ JO16-3 8 13 49 18 31 54.17%
28 6 VDZ JO13-2JM 8 13 27 21 6 54.17%
29 5 VDZ JO13-1 8 13 18 13 5 54.17%
30 5 VDZ JO13-4JM 10 16 38 25 13 53.33%
31 5 VDZ JO15-3 10 16 37 28 9 53.33%
32 4 VDZ 1 9 14 17 10 7 51.85%
33 5+2 VDZ MO12-1 11 16 22 38 -16 48.48%
34 5 VDZ JO19-4 9 12 28 28 0 44.44%
35 8 VDZ 7 7 9 21 30 -9 42.86%
36 7 VDZ MO15-2 8 10 15 54 -39 41.67%
37 11 VDZ JO14-4 10 12 30 57 -27 40.00%
38 6 VDZ VR2 6 7 18 17 1 38.89%
39 5 VDZ 35+1 vrij 16 18 12 13 -1 37.50%
40 11 VDZ JO17-1 8 9 13 15 -2 37.50%
41 8 VDZ 5 8 9 25 30 -5 37.50%
42 4 VDZ JO14-2JM 9 9 17 28 -11 33.33%
43 4+6 VDZ JO12-3 11 11 43 56 -13 33.33%
44 6+6 VDZ JO11-5JM 13 12 38 101 -63 30.77%
45 8+4 VDZ JO126-JM 13 12 45 106 -61 30.77%
46 8 VDZ MO17-2 9 8 20 25 -5 29.63%
47 10 VDZ 2 zat 7 6 11 20 -9 28.57%
48 9 VDZ JO16-2 7 6 15 32 -17 28.57%
49 5 VDZ MO13-1 9 7 6 22 -16 25.93%
50 10 VDZ MO15-1 10 7 19 38 -19 23.33%
51 13 VDZ 2 8 4 12 20 -8 16.67%
52 4 VDZ VR1 vrij 12 6 8 25 -17 16.67%
53 8 VDZ JO16-1 10 4 16 67 -51 13.33%
54 12 VDZ 4 zat 8 3 12 35 -23 12.50%
55 11 VDZ MO13-2 9 3 10 85 -75 11.11%
56 10 VDZ MO17-1 8 1 2 32 -30 4.17%
57 13 VDZ 3 9 1 11 37 -26 3.70%
60 10 VDZ MO17-3 8 0 2 32 -30 0.00%
58 10 VDZ JO19-5 7 0 12 54 -42 0.00%
59 10 VDZ MO15-3 7 0 4 48 -44 0.00%

Totaal 552 800 1700 1784 -84 48.31%

Hierbij het overzicht van alle VDZ 
teams bij de winterstop. Ondanks 
alle maatregelen rond corona, 

zijn er gelukkig toch 552 wedstrijden 
gespeeld. En de resultaten zijn heel erg 
goed met een winstpercentage van ruim 
48%

Van alle teams voeren Zaterdag 3 en 
JO191 de VDZranglijst aan. Door een 
iets beter doelsaldo is uiteindelijk Zater-
dag 3 herbstmeister van alle VDZ teams.

Bij de jeugd hebben een aantal teams 
al een kampioenschap kunnen vieren. 
In fase 1 van de competitie zijn JO121 
en JO112 kampioen geworden in hun 
klasse. 
Vanaf de herfstvakantie is fase 2 gestart 
en daarbij zijn JO111JM, JO113 en 
JO125 kampioen geworden. Bij de 
senioren wordt (net als veel jeugdteams) 
een hele competitie gespeeld. Vrouwen 
30+1 (vrijdag) en Zaterdag 45+1 staan nu 
bovenaan in hun competitie en diverse 
teams staan in de top 3.

We kijken uit naar de tweede helft van 
de competitie. En nu maar hopen dat 
de coronamaatregelen dit ook snel weer 
toelaten.

Jeroen Polman

Tussenstand 
VDZ teams 
winterstop



De Smidse metaal

Contact: 
Lucas, Michel en Edwin Bartels 
Westervoortsedijk 95 
6827 AW Arnhem 
Telefoon : 026 - 442 67 39 
Internet : http://www.desmidse-metaal.nl We zijn aangesloten bij de 

Het familiebedrijf VOF De Smidse, 
gespecialiseerd in:
  o plaatwerk
  o reparatie
  o constructiewerk

synoniem 
voor metaal

Meer info over adverteren in de Volharder? 
Mail naar vdzhogerop@vdzarnhem.nl

Yellowcode

WWW.YELLOWCODE.NL

APPS 
DIE SCOREN!

Bos Interieur

Binnenzonwering
Raamdecoratie

Vloeren
Tapijt

Emmastraat 47
6881 SP Velp
Tel. 026-3649910
www.bosinterieur.nl
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De vader
De één is supporter, de is ander zaterdagchauffeur. De één zie je vaak, de 
ander een stuk minder. De één vlagt, de ander fluit. De één bestuurt, de ander 
traint. Het zijn de vaders bij VDZ. Deze vader coacht en traint twee teams bij 
VDZ. Vandaag traint hij een uurtje eerder vanwege de avondlockdown. 
Lichten aan. Uurtje lekker trainen en dan om 17:00 uur de lichten weer uit. 

Op de foto: Dennis Hermsen vader van Yannick (JO8-2) en van Thymen (JO11-3) 13



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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Geachte leden,
Corona is het land nog lang niet uit, maar langzaamaan 
worden de maatregelen gelukkig weer wat soepeler en 
mogen we weer voorzichtig uitkijken naar mooie wedstrij-
den. Ook met het bestuur durven we weer verder te kijken 
dan alleen de coronamaatregelen en lopende zaken. We 
zijn weer actiever in gesprek in de diverse commissies en 
er komen weer mooie initiatieven voorbij.

Kandidaat bestuurslid Voetbalzaken
Na een lang openstaande vacature, zijn we in het bestuur 
zeer verheugd dat John Wijbenga zich kandidaat heeft 
gesteld voor de functie bestuurslid Voetbal(zaken). 
John Wijbenga maakt sinds januari deel uit van het 
bestuur als kandidaat bestuurslid voetbal(zaken). In deze 
rol gaat hij een verbindende en regisserende rol spelen 
tussen de voetbal(technische) commissies van onze 
vereniging: heren, dames en jeugd. De commissies blijven 
onveranderd zelfstandig functioneren en uitvoering geven 
aan hun taken. 
Met een dedicated aanspreekpunt binnen het bestuur 
komt er een kortere, directe lijn tussen de commissies en 
het bestuur. Vanuit zijn rol wil John onder meer de onder-
linge afstemming en samenwerking verbeteren, zorgen 
voor meer synergie, gelijkwaardigheid en uniformiteit, 
krachten bundelen waar het kan, de kwaliteiten in de ver-
schillende voetbalcommissies breder benuttenen inzetten 
en zo het lange termijn voetbalverhaal van VDZ borgen. 
Tot het einde van dit seizoen zal de focus van John nog 
voornamelijk liggen bij de jeugd(commissie), waarna hij de 
voorzittershamer zal overdragen.

VDZ VEILIG
Als VDZ vinden we het belangrijk dat alle leden en bezoe-
kers veilig zijn en zich veilig voelen bij ons. Hierom is de 
afgelopen maanden hard gewerkt aan een nieuw platform: 
VDZ VEILIG. Meer hierover lezen jullie in deze Volharder. 
Daarop aansluitend willen we jullie graag wijzen op het 
feit dat we bij VDZ ook vertrouwenspersonen hebben, in 
de personen van Hans Arentsen en Astrid Huijsman. Weet 
dat zij klaar zitten om onze leden te helpen of een luis-
terend oor te bieden, daar waar nodig of gewenst. Meer 
informatie over hen vind je op onze website, maar hun 
telefoonnummers staan ook in deze Volharder. 

G-TEAM
Karin, Gertjan en Cantor 
hebben zich ingezet om VDZ 
klaar te stomen voor een senioren G
team. Als bestuur zijn we trots op deze inzet binnen onze 
vereniging en hebben we met plezier hun presentatie en 
uitleg aangehoord en gelezen. Het is nu zaak om spelers 
te werven om een heus volledig team te kunnen vormen, 
dus mocht je mensen kennen: zegt het voort!

NIEUWBOUW
Door corona en alle perikelen eromheen hebben we de 
afgelopen twee jaar alles rondom de nieuwbouw van onze 
kantine op een laag pitje gezet. Begin deze maand is de 
handschoen echter weer opgepakt en zijn we met een 
enthousiaste commissie al tweemaal samengekomen om 
weer vaart achter deze plannen te zetten. We hebben 
goede hoop dat we in de volgende ALV meer informatie 
kunnen delen met onze leden.

FINANCIEN
Momenteel worden er al voorbereidingen getroffen voor 
de begroting Seizoen 22/23. De begroting wordt onder-
verdeeld in drie grote “brokken” te weten: Voetbalzaken, 
vereniging en accommodatie. Om een goed beeld te krij-
gen is er met de voorzitter van de Onderhoudscommissie 
gesproken over de planning van groot onderhoud tot aan 
nieuwbouw, maatregelen m.b.t. terugdringen gasgebruik 
(gezien de huidige tarieven echt noodzakelijk) en om nog 
eens kritisch te kijken naar schoonmaakkosten.Samen 
met de verenigingsmanager is de begroting m.b.t. vereni-
gingskosten nog eens kritisch onder de loep genomen.
Last but not least hebben we m.b.t. voetbalzaken met 
de voorzitters van de technische commissies bij elkaar 
gezeten om de begroting voetbalzaken anders vorm 
te geven. Hieruit zijn, in een hele goede sessie, prima 
nieuwe voorstellen gekomen. Op de planning staan nog 
gesprekken met de Horecacommissie en VDZ Hogerop. 
De uitkomsten hiervan worden verder (financieel) uitge-
werkt, in het bestuur besproken en teruggekoppeld aan de 
commissies. In de ALV van mei zal dit aan de leden van 
VDZ gepresenteerd worden.

Nancy Meister 
Secretaris VDZ

Van de bestuurstafelbestuurstafel
VDZ
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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.

1937 . . . . .  1941
Tijdlijn
1937
1938 
1939
1940   begin WOII
1941   15 jarig bestaan

Rudi Borkus

Het jubileum nummer uit 1941

Ledenaantallen tussen ‘26 en ‘41 ►
Het aantal leden schommelde in de 
loop van tijd. Begonnen met 60 leden 
liep het ledental snel op tot 100 en 
schommelde daarna rond de 70. In 
de oorlog kwam het ledental voor het 
eerst boven de 100. Is het toeval dat 
het ledental in tijden van crisis (1931 de 
grote depressie en in 1940 het begin 
van de tweede wereldoorlog) oploopt?

