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van de 
voorzitter

Op donderdag 12 maart om 5 uur ‘s middags belde 
ik naar ons clubhuis. Ik kreeg Henk Koudijs aan 
de lijn en zei hem: “Je moet de boel nu sluiten, 

spelers naar huis sturen, kantine en kleedkamers dicht. 
Het is niet meer veilig open te blijven en dit gaat wel even 
duren vrees ik”. Het lijkt een eeuwigheid geleden, dat 
deze Coronacrisis voor ons begon. Gelukkig is er nu een 
“spoorboekje” van het kabinet voor de exitstrategie en 
daarin staan buitensporten als een van de eerste gepland. 
Dat is goed nieuws voor de voetballers, zekers voor de 
jongsten onder ons.

Beste leden en vrienden van VDZ, ik hoop op de eerste 
plaats, dat jullie en je dierbaren gezond zijn. Dat is toch 
echt het allerbelangrijkste in het leven. Als dat onverhoopt 
niet zo is, dan wens ik je veel gezondheid en beterschap 
waar nodig. Ook als je zorgen hebt over baan, bedrijf of 
inkomen dan wens ik je veel sterkte en vriendschap toe.
Terwijl ik dit schrijf mag de jongste jeugd onder de dertien 
jaar weer “gewoon” trainen. De jeugd onder de 19 mag 
weer trainen op anderhalve meter afstand. We doen 
dat volgens strikte protocollen van het NOC/NSF en de 
KNVB, op maat gesneden door de jeugdcommissie voor 
VDZ. 
Het is mooi om te zien, dat wij bij de jeugd goed zijn 
georganiseerd en hoeveel enthousiasme en inzet er is om 
dit goed te regelen. In no time waren er schema’s en af-
spraken. Helaas nog zonder kleedkamer, kantine en wed-
strijden. Ook de senioren mogen weer gaan trainen met 
afstand. Dat geeft de burger moed. Ik reken op creatieve 
trainers, die er iets leuks en goeds van weten te maken.

Met het bestuur hebben we nu extra bestuursvergaderin-
gen via Zoom. Onze inzet is natuurlijk de vereniging VDZ 
overeind en sterk te houden en de communicatie met en 
de sociale samenhang van de leden te bewaren ook als 
we elkaar fysiek niet zien. Een aantal leden is met behulp 
van social media aan de gang gegaan. Mooi initiatief vind 
ik dat. Op Facebook en Instagram zijn we nu prominent 
aanwezig. #Wevolharden is voor mij al een bekende tag. 
Ook deze Volharder sluit daar op aan heb ik gehoord. 
Het bestuur heeft u via een aantal mailings op de hoogte 
gehouden van onze plannen en maatregelen. We willen 
volstrekt transparant zijn naar de leden. Ik zou zeggen: 
volg VDZ op de social media, website en de mail.

Financieel hebben we een 
grote uitdaging. Het lijkt er nu 
op, dat wij het boekjaar van 
dit seizoen kunnen afsluiten 
met een neutraal resultaat. Dat zou in deze omstandighe-
den geweldig zijn. Het omzetverlies van de kantine, met 
alle gemiste toernooien is groot. Daar staat tegenover 
dat de gemeente de huur van de velden heeft opgeschort 
(beste wethouder, ik mag hopen, dat dit ook kwijtschel-
ding betekent) en dat de KNVB minder contributie int. We 
hebben een verplichtingenstop ingevoerd, zodat alleen 
de strikt noodzakelijke uitgaven worden gedaan. Ook is 
de penningmeester druk geweest met aanvragen van 
regelingen en subsidies en die zijn tot nu toe allemaal 
toegewezen. Bovendien zijn jullie als leden solidair met 
de club want de contributie is slechts door enkelen gewei-
gerd en dan ook nog met een onderbouwde reden. Dat 
vind ik fantastisch!

De algemene ledenvergadering in mei is vervallen, dus 
hebben we een conservatieve begroting voor volgend 
seizoen opgesteld. Nu even geen contributieverhoging 
aan begin van nieuwe seizoen, de plannen van het 
speerpuntenplan blijven overeind, maar wel binnen een 
strak kader. In de ALV van november bespreken we alles 
met de leden.

Ondanks alles gaat het nog steeds goed met VDZ. Daar 
ben ik trots op. Wij kunnen tegen een stootje. Hopelijk 
mogen we op 1 september weer echt gaan voetballen en 
mag ons clubhuis weer open. Dan kunnen we weer doen 
wat we zo graag doen: voetballen in wedstrijdvorm met 
een kopje koffie vooraf en een drankje na afloop. Ik kan 
niet wachten.

Ik zie u dit seizoen niet meer. Ik wens u en uw familie 
en vrienden veel gezondheid en een mooie zomer met 
hopelijk toch een leuke vakantie toe.
#WeVolharden

Noud Hooyman
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De voorzitter spreekt je toe!
Scan de code of gebruik de link
https://youtu.be/Oeecab_SoTo
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Burgers’ Zoo

VDZ corona 2020.indd   1 14-5-2020   18:43:20



Laat het ons weten!!!
Als redactie proberen we zoveel mogelijk gebieden binnen 
VDZ te bestrijken. Dat dat niet altijd lukt is natuurlijk ook 
omdat ook wij met eenzelfde probleem zitten als iedereen. 
Als je op zaterdag voetbalt zie je niks van de zondag en 

v.v., als je bij de jeugd 
zit weet je niks van de 
senioren etc.

Als je nou vindt dat er 
hoekjes zijn bij VDZ die 
meer aandacht verdienen 
of die ook wel eens op de 
foto gezet mogen worden, 
laat het ons weten. We 
maken dan een afspraak 
en  komen graag langs!

volharder@vdz-arnhem.nl

van de 
redactie

VDZ corona 2020.indd   1 14-5-2020   18:43:20

Hoe vul je in vredesnaam een clubblad als de bal 
niet meer rolt? De redactie van de Volharder wist 
het ook niet precies. Er waren verhalen genoeg, 

maar zonder voetbal beklijft het niet. De deadline in april 
lieten we daarom stilletjes aan ons voorbijgaan. Maar een 
seizoen afsluiten zonder Volharder? Dat kan natuurlijk 
niet. En gelukkig was er net op tijd goed nieuws.

Laptops werden opgestart, fotocamera’s uit tassen ge-
pakt, een digitale ontmoeting gepland en inhoud bedacht. 
Hoewel er geen doelpunt meer zou vallen, was deze Vol-
harder al snel gevuld met inzichten en verhalen áchter het 
voetbal. Over een verjaardag in coronatijd en VDZshirts 
in India bijvoorbeeld. Of hoe bijnakampioenen het stop-
zetten van de competitie hebben ervaren. En we besloten 
om, meer dan ooit, beelden te laten spreken. Dus bevat 
deze toch wel unieke editie veel foto’s van onze fotogra-
fen Marjon en Kim en zelfs een videotoespraak van onze 
voorzitter. 

Maar ook vaste rubrieken hebben hun plekje als vanouds 
gevonden. Zoals VDZ in beweging (over de heropgerichte 
damescommissie), Het Team (over een seizoen van krijt), 
Voetbalfamilie (vader en zoon van Hooff) en Scheidsrech-
ters in de schijnwerpers (met Ruben en Max Flierman). 
En daar kwam onder meer nog bij een ode (aan MO112), 

een nieuwe functie (de coronacoördinator), het seizoen 
van JO191 (hoe zou het geëindigd zijn?), een bedankje 
(van Jan Schmitz aan VDZ) en een lintje van de koning 
(voor Hans Egging).

Dus eigenlijk ... is het alsnog een Volharder geworden als 
altijd. Namens de redactie veel leesplezier!

Jasper de Kinkelder
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Op 20 april 2020 is na een korte ziekenhuisopname op 79 jarige leeftijd overleden

Bernard (Ben) Manders
Ben was de altijd vriendelijke en behulpzame oprichter en naamgever van COOP – Manders op het Beethoven-
plein. Ondanks zijn slechte gezondheid was hij nog veel in de winkel aanwezig en zorgde met name voor de 
bloemen en planten. Ook zijn echtgenote Toos hielp nog veel mee in het familiebedrijf.
Ben was de vader van Bianca en Wijnand en de opa van de 6 kleinkinderen, waarvan de jongens van Bianca en 
Ben allemaal voetballen bij VDZ. De hele familie was vaak op en rond de voetbalvelden te vinden en was een 
vaste deelnemer van het jaarlijkse familietoernooi.