◄ Athlethiek.
VDZ is niet alleen een voetbalvereniging maar ook athlethiek is 
een grote tak van de sportclub. Vooral in de zomer wordt er veel 
aan athlethiek gedaan. 

Winnaar J. Fortuin van het verspringen met 5,27 m in 1929 op het 
gemeentelijke sportpark. Linksachter zie je onze tribune. 
Bij de clubkampioenschappen in 1939 sprong A. Meekels alweer 
5.83 m. 

Foto H. Meijrink, Gelders Archief

Als goed katholieke club wordt het derde lus-
trum afgetrapt met een plechtig gezongen Hei-
lige mis. Er wordt daarbij ook nog een groeps-
foto gemaakt die we in het archief niet meer 
terug konden vinden. En natuurlijk eindigt het 
feest met een mooie receptie.▼

◄ Aanmoedigen
Joris Schemkes moedigt in een 
artikel van VDZ 1 de mensen aan 
om het eerste te komen aanmoe-
digen. In 1937 was het niet anders 
en werd er groot gewicht gelegd in 
het aanmoedigen van de mannen 
door het ‘zwakke geslacht’. Geluk-
kig werd dat toen ook al met aan-
halingstekens geschreven.
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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.

1937 . . . . .  1941
Tijdlijn
1937
1938 
1939
1940   begin WOII
1941   15 jarig bestaan

Rudi Borkus

Het jubileum nummer uit 1941

Ledenaantallen tussen ‘26 en ‘41 ►
Het aantal leden schommelde in de 
loop van tijd. Begonnen met 60 leden 
liep het ledental snel op tot 100 en 
schommelde daarna rond de 70. In 
de oorlog kwam het ledental voor het 
eerst boven de 100. Is het toeval dat 
het ledental in tijden van crisis (1931 de 
grote depressie en in 1940 het begin 
van de tweede wereldoorlog) oploopt?

◄ Athlethiek.
VDZ is niet alleen een voetbalvereniging maar ook athlethiek is 
een grote tak van de sportclub. Vooral in de zomer wordt er veel 
aan athlethiek gedaan. 

Winnaar J. Fortuin van het verspringen met 5,27 m in 1929 op het 
gemeentelijke sportpark. Linksachter zie je onze tribune. 
Bij de clubkampioenschappen in 1939 sprong A. Meekels alweer 
5.83 m. 

Foto H. Meijrink, Gelders Archief

Als goed katholieke club wordt het derde lus-
trum afgetrapt met een plechtig gezongen Hei-
lige mis. Er wordt daarbij ook nog een groeps-
foto gemaakt die we in het archief niet meer 
terug konden vinden. En natuurlijk eindigt het 
feest met een mooie receptie.▼

◄ Aanmoedigen
Joris Schemkes moedigt in een 
artikel van VDZ 1 de mensen aan 
om het eerste te komen aanmoe-
digen. In 1937 was het niet anders 
en werd er groot gewicht gelegd in 
het aanmoedigen van de mannen 
door het ‘zwakke geslacht’. Geluk-
kig werd dat toen ook al met aan-
halingstekens geschreven.
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VDZshop.nl

Heineken Volharder

LOOP JE AL EEN 
BEETJE WARM VOOR 

HET NIEUWE SEIZOEN?

vdzshop.nl

Alles voor je club

WELKOM BIJ DE 
VDZSTE WINKEL 

VAN ARNHEM

vdzshop.nl

Alles voor je club

KIJK VOOR KLEDING, TRAININGSPAKKEN 

EN THERMOKLEDING IN ONZE SHOP  

DE DERDE
HELFT NIEUWS VAN DE HC

Mijn naam is André en ik woon in Alteveer. Begin 2021 vroeg Jeroen 
Westen mij of ik het niet leuk zou vinden om iets te doen bij VDZ. Dit 

leek mij zeker leuk, maar op dat moment was ik te druk en kon ik het niet 
combineren. Toen ik aan het einde van het jaar meer tijd had kwam ik Je-
roen opnieuw tegen en zo is het balletje gaan rollen. Na een aantal dagen 
mee te hebben gelopen met andere leden van de horecacommissie ben ik 
op 1 december echt begonnen bij VDZ. Een succesvol begin was het niet 
met de lockdown, desondanks heb ik het nu al enorm naar mijn zin!

In mijn vrije tijd ben ik graag buiten en luister ik graag muziek. Ik kan 
prima leven zonder TV, telefoon en computer, maar zonder muziek is 
geen optie. Ik ben dan ook enorm blij met de muziekinstallatie bij VDZ. Ik 
voel mij helemaal thuis bij de club en hoop iedereen snel te ontmoeten in 
de kantine! Op naar 2026.

Wederom goed nieuws vanuit de horecacommissie. Na twee eerdere aanwinsten, is er nu wéér goed nieuws te 
melden. Met André die het team heeft versterkt is nu ook op de zondag een vast gezicht aanwezig op de club! 
André komt als wijkbewoner al jaren naar wedstrijden kijken en voelt 
zich dan ook een echte VDZ’er. André stelt zich graag even voor:



VDZ veilig
Wij willen onze meer dan 1500 leden en bezoekers 

graag een veilige en plezierige omgeving bieden, 
waarin iedereen kan genieten van voetbal. In de afge-

lopen jaren hebben we al veel stappen gezet op gebied van vei-
ligheid. We voldoen hiermee aan alle wettelijke bepalingen die 
er zijn zoals de vluchtrouteaanduidingen (de groene bordjes), 
de duidelijke herkenbaarheid van bijvoorbeeld de blusmiddelen, 
de verplichte controles van alle voorzieningen, de aanwezigheid 
van EHBO’ers tijdens toernooien en uiteraard de aanwezigheid 
van de AED. Maar ook de aanschaf van een nieuwe brancard en 
de EHBOkoffer (achter de bar) die weer goed gevuld is. 

De voorzieningen hebben we nu, maar we zijn nog niet klaar. 
Daarom hebben we besloten om nog een stapje verder te gaan. 
In de eerste plaats willen we onze leden en bezoekers graag 
voorzien van informatie. We gaan het platform VDZ VEILIG 
lanceren. Dit platform (via de website en VDZapp te bereiken) 
zal voorzien worden van informatie waar iedereen wat aan kan 
hebben, bijvoorbeeld over wat te doen bij brand, verstuiking, etc. 
Het platform VDZ VEILIG gaat niet alleen over fysieke veiligheid, 
maar ook hoe om te gaan met bijvoorbeeld grensoverschrijdend 
gedrag: Het schelden met ziektes naar elkaar, gedrag richting 
de (jonge en vrijwillige) scheidsrechters, en meer van dat soort 
zaken.

Daarnaast zullen de aankomende tijd ook de EHBO en BHV
materialen een vaste en wellicht een andere plek krijgen. De 
AED zal bijvoorbeeld naar binnen verhuizen. Er zal een duide-
lijke bewegwijzering komen naar alle EHBO en BHVmaterialen. 
En we zullen ook een aantal vaste vrijwilligers opleiden tot 
BHV’er.

Een hele belangrijke actie uit het recente verleden is dat de 
parkeerplaats naast de kantine op wedstrijddagen is afgesloten 
voor verkeer. Eén van de redenen hierachter is dat in geval van 
een calamiteit ambulances en brandweerwagens deze weg 
gebruiken als aanrijroute. Dit is niet mogelijk als er auto’s gepar-
keerd staan. Nu de competities weer hervat gaan worden, willen 
we jullie met klem verzoeken P8 te gebruiken als parkeerplaats. 
Bovendien zijn wij in overleg met de Gemeente Arnhem om een 
vaste en verlichte parkeerplaats in te richten voor de scooters 
zodat deze het hek niet meer blokkeren. 

Dit is nog maar een kleine greep. We kijken er naar uit om jullie 
mee te nemen in de te nemen stappen. Hou Instagram, Face-
book, de Volharder en jullie mail in de gaten! 

Namens het bestuur,
Willem van Santen en Bart Drewes
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Pim Koomen, VDZ en haar 
vrijwilligersPim

Koomen

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

Als we via Whatsapp een afspraak maken 
voor een kopje koffi  e en een gesprek in de 
kantine valt me wat op. Op de profi elfoto van 

Pim Koomen is het VDZ logo prominent aanwezig 
naast zijn gezicht. 

Pim is technisch coördinator van de mini’s en 
besteed zijn zondagen volledig aan voetbal. ’s Och-
tends speelt zijn zoontje Thomas zijn wedstrijden in 
de Champions League. Daarna moet hij snel naar 
huis om Thomas thuis te brengen en zijn tas te pak-
ken om zelf zijn wedstrijd te spelen. Als Vitesse ook 
nog thuis speelt, haast hij zich na zijn wedstrijden 
ook nog naar het Gelredome om daar de wedstrijd 
te kunnen zien.

Het jeugdvoetbal bij VDZ was voor Pim een on-
bekend deel van de club. Zelf is, hij nadat hij zich 
gevestigd heeft in Arnhem, 10 jaar geleden gaan 
voetballen bij VDZ. Toen zijn zoontje op zijn vijfde 
bij Karin Minnema in de CL begon, stond Pim als 
voetballer graag langs de lijn. “En voor je het weet 
ben je technisch coördinator”. 

Toen hij positief had ingestemd op de vraag van 
Karin of hij wilde ondersteunen, wist Pim nog niet 
helemaal waar hij ja op had gezegd. Maar ouders 
zijn betrokken, enthousiast en werken vooral goed 
mee in wat er nodig is om de kids te laten voetbal-
len. De taak van Pim is vooral om te zorgen dat er 
genoeg spelertjes zijn en dat alles geregeld is voor 
een zorgeloze zondag.

Dat is ook wat Pim merkt in de wijze zoals de 
Champions League wordt ingericht. De club draait 
op enthousiasme en een procesbeschrijving van 
wat er exact gebeuren moet, is niet altijd aanwezig. 
Nu zijn er ongeveer 25-30 kinderen actief in de CL. 
Ervaring leert dat dit aantal in het voorjaar vaak 
nog groeit met 10-15 spelertjes. I.v.m. de grootte 
van de huidige JO8, JO9 en JO10 teams, moet 
Pim rekening houden met de beschikbaarheid van 
velden op zaterdag voor het beschikbaar aantal 
instroomplaatsen.