Wij zullen hem erg missen.

Wij wensen Toos, de kinderen en de kleinkinderen veel sterkte om het verlies van hun geliefde te verwerken.

Bestuur en leden van VDZ

IM
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vader

zoon

Je hebt het eigenlijk niet eens door, als je op wed-
strijddagen of trainingsavonden op ‘t Cranevelt 
rondloopt. Maar het wemelt daar dus van de voetbalfa-
milies. Vaders, moeders, broers, zussen, opa’s, oma’s, 
neven en nichten. In deze rubriek zetten we de schijn-
werpers op dat soort families, ook omdat ze vaak een 
flinke steen bijdragen aan het succes en de sfeer bij 
VDZ. Voor deze editie hebben we gesproken met de 
vader en zoon Van Hooff, Alex en Reinier. Niet alleen 
gepassioneerd van het voetbalspelletje maar vanuit 
Burgers’ Zoo ook hoofdsponsor van alle jeugdteams 
van VDZ. 
Renier en Alex zijn echte voetballiefhebbers en zijn 
goed op elkaar ingespeeld. Alex geeft in het interview 
vakkundig de voorzetten en Reinier kopt ze in. 

Hoe lang zijn jullie al actief bij VDZ en waar 
speel je nu?
Reinier: “Ik speel nu in de JO151 en ben op mijn vijfde 
begonnen, dus al tien jaar bij de club. In de JO15 speel 
ik centraal achterin. Vroeger in de E en F speelde ik nog 
als middenvelder, maar ik sta op de centrale positie beter. 
Ik moet het namelijk niet van mijn snelheid hebben, maar 
vooral van mijn spelinzicht.” 
Alex: “Dit is in mijn ogen ook de juiste positie voor hem. 
Zijn kracht is dat hij het spelletje goed leest en van ach-
teruit het team goed neer kan zetten. Reinier is ook niet 

bang, dat hij niet de snelste is, compenseert hij goed met 
zijn tackles en door goed voor zijn man te komen. Hij blijft 
ook altijd doorgaan, dat is mooi om te zien.”

Alex is altijd bij de wedstrijden van zijn zoon: “Vroeger 
ging ik ook nog vaker naar trainingen, maar tegenwoordig 
zijn het vooral de wedstrijden. Ik ga graag kijken. Zelf heb 
ik een paar jaar bij VDZ gevoetbald, maar miste het talent. 
Die carrière was van korte duur.”
“Tegenwoordig vlag ik vaak wedstrijden voor de JO151. Ik 
vind dat dat zo eerlijk mogelijk moet. De scheids en vlag-
gers zijn er ter ondersteuning van een leuke wedstrijd.”
Reinier vult hem direct aan dat zijn vader wel opstartpro-
blemen heeft gekend: “In het begin vlagde hij ook voor 
buitenspel uit een ingooi, hij kende de regels nog niet.” 
 
Heb je nog ambities in het voetbal Reinier?
“Niet in het betaalde voetbal, dat ga ik niet halen. Maar 
het eerste elftal van VDZ lijkt me wel mooi! Je moet altijd 
het hoogste nastreven. 
Een paar van mijn vrienden zijn vertrokken naar Vitesse 
of naar Go Ahead Eagles. Ik ga dat niet halen, maar heb 
wel mooie momenten al meegemaakt. We hebben de 
bekerfinale eens gehaald en zijn met schoolvoetbal derde 
van Nederland geworden. Dat waren ook vrijwel allemaal 
VDZers.”

van
Hooff
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Hoe lang ben je al als sponsor verbonden aan 
de club? 
Alex: “Ik ben benaderd door de club toen Reinier een 
jaartje bij VDZ voetbalde. Toen hebben we ook gesproken 
over sponsoring van het eerste elftal. Maar de jeugd past 
veel beter bij doelgroep van het dierenpark. Het is een 
mooie club, ook in onze wijk. Wij vinden het heel mooi om 
ons hieraan te mogen verbinden.
Doordat de club een grote en goede jeugd heeft, spelen 
veel teams ook regionaal en verder buiten Arnhem. Dat is 
ook goed voor de zichtbaarheid.”