Het leuke van zijn betrokkenheid bij de jeugd is dat 
hij nu deze kant van de club ook leert kennen. Hij 
is op zondag al jaren bekend met VDZ, maar is je 
juniorenkant nu aan het ontdekken. De club on-
dersteunt hem hierin door onder meer de opleiding 
JVTC (Jeugd Voetbal Trainer Coach) te bieden. 

Het oog op de toekomst voor Pim? Voorlopig is 
hij van plan om bij de club te blijven en is vooral 
benieuwd naar de festiviteiten die voor het hon-
derdjarig bestaan van VDZ in 2026 georganiseerd 
zullen worden.

Bob Beelen Foto’s: Kim Corbeek-Folman

Foto: Ted de Kraker
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Pim
Koomen

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

Als we via Whatsapp een afspraak maken 
voor een kopje koffi  e en een gesprek in de 
kantine valt me wat op. Op de profi elfoto van 

Pim Koomen is het VDZ logo prominent aanwezig 
naast zijn gezicht. 

Pim is technisch coördinator van de mini’s en 
besteed zijn zondagen volledig aan voetbal. ’s Och-
tends speelt zijn zoontje Thomas zijn wedstrijden in 
de Champions League. Daarna moet hij snel naar 
huis om Thomas thuis te brengen en zijn tas te pak-
ken om zelf zijn wedstrijd te spelen. Als Vitesse ook 
nog thuis speelt, haast hij zich na zijn wedstrijden 
ook nog naar het Gelredome om daar de wedstrijd 
te kunnen zien.

Het jeugdvoetbal bij VDZ was voor Pim een on-
bekend deel van de club. Zelf is, hij nadat hij zich 
gevestigd heeft in Arnhem, 10 jaar geleden gaan 
voetballen bij VDZ. Toen zijn zoontje op zijn vijfde 
bij Karin Minnema in de CL begon, stond Pim als 
voetballer graag langs de lijn. “En voor je het weet 
ben je technisch coördinator”. 

Toen hij positief had ingestemd op de vraag van 
Karin of hij wilde ondersteunen, wist Pim nog niet 
helemaal waar hij ja op had gezegd. Maar ouders 
zijn betrokken, enthousiast en werken vooral goed 
mee in wat er nodig is om de kids te laten voetbal-
len. De taak van Pim is vooral om te zorgen dat er 
genoeg spelertjes zijn en dat alles geregeld is voor 
een zorgeloze zondag.

Dat is ook wat Pim merkt in de wijze zoals de 
Champions League wordt ingericht. De club draait 
op enthousiasme en een procesbeschrijving van 
wat er exact gebeuren moet, is niet altijd aanwezig. 
Nu zijn er ongeveer 25-30 kinderen actief in de CL. 
Ervaring leert dat dit aantal in het voorjaar vaak 
nog groeit met 10-15 spelertjes. I.v.m. de grootte 
van de huidige JO8, JO9 en JO10 teams, moet 
Pim rekening houden met de beschikbaarheid van 
velden op zaterdag voor het beschikbaar aantal 
instroomplaatsen.

Het leuke van zijn betrokkenheid bij de jeugd is dat 
hij nu deze kant van de club ook leert kennen. Hij 
is op zondag al jaren bekend met VDZ, maar is je 
juniorenkant nu aan het ontdekken. De club on-
dersteunt hem hierin door onder meer de opleiding 
JVTC (Jeugd Voetbal Trainer Coach) te bieden. 

Het oog op de toekomst voor Pim? Voorlopig is 
hij van plan om bij de club te blijven en is vooral 
benieuwd naar de festiviteiten die voor het hon-
derdjarig bestaan van VDZ in 2026 georganiseerd 
zullen worden.

Bob Beelen Foto’s: Kim Corbeek-Folman

Foto: Ted de Kraker
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Willemsen Makelaars

WIJ GEVEN U 

DE JUISTE 

VOORZET

2 reserve-rijen

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



V
oetbalvaders

Bob Beelen

Friet en limonade
In het vriendenteam waarin ik het grootste deel van mijn seniorentijd heb 
gevoetbald, zaten twee jongens die nooit in hun voetballende carrière 
kampioen zijn geworden. Niet in de jeugd, niet in de competitie en niet in de 
beker. Bij een goede start van de competitie droomden ze al van een rondrit 
op een platte kar en waren ze al bezig om de festiviteiten van de huldiging 
te plannen. En hoewel we een aantal maal heel dichtbij zijn geweest, blijft 
het een terugkerend pijnpunt voor ze. 

En laten we voorop stellen dat voetbal draait om plezier, vriendschap en het 
beoefenen van de sport die we allemaal zo mooi vinden. Maar iedere zater-
dag of zondag willen we toch winnen. En als dat goed loopt, kijken we snel 
naar de ranglijst van de competitie. We kijken naar de stand om de tegen-
standers te peilen: wat hebben ze gedaan, hoe staan ze ervoor? En vanuit 
mijn zoons krijg ik die vragen dan ook vrijwel wekelijks gesteld. Uiteindelijk 
willen vele voetballers de beste zijn.

En als dat dan dreigt te gaan lukken is het geweldig hoe dat de dynamiek 
beïnvloed. De JO11-3 van VDZ kon in de laatste wedstrijd voor kerst hun 
allereerste kampioenschap binnenslepen. In de uitwedstrijd tegen RKHVV 
moest dat gebeuren en een aantal van de jongens was daar toch mee 
bezig. Gezonde spanning had een greep op de groep. Na een stroeve start 
waar die spanning even moest worden weggespeeld, wonnen de jongens 
de wedstrijd uiteindelijk met overmacht. Heel knap want zelfs met een 
wedstrijd minder dan de concurrentie zijn ze aan de top van de ranglijst 
geëindigd!

Na de wedstrijd volgde de verdiende ereronde voor de (door corona beperk-
te) supportersschare. De coach had voor alle spelers mooie persoonlijke 
woorden en een medaille als blijvende herinnering. Maar een kampioen-
schap moet je vieren. En in de kantine bij VDZ schalde dus het “We are the 
champions” door de boxen terwijl de jongens genoten van hun zeer 
verdiende kampioensfriet en limonade. 

Ik hoop dat ze hier nog lang met plezier op kunnen terugkijken. 
Een hoogtepunt dat voor sommigen een leven onbereikbaar blijft. 

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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Advertentie 
vactature(s) 
jeugdbestuur

Welkom bij onze jeugdcommissie
De jeugdcommissie vormt het kloppende hart van het jeugdvoetbal bij VDZ. Samen met an-
dere vrijwilligers –trainers, leiders, coördinatoren etc. - zorgt een clubje vrijwilligers dat ruim 
900 jeugdleden iedere week het veld in kunnen om te voetballen en te trainen.  Zo zorgen ze 
er voor dat al onze speelsters, spelers en elftalleiders voorzien zijn van de juiste kleding en de 
juiste materialen, zoals ballen en waterzakken.  Alle voorwaardelijke zaken zogezegd.
Samen met andere commissies voeren we het jeugdbeleid uit en zorgen we dat er allerlei 
gave evenementen, zoals toernooien, de oliebollencup, het slaapmutsentoernooi georgani-
seerd worden.

Plaats voor gedreven en enthousiaste vaders en moeders
Komend seizoen ruilt John Wijbenga, de voorzitter van onze jeugdcommissie, na jaren zijn 
voorzitterschap in voor een nieuwe rol binnen de club om zich in te zetten voor de ontwikke-
ling van het jeugdvoetbal. Om de vrijvallende taken te kunnen verdelen onder de commissie-
leden, zijn we nu hard op zoek naar twee enthousiaste leden in ons team. Gedreven moeders 
of vaders die onze jeugdleden vooruit willen helpen. 

Geef je vrijwillige taak een mooie draai
Je komt ongeveer zes keer per jaar met de commissie bij elkaar en je hebt een eigen taak waar 
je wekelijks mee bezig bent. Hoeveel tijd je daaraan geeft bepaal je zelf. Als je deelneemt ben 
je uiteraard vrijgesteld van alle andere vrijwilligerstaken zoals de bardiensten. 

De ideale manier voor jou
Ben je geïnteresseerd? Heb je nog 
twijfels of vragen? Stuur dan een mailtje 
naar jeugd@vdz-arnhem.nl. Dan vinden 
we samen een passende manier voor 
jou om bij te dragen met het team. 

We kijken naar je uit.
Kom er bij want je bent nodig
Namens alle leden van 
de jeugdcommissie.

Niek, Marije, Stan, John, 
Gerard en Wim.

HELP JIJ MET ONS HET 
JEUGDVOETBAL VOORUIT?
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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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VDZ
en haar 

sponsors

Sinds jaar en dag heeft Thais Restaurant Rung een 
advertentie in de Volharder. Toen we hen vroegen 
deze rubriek te vullen waren ze meteen enthousiast. 
We legden zeven vragen aan hen voor en hier ziet u 
de antwoorden.

1.  Uw eigen naam en uw bedrijfsnaam 
Eddie Brohet, Thais Restaurant Rung, Arnhem.

2.  Wat sponsort u bij VDZ? 
Advertentie Volharder.

3.  Vertel in 10 regels iets over uw organisatie 
Mijn partner Rungthip is in 1993 met mij naar Nederland 
gegaan. Eenmaal gesetteld in Nederland blijkt al snel 
dat ze een enorme passie voor koken heeft. Ze gaat 
aan de slag bij cateringbedrijven en de reacties op haar 
werk zijn zo positief dat ze de stap neemt om van huis 
uit te gaan koken en zelf te cateren. Gedurende deze 
periode haalden mensen bij ons thuis de gerechten af 
en vertoont ze haar kookkunsten ook op locatie. 
 
11 december 2021 was het zestien jaar geleden dat 
we besloten de stap te wagen en het pand aan de Rui-
terstraat 43 in Arnhem te betrekken en de deuren van 
Restaurant Rung te openen. 
 
Wanneer u bij ons een gerecht bestelt beginnen we de 
ingrediënten pas te snijden. Een snelle hap kan, maar 
wanneer je iets meer geduld kan opbrengen krijg je 
heerlijke verse en bovenal authentieke gerechten ge-
serveerd. Wanneer er in ons gerecht tien ingrediënten 
verwerkt zijn proef je ook bij iedere hap tien smaken. 

Onze gasten omschrijven dit weleens als “een ware 
smaakexplosie.”  
 
Restaurant Rung serveert haar Thaise gerechten nog 
zoals ze bedoeld zijn: puur, eerlijk en vers. De smaken 
zijn niet aangepast aan de lokale voorkeuren maar het 
zijn smaken zoals u ze in Thailand 
ook geserveerd zou krijgen. U 
heeft een ruime keuze aan 
gerechten en ook voor de 
vegetariërs en veganis-
ten onder ons is er extra 
veel keuze.

4.  Wat was de reden om 
juist VDZ te sponsoren? 
Een grote en eerlijke club in 
de nabijheid van het centrum. 
Ik kende ook diverse mensen binnen 
de club vanuit mijn voetbalverleden.

5.  Welke overeenkomst is er tussen VDZ  
en uw organisatie? 
Goed en eerlijk voetbal (eten).

6.  Wat is uw favoriete voetbalclub en waarom? 
Ajax. Al van kleins af. Technisch hoogwaardig voetbal.

7.  Welke wedstrijd zou u nog wel een keer willen (la-
ten) overdoen en waarom? 
Mijn eerste wedstrijd in 1973 in het B1 van ZuidArn-
hem tegen Jonge Kracht . Ik scoorde toen meteen 6 
keer. Misschien lukt het in mijn laatste wedstrijd in 2023 
(ook bij ZA, 50 jaar na dato).
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Zaterdagochtend 15 januari, een frisse ochtend, 
de velden gehuld in een dichte mist. De 
kinderen deert het niet. Met veel en-
thousiasme rennen ze de velden op. 
Deze ochtend spelen ze een paar 
wedstrijdjes op kwart veld. Het 
ene team behaalde de meeste 
punten, het andere kon het hard-
ste schieten en weer een ander 
team had het hardste gerend, zo 
constateerde de wedstrijdleiding 
na afloop. En zo belandden de 
kinderen uit alle teams welverdiend 
op het ereschavot. De organisatie 
had het weer goed voor elkaar, want na 
afloop van een fantastisch verlopen toer-
nooi, waren er overheerlijke warme oliebollen 
met warme choco. Marjon Elshof (tekst en foto’s)

Oliebollencup

2022
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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 |



VDZ wil een veilige (sport)omgeving bieden aan leden, toeschouwers, gasten en 
vrijwilligers. Fatsoen en omgangsvormen zijn daarbij van groot belang. Maar wat 
doe je als je op dat vlak ergens mee zit? Bijvoorbeeld omdat je gepest wordt of door 

grensoverschrijdend gedrag. Soms is het moeilijk om misstanden aan de kaak te stellen. En 
het is niet altijd eenvoudig om problemen bespreekbaar te maken. Het helpt dan om je hart 
te luchten bij iemand die onafhankelijk en objectief is. Een vertrouwenscontactpersoon.

VDZ heeft twee vertrouwenscontactpersonen. Zij zijn er om leden op te vangen, te be-
geleiden en te ondersteunen. Ze analyseren een voorval en adviseren je hierover. Soms 
verwijzen ze je naar professionele hulpverleners en soms zorgen ze ervoor dat het toch tot 
een gesprek tussen betrokkenen komt. Een vertrouwenscontactpersoon is er dus niet om 
direct een probleem op te lossen, maar kan bijvoorbeeld wel het bestuur stimuleren om een 
incident te onderzoeken en actie te ondernemen.

In de volgende Volharder praten we uitgebreid met Hans Arentsen en Astrid Huijsman, 
onze vertrouwenscontactpersonen bij VDZ, over dit onderwerp. Heb je nu al vragen? Neem 
gerust eens contact met ze op.

Hans Arentsen  | hans@enarentsen.nl  | 06 534 29 061
Astrid Huijsman  | a.huijsman2@kpnplanet.nl  | 06 233 73 103  

Vertrouwenscontactpersonen

Een veilige omgeving voor iedereen
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GEZOCHT!
Met de nieuwbouwcommissie zijn we hard aan het 

werk om de bouw van het nieuwe clubhuis vorm te 
geven. We hebben al veel ideeën, mogelijke opties en 
een financieel kader uit 2020. We zijn dit nu aan het 
aanpassen aan de situatie na corona. Het Pro-
gramma van Eisen hanteren wij als basis.

Onze commissie heeft al veel deskundigheid, maar we 
zoeken nog naar een bouw(on)kosten specialist, een 
bouwcalculator, die ons kan helpen de kosten die hangen 
aan ons Programma van Eisen verder uit te werken. 

Ben jij zo iemand of ken je zo iemand en zou je VDZ wil-
len helpen met jouw kennis en bij willen dragen aan een 
mooi nieuw clubhuis waar we allemaal trots 
op zijn, neem dan contact op met 
bestuurslid Willem van Santen via  
accomodatie@vdzarnhem.nl.



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
Eshgro 
www.eshgro.nl
Fysiotherapie Rijnkade  
www.fysiotherapierijnkade.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 Bouw BV
www.denzobouwbv.nl
EBIS Informatisering 
www.ebisbv.nl
Dirkzwager legal & tax 
www.dirkzwager.nl
FysioDynamiek  
www.fysiodynamiek.nl
Garage Jelsma  
www.garagejelsma.nl
Gebr. Henken Veenendaal BV 
www.henken.nl
Glasz Assurantiën 
www.glasz.nl
Green Stories 
www.greenstories.nl
GUS-TRANS 
www.gustrans.de
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
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
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
Willemsen Makelaars 
www.willemsen.nl
YellowCode 
www.yellowcode.nl
Zorgwize 
www.zorgwize.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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Januari 2022 was het dan eindelijk zover..... 
De wintersport reis naar Le Corbier in Frankrijk.  
Met 13 vrouwen, gemixt uit vrouwen 1 en 2, vertrok-

ken we midden in de nacht naar het skigebied  
Les Sybelles om de pistes 5 dagen roodzwart te kleuren.

Van ervaren wintersporters tot beginners, iedereen was 
aanwezig. Waar de een haar eerste ervaring op de latten 
had, werden aan de andere kant van de piste trucjes 
uitgeprobeerd en topsnelheden behaald. Er werd geskied, 
gesnowboard, gedronken en erg goed ingesmeerd (met 
zonnebrand én vaseline). Natuurlijk kon een foto boven-
aan de piste in VDZ tenue niet ontbreken. Daarnaast was 
er nog even een mysterie rondom een verdwenen VDZ’er 
die de verkeerde afslag genomen had .....… Maar eens 
een team, altijd een team. We zochten en vonden haar 
weer terug. 

Van de laatste avond werd nog even optimaal geno-
ten met een uitgebreid diner om de volgende dag, niet 
geheel onbelangrijk, zonder blessures terug te rijden naar 
Arnhem. De vrouwen van VDZ hebben deze winterstop in 
ieder geval niet stil gezeten en zijn weer helemaal fit en 
opgeladen voor de tweede seizoenshelft. 

Eva Harbers

VDZ vrouwen kleuren 
Franse pistes rood-zwart
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Vanaf de Champions League zijn de kids van 
de JO104 al bij elkaar. Ruim 4,5 jaar geleden 
was het de laatste lichting van dat seizoen in 

de Champions League die bij elkaar werden gevoegd 
en Bayern München was een feit. Een groep kinderen 
waarvan er een aantal droomden om profvoetballer te 
worden. De meerderheid van de boys was en is daar tot 
op de dag van vandaag niet mee bezig. Er hangen geen 
posters van vedetten in hun kamer. Voetballen voor de 
FUN omdat het zo’n leuk spelletje is! 

Het eerste seizoen kregen de kids continu zware neder-
lagen voor hun kiezen. 182, 164 en allemaal van dat 
soort uitslagen. Wat er ook gebeurde ze gingen altijd met 
lach het veld af. In de middag gewoon met zijn allen naar 
Monkey Town en alles was weer vergeten en nergens 
meer over kletsen. Samen aanvallen, samen verdedigen, 
met elkaar en voor elkaar. Met die boodschap trokken we 
ten strijden in de JO85 ergens in de vijfde klasse!
Tot overmaat van ramp vertrok onze beste speler die er 
met kop en schouders bovenuit stak. Hij voetbalt inmid-
dels in de hoofdklasse bij VDZ dus dit was destijds een 
goede keuze. Maar je mist zo’n jongen dan wel. Het team 
als zodanig moest weer de mouwen op stropen. Kin om-
hoog en borst vooruit en we begonnen zowaar wedstrij-
den te winnen. In de zomerstop lekker zwemmen met zijn 
allen in Klarenbeek.

Het jaar daarop naar de JO94. We hadden de vijfde 
klasse achter ons kunnen laten en waren opgeklommen 

naar de vierde klasse. Een van de coaches destijds ging 
verhuizen naar de Achterhoek. Laat het nu zo zijn dat zijn 
zoon op dat moment de ballenbijter was die ieder team er 
wel bij wilt hebben. Helaas vertrok de speler noodgedwon-
gen mee met zijn ouders en speelt nu in de JO10-1 bij 
PAX Hengelo. De boys moesten weer uit gaan van eigen 
kracht. Zonder aanvulling in het team gingen de kids als 
de JO104 van start aan het huidige seizoen. De 1e fase 
begonnen ze in de 4e klasse en wonnen alles met ruime 
cijfers. Promotie was een feit. Ook in de 2e fase in de 3e 
klasse van dit seizoen hebben ze alles gewonnen en zijn 
ze nu gepromoveerd naar de 2e klasse. Met de regiecup 
erbij opgeteld zijn er 14 wedstrijden op rij gewonnen!

van Bayern München naar de 2e klasse...... 

VDZ JO10-4

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.

Een bloedeloze 0-0 is natuurlijk ook gewoon 
een uitslag. Vertel eens; kwam dat door een 
tactische steekspel of was het een festival der 
gemiste kansen?

Laten we zeggen dat het een combinatie van 
beide was. De verdediging stond goed, het 
middenveld ook. Maar we hebben geen echte 
goaltjesdief, geen spits die sterk aan de bal én 
creatief is. De spits die vrijdag was ik.

Jullie spelen 7 tegen 7, op een half veld en 
maximaal 30 minuten per wedstrijd. De opdracht 
is dan simpel: zo snel mogelijk scoren. Waar 
schortte het aan?

We gaan als jonge honden het veld op; we 
willen te snel naar voren. En het ontbreekt aan 
automatismen.

Een spits die niet scoort is eigenlijk gewoon 
een verdediger of zo. Wat doen jullie doorgaans 
als de spits te lang droog blijft staan? Hoe krijg 
jullie hem weer aan de praat?

Die zetten we in de verdediging. Althans, dat is 
met mij dus wel gebeurd. Want het ontbrak aan 
alles wat je nodig hebt op die plek.

Verdedigend stond het gelukkig als een huis, 
blijkbaar. Hoe doen jullie dat?

Door goed en duidelijk te communiceren. 
En daar hebben we Jeroen Westen voor. Hij 
schreeuwt het uit, waardoor er eigenlijk niets 
mis kan gaan.

35+-voetbal is fantastisch. Op zoek naar een 
tweede voetballeven! Hebben jullie die gevon-
den?

Nou en of. Het is heerlijk om op onze leeftijd 
nog in de wei achter een bal aan te hollen. Je 
vergeet direct hoe oud je bent en we krijgen 
dan sterk het gevoel dat er echt iets op het spel 
staat. Alleen de pijntjes, de volgende ochtend … 
Dat valt dan wel weer even tegen.

Jasper de Kinkelder

Wedstrijd:  Jonge Kracht 35+1 - VDZ 35+1
Uitslag:       0-0
Datum:        19 november 2021
In één woord:   Strijd

00 00

tekst en foto’s Michael Post



De uitslag

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.

Een bloedeloze 0-0 is natuurlijk ook gewoon 
een uitslag. Vertel eens; kwam dat door een 
tactische steekspel of was het een festival der 
gemiste kansen?

Laten we zeggen dat het een combinatie van 
beide was. De verdediging stond goed, het 
middenveld ook. Maar we hebben geen echte 
goaltjesdief, geen spits die sterk aan de bal én 
creatief is. De spits die vrijdag was ik.

Jullie spelen 7 tegen 7, op een half veld en 
maximaal 30 minuten per wedstrijd. De opdracht 
is dan simpel: zo snel mogelijk scoren. Waar 
schortte het aan?

We gaan als jonge honden het veld op; we 
willen te snel naar voren. En het ontbreekt aan 
automatismen.

Een spits die niet scoort is eigenlijk gewoon 
een verdediger of zo. Wat doen jullie doorgaans 
als de spits te lang droog blijft staan? Hoe krijg 
jullie hem weer aan de praat?

Die zetten we in de verdediging. Althans, dat is 
met mij dus wel gebeurd. Want het ontbrak aan 
alles wat je nodig hebt op die plek.

Verdedigend stond het gelukkig als een huis, 
blijkbaar. Hoe doen jullie dat?

Door goed en duidelijk te communiceren. 
En daar hebben we Jeroen Westen voor. Hij 
schreeuwt het uit, waardoor er eigenlijk niets 
mis kan gaan.

35+-voetbal is fantastisch. Op zoek naar een 
tweede voetballeven! Hebben jullie die gevon-
den?

Nou en of. Het is heerlijk om op onze leeftijd 
nog in de wei achter een bal aan te hollen. Je 
vergeet direct hoe oud je bent en we krijgen 
dan sterk het gevoel dat er echt iets op het spel 
staat. Alleen de pijntjes, de volgende ochtend … 
Dat valt dan wel weer even tegen.

Jasper de Kinkelder

Wedstrijd:  Jonge Kracht 35+1 - VDZ 35+1
Uitslag:       0-0
Datum:        19 november 2021
In één woord:   Strijd
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Er zullen in de derde fase nu ook zeker potjes verloren 
gaan. Maar net als in de tijd van Bayern München zul-
len de boys met een grote lach het veld verlaten ook 
al verliezen ze met grote cijfers. De huidige JO104 
hebben het VDZfundament in hun DNA en een stukje 
gezonde bravoure..... Bij een lokale Arnhemse voetbal-
club zeggen ze dan :“Wat motten ze dan!”. Wij bij VDZ 
zeggen: “Volharding Doet Zegevieren en voetbal met 
plezier!”

FORZA JO10-4 !!!!
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Beloning, Fokke vertelt 
....

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.

B e l o n i n g

aanmoedigingen. Dat hadden ze echter helemaal 
niet nodig, natuurlijk. Want wat mij opviel: de gretig-
heid. Die jonge knapen en meiden waren fanatiek. 
Ze speelden, voetbalden, tactisch, slim, knap. Het 
plezier en het enthousiasme. Het spatte ervan af. En 
ik ben er zeker van dat dit bij de andere teams ook 
zo was. Met bewondering keek ik ook naar de ge-
weldige keepertjes van Real Madrid, zoals het team 
zich voor deze gelegenheid had omgedoopt. De een 
was wat kleiner dan de ander, maar hij hield alle 
schoten - met handen en voeten - keurig uit zijn doel.  

Toen het afgelopen was ging de meute voetballer-
tjes naar het terras voor de kantine. De beloning 
wachtte. Dat er alleen nog oliebollen met rozijnen 
waren (daar houdt mijn kleinzoon niet zo van) mocht 
de pret niet drukken. De allergrootste beloning vond 
even daarvoor plaats: weer voetballen!

Fokke

NNormaal gesproken eet je oliebollen zo rond 
oud en nieuw. Maar bij VDZ was dat op 15 
januari nog mogelijk. Dat tekent toch wel de 

club: toen het eindelijk weer kon, schoten vrijwilli-
gers in actie en draaiden ze een verlaat oliebollen-
toernooi in elkaar. Helaas gingen de bruine bollen 
aan mijn neus voorbij. Je moet natuurlijk wel mee-
doen om ervoor in aanmerking te komen. Ik zat ook 
niet te wachten op een beloning, hoor. Er werd weer 
gevoetbald en hoewel kijken officieel nog niet mocht, 
stapte ik toch op de fiets, zwierf rond de velden en 
bleef altijd op anderhalve meter afstand.

Het was mistig. Een beetje natte mist. En daardoor 
was het nog niet eenvoudig om mijn kleinzoon en 
zijn teamgenoten in het vizier te krijgen. En daar 
kwam ik natuurlijk voor. Om mijn stem (maar niet al 
te luid) weer eens te laten horen met goedbedoelde 

Foto’s: Marjon Elshof



Een koel nieuwtje voro 
een warm VDZ, Heineken 
Volharder

Koel nieuwtje voor 
een warm VDZ
 
Onze kantine trapt het voorjaarsseizoen 
af met een nieuwe leverancier. En met een 
heel bijzonder VDZ item: 
De HEINEKEN VOLHARDER. Een collec-
tors item voor de fans. In een eenmalige 
oplage van slechts 500 stuks. Verkrijgbaar 
voor 3 euro voor 18 plus leden. 
100% van de opbrengsten worden besteed 
aan het aanschaffen van VDZ kleding voor 
minder draagkrachtige leden. Zo blijven 
we samen volharden voor onze club. 
En zorgen we er voor dat iedereen bij VDZ 
kan voetballen met meer plezier. 

Heineken Volharder
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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.
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ik ben er zeker van dat dit bij de andere teams ook 
zo was. Met bewondering keek ik ook naar de ge-
weldige keepertjes van Real Madrid, zoals het team 
zich voor deze gelegenheid had omgedoopt. De een 
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wachtte. Dat er alleen nog oliebollen met rozijnen 
waren (daar houdt mijn kleinzoon niet zo van) mocht 
de pret niet drukken. De allergrootste beloning vond 
even daarvoor plaats: weer voetballen!
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NNormaal gesproken eet je oliebollen zo rond 
oud en nieuw. Maar bij VDZ was dat op 15 
januari nog mogelijk. Dat tekent toch wel de 

club: toen het eindelijk weer kon, schoten vrijwilli-
gers in actie en draaiden ze een verlaat oliebollen-
toernooi in elkaar. Helaas gingen de bruine bollen 
aan mijn neus voorbij. Je moet natuurlijk wel mee-
doen om ervoor in aanmerking te komen. Ik zat ook 
niet te wachten op een beloning, hoor. Er werd weer 
gevoetbald en hoewel kijken officieel nog niet mocht, 
stapte ik toch op de fiets, zwierf rond de velden en 
bleef altijd op anderhalve meter afstand.

Het was mistig. Een beetje natte mist. En daardoor 
was het nog niet eenvoudig om mijn kleinzoon en 
zijn teamgenoten in het vizier te krijgen. En daar 
kwam ik natuurlijk voor. Om mijn stem (maar niet al 
te luid) weer eens te laten horen met goedbedoelde 

Foto’s: Marjon Elshof
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G-voetbal
Voetbal is voor iedereen. Dus ook voor iemand met een 
lichamelijke of verstandelijke beperking. De KNVB or-
ganiseert al ruim dertig jaar competities voor Gteams. 
Die G staat trouwens niet voor ‘gehandicapt’. Het is 
gekozen omdat vroeger bij de jeugd de leeftijdsinde-
ling aan de hand van letters werd gedaan: van A tot en 
met F. De G was daarom een logische letter voor een 
nieuwe competitie.

Een team bestaat uit 7 of 8 spelers en er wordt ge-
speeld op een half veld. Je kunt niet buitenspel staan 
en er worden geen kaarten uitgedeeld. De wedstrijd 
duurt 2 x 25 (jeugd) of 2 x 30 minuten (senioren). Kijk 
voor meer informatie op KNVB.nl/doemee/gvoetbal.

In 2026 bestaat VDZ honderd jaar. Het is in die tijd 
uitgegroeid tot een diverse en complete vereniging 
waar zo’n 1600 leden met veel plezier voetballen en 

vrijwilligerswerk doen. Er is volop ruimte voor de jeugd, 
veel aandacht voor vrouwenvoetbal en ook senioren die 
snakken naar een tweede voetballeven vinden hun plek 
op ‘t Cranevelt. Maar toch ontbreekt er nog iets, vinden 
Karin Minnema, Gert Jan Schouten en Cantor Barten. 
En al lange tijd liepen ze rond met een prachtig idee: nog 
voor het jubileum heeft VDZ een Gvoetbalteam.

Een boost voor de club
‘Voetbal met meer plezier. Voor nóg meer spelers’, zegt 
Cantor. Dat is wat het drietal nastreeft met de oprichting 
van het allereerste Gvoetbalteam bij de vereniging. Tot 
dan vinden spelers met een lichamelijke of verstandige 
beperking, als dat kan, een plekje in reeds bestaande 
teams. Maar dat kan niet altijd. En ook voor die spelers 
zou de club open moeten staan, stelt het trio. En daar 
komt bij, zegt Gert Jan: ‘Diversiteit maakt de club milder, 

vriendelijker, warmer. Gvoetbal kan zomaar de volgende 
boost zijn voor deze mooie vereniging.’
Het is niet alleen omdat het eigenlijk wel hoort, bij een 
club van statuur zoals VDZ. Er zijn ook persoonlijke 
drijfveren waardoor het idee niet bij een idee is gebleven. 

Oprichting G-team

Niemand buitenspel

Van links naar rechts: Gert Jan Schouten, Karin Minnema, Martijn van 
Damme en Cantor Barten (foto’s Marjon Elshof)

https://KNVB.nl/doe-mee/g-voetbal
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‘Plezier staat voorop’

Martijn van Damme speelde G-voetbal bij SC Wes-
tervoort en helpt nu mee met het opzetten van een 
seniorenteam bij VDZ. Daarnaast is hij clubscheids-
rechter. Zijn grootste drijfveer? De club inclusiever 
maken.

‘Ik vind het leuk om met voetbal bezig te zijn en nu 
kan ik vanuit mijn eigen ervaring met een beperking 
de vereniging helpen inclusiever te worden. Dat past 
ook goed bij de opleiding ‘social work’ die ik na de zo-
mer ga doen. Het is een prachtig project en ik ben blij 
dat ik gevraagd werd om mee te helpen. Ik heb zelf 
tot mijn twaalfde Gvoetbal gespeeld in Westervoort, 
dus ik weet wat prettig is en wat niet. Gezelligheid is 
belangrijk, maar er mag ook serieus getraind worden. 
En plezier staat voorop!’

Karin had een tante met het syndroom van Down en 
een tante met een lichamelijke beperking. Ze zag bij de 
club ook hoe kinderen met een beperking niet of moeilijk 
aansluiting vinden in het jeugdvoetbal. Gert Jan had een 
verstandelijk beperkte keeper in zijn team, die naarmate 
de jongens ouder werden steeds meer het contact met 
rest verloor. Karin: ‘Dan komt al snel het besef dat er ook 
voor die voetballers ruimte zou moeten zijn.’

Goed doordacht en gefundeerd
De eerste stap op weg naar een Gvoetbalteam was 
een email naar het bestuur. Daarin werd het verzoek 
ingediend om het idee verder uit te werken. Vervolgens 
werd er iemand gevonden die weet wat het is om in zo’n 
team te zitten: Martijn van Damme speelde Gvoetbal bij 
SC Westervoort en sloot vol enthousiasme aan (zie inzet). 
Er werd met hulp van de KNVB een actieplan ontwikkeld 
en gepresenteerd aan bestuursleden. Die vonden het plan 
‘goed doordacht en gefundeerd‘. En nu staan ze dan op 
het punt om echt te beginnen. Cantor: ‘We hopen op een 
team met twaalf spelers, dat dan in mei kan starten met 
trainen. Dat zou mooi zijn.’

Het optimisme van de oprichters is aanstekelijk en terecht. 
Toch zijn er nog wel wat hobbels te nemen. Zonder voet-
ballers geen team, bijvoorbeeld. ‘Daarom richten we ons 
eerst op senioren. Die doelgroep is het grootst. Maar we 
hanteren geen harde leeftijdsgrens,’ vertelt Cantor. Een 
ander puntje van zorg is de capaciteit op het sportpark; de 
maximale bezetting op trainingsdagen is wel zo ongeveer 
bereikt. Maar deze mensen denken in oplossingen en 
geloven in de welwillendheid en behulpzaamheid van de 
club waar ze al zo lang aan verbonden zijn. Karin: ‘Het 
project gaat nu eigenlijk echt beginnen. We zitten in een 
vroeg stadium, maar ik heb alle vertrouwen dat we dit 
gezamenlijk van de grond gaan krijgen.’

Goed op weg
Op sponsorgebied kent het team in ieder geval een 
vliegende start. Via de de moeder van Loïs Brandwacht 
en de vader van Coco Stratenus  voetbalsters in VDZ 
MO151  kan aanspraak gemaakt worden op een potje 
voor een goed doel bij Dirkzwager Legal & Tax. Voor twee 
jaar maar liefst. En dat is precies waar Karin, Cantor, Gert 
Jan en Martijn op hopen; een beetje hulp uit verwachte en 
onverwachte hoek. Zodat aan alle randvoorwaarden kan 
worden voldaan en voetballers met een beperking deze 

lente al bij VDZ van het spelletje kunnen genieten. Gert 
Jan: ‘Mede dankzij dit soort berichten durf ik wel te stellen: 
we zijn goed op weg!’

Wil je meer weten over het G-team? Schiet dan één van 
de initiatiefnemers aan of stuur een mailtje naar 
gteam@vdz-arnhem.nl.

Jasper de Kinkelder
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VDZ Hogerop, VDZ in beweging

VDZ in beweging

VDZ Hogerop

  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. 

Voor de rubriek ‘VDZ in beweging’ zijn we 
ditmaal aangeschoven bij VDZ Hogerop. Op 
dit moment een commissie van zes heren. 

Heren die al jarenlang trouw zijn aan VDZ en ook 
aan VDZ Hogerop. De sponsorcommissie VDZ 
Hogerop is verantwoordelijk voor de werving en het 
behoud van sponsors en het coördineren van alle 
sponsoractiviteiten. Zij zijn het centrale aanspreek-
punt voor alles wat met sponsoring te maken heeft.

Bij VDZ nemen sponsors een belangrijke plaats 
in. Mede dankzij de steun van onze sponsors is 
VDZ een bloeiende, goed georganiseerde vereni-
ging met sportieve ambities. De sponsors hebben 
via VDZ een groot regionaal en publiek bereik en 
toegang tot een groot netwerk van bedrijven en 
instellingen. 

Voor sponsors zijn er verschillende manieren om 
VDZ te steunen en zelf meer bekendheid te krijgen. 
Natuurlijk zijn er nog altijd de aloude reclameborden 
langs het veld, de advertenties in de Volharder en 
de shirtjes, tassen en pakken die bedrukt worden. 
Misschien niet origineel, maar nog altijd heel nuttig 
en opvallend. 

Belangrijk voor deze commissie is dat er maatwerk 
wordt geleverd.  Aan de hand van de wensen van 
de sponsor wordt een voorstel op maat gemaakt, 
wat zowel voor de sponsor als voor VDZ inte-
ressant is. Het sponsoren van VDZ kan dus op 
verschillende manieren. Meer informatie kunt u 
vinden op http://www.vdzhogerop.nl/sponsormoge-
lijkheden/

De sponsorcommissie is daarnaast actief met het 
organiseren van evenementen. 
Zij zijn initiatiefnemer van de derby avondwedstrij-
den, waarbij zowel de sponsors van VDZ als die 
van de tegenstander worden uitgenodigd. 
De jaarlijks terugkerende sponsoravonden zijn er 
nog altijd. Een evenement wat altijd goed wordt 
bezocht op een bijzondere locatie, waarbij er 
diverse ondernemers aan het woord komen. VDZ 
is voetbal, dus een 2-daagse voetbalweekend over 
de Nederlandse grens mag natuurlijk niet ontbre-
ken. Met een eigen bijdrage gaan verschillende  
voetballiefhebbende sponsors graag mee naar 
o.a. Keulen, Dortmund en Anderlecht. Ook VDZ
Hogerop zelf heeft nog geen uitstapje gemist!

Een ander punt op de agenda is de VDZ Voetbal 
Academie. De academie bestaat uit een groot aan-
tal opleidingsactiviteiten voor al onze jeugdspelers. 
VDZ volgt het kwaliteitssysteem van de KNVB met 
als hoogste doel: Voetbal met meer plezier. Ieder 
op zijn eigen (top)niveau. Bedrijven en organisaties 
kunnen als maatschappelijk partner de VDZ Voet-
bal Academie steunen bij de ontwikkeling van een 
sportieve en gezonde jeugd. Deze academie krijgt 
steeds meer vorm en ook hierbij is VDZ Hogerop 
betrokken. Aan hun de taak om een hoofdsponsor 
met een maatschappelijk draagvlak te binden aan 
dit initiatief.

Nog  vier jaar; het 100-jarig bestaan van onze club 
komt in zicht. Samen met de expertise van de 
verschillende sponsors, de creativiteit van VDZ 
hogerop en de andere commissies die aan bod zijn 
gekomen bij de rubriek ‘VDZ in beweging’ moet het 
een spetterend evenement worden in 2026. VDZ 
is en blijft altijd in beweging en onze sponsorcom-
missie VDZ Hogerop blijft graag met een scherpe, 
kritische, creatieve en fi nanciële blik meebewegen.

Irene Smeltink

Evert van Amerongen, Hans Egging, Erwin Brakenhoff, Jan Tenback en Rik van den Oosterkamp.
Patrick Hofstede staat niet op de foto (foto's Kim Corbeek-Folman)
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VDZ in beweging

VDZ Hogerop

  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 
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ressant is. Het sponsoren van VDZ kan dus op 
verschillende manieren. Meer informatie kunt u 
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Zij zijn initiatiefnemer van de derby avondwedstrij-
den, waarbij zowel de sponsors van VDZ als die 
van de tegenstander worden uitgenodigd. 
De jaarlijks terugkerende sponsoravonden zijn er 
nog altijd. Een evenement wat altijd goed wordt 
bezocht op een bijzondere locatie, waarbij er 
diverse ondernemers aan het woord komen. VDZ 
is voetbal, dus een 2-daagse voetbalweekend over 
de Nederlandse grens mag natuurlijk niet ontbre-
ken. Met een eigen bijdrage gaan verschillende  
voetballiefhebbende sponsors graag mee naar 
o.a. Keulen, Dortmund en Anderlecht. Ook VDZ
Hogerop zelf heeft nog geen uitstapje gemist!

Een ander punt op de agenda is de VDZ Voetbal 
Academie. De academie bestaat uit een groot aan-
tal opleidingsactiviteiten voor al onze jeugdspelers. 
VDZ volgt het kwaliteitssysteem van de KNVB met 
als hoogste doel: Voetbal met meer plezier. Ieder 
op zijn eigen (top)niveau. Bedrijven en organisaties 
kunnen als maatschappelijk partner de VDZ Voet-
bal Academie steunen bij de ontwikkeling van een 
sportieve en gezonde jeugd. Deze academie krijgt 
steeds meer vorm en ook hierbij is VDZ Hogerop 
betrokken. Aan hun de taak om een hoofdsponsor 
met een maatschappelijk draagvlak te binden aan 
dit initiatief.

Nog  vier jaar; het 100-jarig bestaan van onze club 
komt in zicht. Samen met de expertise van de 
verschillende sponsors, de creativiteit van VDZ 
hogerop en de andere commissies die aan bod zijn 
gekomen bij de rubriek ‘VDZ in beweging’ moet het 
een spetterend evenement worden in 2026. VDZ 
is en blijft altijd in beweging en onze sponsorcom-
missie VDZ Hogerop blijft graag met een scherpe, 
kritische, creatieve en fi nanciële blik meebewegen.

Irene Smeltink

Evert van Amerongen, Hans Egging, Erwin Brakenhoff, Jan Tenback en Rik van den Oosterkamp.
Patrick Hofstede staat niet op de foto (foto's Kim Corbeek-Folman)
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Beethovenlaan 61 | Arnhem

Met Wilco Klop (58) staat er bij VDZ 
na zes jaar een nieuw gezicht voor 
de spelersgroep vanaf komend 
seizoen. Voorzitter Noud Hooyman 
is verguld met het aantrekken van 
de ervaren oefenmeester: “Wij zijn 
trots dat een trainer met zo’n staat 
van dienst bij VDZ komt trainen. 
Tegelijkertijd zegt dat ook over 
VDZ dat we op de goede weg zijn. 
Maar ook alle credits naar onze 
technische commissie die Wilco 
heeft weten te overtuigen voor VDZ 
te kiezen.”

Uiteraard is niet alleen de 
staat van dienst van Wilco 
doorslaggevend geweest 

voor de samenwerking. Na een 
eerste gesprek met de technische 
commissie, heeft de spelersraad en begeleiding met de 
kandidaten gesproken. Unaniem kwam de naam van 
Wilco uit de bus als opvolger van de aan het einde van 
het seizoen vertrekkende trainer Habib al Mohsinawi. 

Noud Hooyman: ”Wilco heeft aangegeven dat hij graag bij 
VDZ wil trainen om de club die we zijn; een warme fami-
lieclub, waar we omkijken naar elkaar en het samen doen. 
We hebben een goede doorstroom van jeugdspelers naar 
onze senioren selecties. Wilco heeft aangegeven graag 
met jonge ambitieuze spelers te werken. Dat is voor ons 
belangrijk, omdat we geen spelers halen en betalen. En 
we hebben ook een ambitie naar elkaar uitgesproken. We 
willen de stap naar de tweede klasse snel maken en daar 
blijven.”  

Talentontwikkeling
Onder Habib al Mohsinawi stroomden de afgelopen jaren 
al veel jeugdige talenten door naar het eerste en tweede 
elftal. Zeker nadat de JO191 in de vierde divisie belandde 
en nu zelfs door kan stoten naar de derde divisie. “We 
hopen dat we met de JO171 en JO151 dergelijke stap-
pen ook kunnen gaan maken, om een mooie, gelijkmatige 
piramide te krijgen.”

Afgelopen jaren heeft de VDZ jeugdopleiding dan ook 
hard gewerkt aan het verbeteren van de jeugdopleiding. 
Dat was hard nodig na de grotere groei dan geprognoti-
seerd in aantallen jeugdleden. Er staat onder andere een 
goede structuur, er is een duidelijk opleidingsplan, in het 
FUNdament liggen de spelprincipes per leeftijd en niveau 
vast, trainingsstof per leeftijdsgroep is op VDZ leest ge-
schoeid en de trainersopleiding heeft vorm gekregen. Al-
les ondergebracht in de VDZ Voetbal Academie. Die heeft 
in tegenstelling tot veel andere voetbalopleidingen een 
brede focus op opleiden van jeugd; zowel voor prestatie-
gerichte spelers en speelsters als voor meer recreatieve 
sporters. Wilco Klop heeft aangegeven ook graag zijn 
kennis en ervaring te willen steken in het maken van de 
volgende stappen in het verbeteren van de VDZ jeugdop-
leiding. 

Ruime ervaring
Wilco Klop heeft een lange loopbaan als voetballer en trai-
ner. Als speler kwam hij onder andere uit voor Go Ahead 
Eagles, Vitesse en NEC. Als trainer was de Rhedenaar 
werkzaam bij Jong Vitesse, Hatert, OBW, Babberich, 
WAVV, Longa ‘30, HSC ‘21, De Bataven, SC Rheden en 
Be Quick Zutphen. Met tussendoor een uitstapje naar de 
hockeydames van HC Arnhem.

Wilco Klop wordt de nieuwe 
hoofdtrainer VDZ mannen

Dit artikel is van de website van VDZ geplukt; www.vdz-arnhem.nl

Op de foto v.l.n.r.: Rene Petersen (TC VDZ), Wilco Klop, Noud Hooyman (voorzitter VDZ), 
Bert Jan Zoetbrood (TC VDZ), John Wijbenga (voorzitter jeugdcommissie VDZ).
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De moeder

Op de foto: Marije van Asselt, moeder van Max en Piet van Hoorn

De een rijdt voor het team. De ander vlagt, support of pakt een bardienst.
Moeders. Allemaal gaan ze voor meer plezier voor hun voetballende 
kroost. Deze moeder maakte een flink doortimmerd veilgheidsplan waar-
mee VDZ er qua veiligheid op en rond de velden nog een flink schepje 
bovenop gaat doen. Wel zo’n goed en veilig gevoel toch? 
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Ik stop ermee............. Doe jij mee?
Meteen maar met de deur in huis vallen. Na dit 
seizoen stop ik als voorzitter van de jeugdcommis-
sie. Niet omdat ik het niet meer naar mijn zin heb, 
integendeel zelfs. Het bestuur vroeg mij als bestuurs-
lid voetbalzaken. Dat ga ik doen, maar ik heb heel wat 
afwegingen gemaakt voordat ik instemde. We zijn 
namelijk lekker bezig bij de jeugd en er is nog een 
hoop moois te doen. 

Tijdens de coronalockdowns hebben we niet stilge-
zeten. We hebben de jeugd actief aan het sporten 
kunnen houden, door aangepaste programma’s 

en trainingen. We leerden om snel te schakelen, ons aan 
te passen naar de omstandigheden. Maar zagen ook dat 
we in de communicatie zeker beter konden. Dat is gaande 
weg opgepakt. Daarnaast zijn er in die periode ook veel 
nieuwe dingen in gang gezet. En daarmee zijn we nog 
volop bezig, zowel organisatorisch, faciliterend als in 
opleidingen. 

Het jeugdbeleidsplan is vertaald naar een opleidingsplan 
en uitgewerkt in het FUNdament. Hierin staat praktisch 
beschreven hoe we willen voetballen en opleiden, vanaf 
de mini’s tot de stap naar het eerste elftal of ander se-
nioren teams. Hoe, wat en wie is vastgelegd in het DNA 
van VDZ en vervolgens uitgewerkt in het FUNdament. 
Uitgangspunt bij alles: voetballen met meer plezier. Ieder 
op zijn eigen niveau. 

Volgende stappen hierin zijn onder andere een opleidings-
plan voor trainers, coaches en begeleiders. Waarbij ook 
hier het uitgangspunt is dat we dit bieden voor iedereen 
op zijn/haar eigen (ambitie)niveau. Bezig zijn waar je hart 
ligt; bij de mini’s, een selectieteam, jongens of meiden 
enzovoort. Daarbij zorgen we ook voor opleiding en goede 
en nieuwe oefenstof, afgestemd om de leeftijdscategorie 
van de voetballer/voetbalster en vastgelegd op video. Zo 
werken we concreet aan de uitrol van de trainingsmetho-
den vanaf de mini’s, via de pupillen, naar de oudste juni-
oren en zorgen we voor meer en beter opgeleide trainers 
voor alle teams. 

Wij pakken onze maatschappelijke  
verantwoordelijkheid
VDZ spreekt zich uit een inclusieve vereniging te zijn. 
Tegelijkertijd een warme, familieclub. Een aantal jaar ge-
leden maakten we afspraken over het opnemen van jonge 
asielzoekers (ama’s) in onze vereniging. Zonder hun ou-
ders verblijven deze jongens in de opvang in Arnhem. We 
hebben ze natuurlijk met open armen ontvangen. Maar we 
hebben ons ook onvoldoende gerealiseerd dat een ama 
niet hetzelfde denkt en doet als de gemiddelde andere 
jongere die bij ons voetbalt. 
Niet alleen is er een cultureel verschil, maar al deze 
jongeren dragen een trauma met zich mee om rekening 
mee te houden. Deze jongens hebben geen ouder die 
ze thuis helpt of opvangt, hoe goed de begeleiders in de 
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Ik stop ermee............. Doe jij mee?
opvang ook hun best doen. We maken nu de volgende 
stappen om deze groep jongeren een warm welkom in de 
vereniging te geven. Daarbij gaan we ook zorgen dat de 
teamleidingen voldoende uitgerust worden om de jongens 
(en meiden) goed op te vangen. 

Trots
Waar ik trots op ben, is dat het ons gelukt is om  on-
danks de coronabeperkingen - onze jeugd aan het 
sporten te houden. Op het ‘dieptepunt’ van de 
pandemie, toen het onderwijs online gebeurde, 
was alleen nog bij VDZ het sociale contact 
mogelijk. Dat was fijn en noodzakelijk. Dat ‘ons 
voetbalhart’ doorklopte zegt wat over de grote 
betrokkenheid van ouders en vrijwilligers. 
Dat gaat niet vanzelf en is niet vanzelfspre-
kend. Dát is wel wat VDZ een familieclub 
maakt. 
Het was dan ook een lastige keuze toen ik door het be-
stuur werd gevraagd om voetbalzaken op te pakken. Ik zie 
het als een kans op verdere verbinding tussen de com-
missies die zich met voetbal bezighouden. We werken al 
veel samen en dat gaan we meer doen. Maar we kunnen 
efficiënter zijn, willen continuïteit borgen, leren van elkaar, 
elkaar helpen en meer van onze doelen halen. Omdat 
we ambities hebben en die willen we op weg naar 2026 
waarmaken. Ik hoop daarin een rol te kunnen spelen. 

Dus ik laat de jeugd niet in de steek. Of misschien toch 
wel een beetje en daarom hoop ik dat er mensen zijn die 
plaats willen nemen in de jeugdcommissie. Liefst een of 
twee verse krachten, met frisse ideeën en die ook warm 
lopen om de jeugd een onvergetelijke tijd bij VDZ te be-
zorgen. Elders  (pag. 27 red.) staat hiervoor een vacature 
gesteld, ik ben benieuwd of ik veel koffie mag drinken… 
En om in de woorden van onze premier af te sluiten: VDZ 
is écht een gave club… Oud, maar nog vol energie!

John Wijbenga,
Voorzitter jeugd
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Wedstrijden junioren op 29 januari 2022
foto Kim Corbeek-Folman

Foto Marjon Elshof
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Voor selectie Heren 1 was zondag 
12 december de laatste keer dat 
we bij elkaar konden en mochten 

komen bij VDZ. Een gemixt toernooi met 
Heren 1 & 2, Dames 1 en de A1, bracht 
voetbalvreugde en gezelligheid. Het 
hoogtepunt van de middag was de grote 
VDZ Pubquiz van spelers Jord Nekkers en 
Simon Zwartkruis. Fanatisme en rivaliteit 
ten top, maar ervaren verdediger Stijn van 
Gent ging er met de grote beker vandoor.

Na deze zondag kwam de lockdown 
en moest voetbal weer even naar de 
achtergrond. Zo zochten Desney Jansen 
en Michael van Schieveen de zon op, 
kon leider Hennij Holtus extra aandachtig 
barbecueën voor het thuisfront, stonden 
Ruben en Max Flierman op de skilatten, 
discussieerde trainer Habib al Mohsinawi 
met Klaas-Jan Huntelaar over onze 
aanvallers en stond onze reservekeeper 
Arwin Pherai te schitteren bij SBS 6 
spelshow 50/50. 

Het heeft ons doen beseffen dat we elkaar, 
de bal, het spelletje, het gezamenlijk 
strijden en de gezelligheid missen. Geluk-
kig mogen we weer en kunnen we niet 
wachten om veel voetbalplezier uit te gaan 
stralen op de zondagmiddagen. Wij hopen 
dat we ons voetbalplezier met jullie mogen 
delen, we kunnen het juichen en aanmoe-
digen goed gebruiken.

Op zondag 6 maart (Driel), zondag 20 
maart (Roda’28) en zondag 3 april (Brak-
kenstein) spelen we om 14:00 uur thuis op 
‘t Cranevelt belangrijke wedstrijden. Zien 
we jullie dan? Wij wensen alle VDZ’ers 
veel gezondheid en voetbalplezier toe.

namens selectie Heren 1
Joris Schemkes

VDZ 1 toe aan de herstart

Op de rechterpagina zie je foto’s van het oefen-
duel tussen Heren 1 en Heren 2 op zondag  
23 januari. De fotoshoot is gemaakt door Marjon 
Elshof
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BSW Adviesgroep

runG Thais resTauranT

Thais Restaurant Rung

Versheid en variatie, dat zijn in ons restaurant de sleutelwoorden

Probeer eens de diverse gerechten van onze menukaart

en deel met de Thai de smaak van hun aromatische keuken

Ruiterstraat 43 Arnhem

meer info:

www.restaurantrung.nl
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VDZ is een team rijker in het damesvoet-
bal, VR30+1. Nieuwkomer in de 7x7 

vrijdagavond competitie zijn de dames 
van VDZ. In de najaarscompetitie speel-
den onze dames Arnhemse derby’s 
tegen ESA en Arnhemse Boys en 
ook de gemeente Brummen heette 
ze welkom op een vrijdagavond in 
Oeken. Eenmaal in de drie weken 
op vrijdag worden de avondwed-
strijden op half veld gespeeld. 
De dames spelen drie of vier 
wedstrijden à 20 minuten.

Pas tijdens de laatste 
avondwedstrijd zou het 
duidelijk worden wie 
de titel mee naar huis 
zou nemen. Met een verschil 
van 2 punten liet VDZ concurrent ESA 
achter zich. Tijdens de lockdown was er alle tijd om 
na te genieten van de beker, filmpjes en foto’s. Het slot van 
de lockdown is eraf, de dames mogen zich opmaken voor een nieuwe 
competitieronde!

Irene Smeltink

Nieuwkomer VDZ 
geniet na in de lockdown



Wie zijn de JO19-1 
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De spelers:

Flying Philip, keeper, stopte al ’n paar cruciale 
penalties en hield in een aantal wedstrijden de 
ploeg op de been door belangrijke reddingen. 

Rocket Ruben, het manusje van alles, de totaal 
voetballer, wordt ingezet als verdediger, midden-
velder en targetman. Hoog op de topscoorderslijst. 
Heeft graniet in de benen.

Rocky Ryan, de rots in de branding, spijkerharde 
centrale linksbenige verdediger met opbouwende 
kwaliteiten en overzicht. Enorm gegroeid dit sei-
zoen.

Killer Kees, centrale verdediger, linksbenig, groot, 
sterk, ziedend schot. Deelt als het moet een beukje 
uit.

Power Pablo, moderne linksbenige opkomende 
linksback. Knalt in de duels, kopsterk, strakke voor-
zet, paar assists op zijn naam.

Sem the Save, centrale en rechter verdediger. Pakt 
alles in de lucht, oerdegelijk, doet zijn ‘werk’ en 
geen rare dingen, sterk laatste gedeelte dit seizoen.

Elaya Electric, middenvelder en aanvaller. Heeft 
een sprint als een Tesla, mooie bewegingen, maakt 
bijzondere doelpunten.

Storming Stef, gretige dynamische middenvelder, 
‘box to box’ speler. Overal te vinden, niet afl atende 
energie, mooie balveroverende tackel.

Screaming Sil, vedediger / middenvelder met 
uitschuifbare benen. Specialiteit: vooruit verdedigen 
en het af en toe de scheidsrechter ongewild iets 
‘toefl uisteren’.

JO 19

Ransom Renzo, hardwerkende middenvelder met 
een rood/geel/swert hert. Kan zowel ‘stofzuigen’als 
assists geven.

T-bone Thimo, intelligente, beheerste voetballer,
middenveld, overzicht, had de pech met langdurige
blessure.

Lay back Lo (Renzo), oogt super relaxed, maar 
heeft een innerlijk vuur branden. Mooie techniek, 
schiet met links en rechts, kopsterk.

The Move Melly, zowel aanvaller als middenvelder 
met samba passeerbewegingen, alles op instinct.

Tiger Thomas, totale middenvelder, maakt het 
team sterker, door talent al voor seizoen overgehe-
veld naar 1e elftal.

Boem Boem Boris, centrumspits, kruising tus-
sen Joe Jordan en Forlan, beukt als het moet ook 
als het niet hoeft en heeft daarnaast een goede 
techniek.

Icing Ian, vleugelaanvaller met paardenlongen. 
Onverstoorbaar, hardwerkend, vooruit drukzettend 
en vaak ruimte makend voor anderen.

Jewel Julian JO17, aanstormend talent, midden-
velder, mooie functionele techniek, gevoel voor 
steekpass.

Scoring Sam JO19-2, neusje voor de goede sco-
ringpositie en blijkt ijskoud bij afronden, 3 x ingeval-
len, 3 x gescoord.

Zoals aangekondigd in de vorige Volharder de introductie van het team 
JO-19. Dit elftal speelt op het hoogste niveau binnen VDZ, de 4de divisie.

Begeleiding:

On Fire Francis, trainer / coach, tactisch sterk, 
perst alles uit het team, verlangt volledige toewij-
ding, verslappen is geen optie, maakt spelers beter 
/ laat spelers zich ontwikkelen.

Kordate Karin, regelaar, houdt alles bij, ongaat 
niets, back up van alle voetbalspullen en randzaken 
in achterbak.

Actieve Appie, man van het werk er omheen, zorgt 
dat de aanvoer van de ‘kannetjes’ op peil blijft, lou-
ter educatieve afbeeldingen in groepsapp.

Jogging Jeroen, grensrechter, ultra-loper, wed-
strijdje vlaggen is opwarmertje.

Kalsjnikov Klaas, assistent van Francis, die zich 
ook inzet als spitsentrainer en ballen oppomper. Het 
wapen / rustpunt die het team in het gareel houdt.

Ruben Pablo Renzo Melly

Foto Karin Smit-de Vries
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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
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Henk Hoogstrate, scheids in 
de schijnwerpers Scheidsrechters 

in de schijnwerpers

  Henk Hoogstrate

Wie is Henk Hoogstrate?
Hallo ik ben 44 jaar oud, woon sinds 10 jaar in Arn-
hem, ben vrijgezel en heb geen kinderen. Ik werk 
bij Lego en wij richten de Lego afdeling in van de 
speelgoedwinkel. Mijn hobby’s zijn voetbal, tennis, 
muziek, lezen en natuurlijk een gezellige tijd door-
brengen met vrienden.

Welke leeftijden fl uit je?
Ik fl uit senioren VDZ 5

Waarom ben je scheidsrechter geworden?
Door knieproblemen kan ik niet meer voetballen, zelf 
heb ik 30 jaar actief gevoetbald. Ik hou gewoon van 
voetbal en hierdoor ben ik toch nog betrokken bij het 
voetbal.

Wat was je leukste moment als scheidsrechter?
Dat de tegenpartij na de wedstrijd naar je toekomt 
en aangeeft dat je goed gevloten hebt ondanks dat 
ze verloren hebben.  

Wat was je minst leuke moment als scheidsrechter?
Ik fl uit nog maar sinds half oktober, dus ik heb nog 
niet echt een slechte ervaring meegemaakt.

Welke scheidsrechter vind je goed en waarom?
Bas Nijhuis, hij houdt van mannelijk voetbal en laat 
lekker veel doorgaan waardoor je ook vaart in het 
spel houdt.

Wat kan VDZ nog verbeteren t.a.v. de arbitrage en/
of haar scheidsrechters?
Doordat ik nog maar zo kort lid ben van de vereni-
ging kan ik daar geen oordeel over geven.
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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 € 276, 
(spelend)
Junioren  € 244, 
(13 t/m 18 jaar)
Pupillen  
(5½ t/m 12 jaar) € 234,
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 
Nancy Meister 
secretaris VDZ Bestuur. 

Bestuursteam    
Voorzitter Noud Hooyman voorzitter@vdzarnhem.nl
Secretaris Nancy Meister 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
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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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