Wat vinden jullie van de club VDZ?
Reinier: “Het is gewoon mooie club, ik heb altijd een leuk 
team gehad. Daarbij zijn er altijd veel mooie dingen voor 
de leden georganiseerd: Voetbalkampen en het Slaap-
mutsen toernooi. Vorig jaar waren we in België waar we 
in een tentje sliepen en tegen teams uit andere landen 
voetbalden. Dat zijn echt hele mooie dingen!
De verbouwing van de kantine is een handige beslissing 
geweest. Die was wel een beetje gedateerd. Verder vind 
ik dat we een mooie tribune hebben.”

Alex: “Het is een waanzinnig mooie club, met haar locatie 
in de bossen en in de wijk. Ik hoop dat we een waanzin-
nig 100 jarig bestaan mogen vieren, met veel leden en 
veel vrijwilligers. De accommodatie mag nog verbeterd 
worden. De tribune is gaaf, maar mag ook onderhouden 
worden. 
De club is hard gegroeid, maar daardoor zijn er ook nog 
verbeteringen in de organisatie te vormen. Het is geen 
club van 500 leden meer. Daarbij moet ik direct aangeven 
dat de betrokkenheid en sfeer een groot goed zijn bij VDZ 
en dat mogen we niet kwijt raken. 
Er wordt zoveel georganiseerd. Zoveel mensen die hun 
ziel en zaligheid erin gooien. Daarom gun ik de club iets 
meer structuur en duidelijkheid. Zodat het voor iedereen 
nog makkelijker wordt.” 

Reinier en Alex zijn het over begeleiding van de jeugd 
eens. Dat is goed bevallen: “De trainingen van Peter 
Pröpper en Marcel Broecks (bij de Mini’s) waren heel 
gaaf. Echt voetbal voorop. Plezier van het spel is bij VDZ 
altijd aanwezig. Dat was super!”

Hoe beleven jullie het voetbal samen?
Alex: “We houden alle twee van mooi voetbal en kijken 
graag. We gingen altijd samen naar Vitesse, maar Reinier 
gaat nu zelf naar de wedstrijden. Met een groep vrienden 
zit hij op Zuid. Ik ga ook nog wel maar heb geen echte 
vaste plek. We zijn samen naar de bekerfinale geweest. 

Dat was ècht een hoogtepunt!”
“Nu we sponsor zijn van Vitesse beleven we het voetbal 
niet anders dan daarvoor. Ik houd gewoon van voetbal.”
Reinier is het daar niet helemaal mee eens. Trots draagt 
hij tijdens het interview het uitshirt van Vitesse met de 
sponsoring van Burgers’ Zoo. “Dat de jeugd bij VDZ met 
de naam van het familiepark op de borst loopt, vind ik nor-
maal, ik weet niet anders. Maar dit is echt een gaaf shirt.”
Alex: “Ja, dat is natuurlijk wel mooi. Met de herdenking 
van 75 jaar Market Garden, de airborne kleuren en de 
beelden van Arnhem op het shirt, hebben we bewust 
gekozen voor het uitshirt dit seizoen.”
“Zoals vele mensen graag bij ons in het park komen, 
komen ook veel mensen graag bij Vitesse. Dat is wel 
een overeenkomst tussen ons en de club. Daarom is de 
huidige situatie met Corona zo zuur. Ook dat de compe-
tities nu gestopt zijn is erg jammer. In Nederland was het 
spannend tussen Ajax en AZ, maar in Engeland hadden 
we Liverpool ook een mooiere afsluiting gegund.”

Hoe is deze periode ten tijde van Corona voor 
jullie?
Alex: “Dat is wel heel raar. Nog nooit is het park dicht 
geweest. 107 jaar geleden is het park door mijn over-
grootvader opgericht en de eerste generaties hebben de 
filosofie neergezet. Daar mogen wij in de familietraditie op 
doorgaan. Ook Reinier en zijn zussen mogen dat, maar 
het is geen verplichting. Het is een gave toko, we hebben 
veel goede mensen en veel trouwe bezoekers. Dus dat 
we dicht zijn is heel zuur.”

Reinier ziet de voordelen van Corona wel: “Ik vind het niet 
erg om niet naar school te gaan. Ik kan nu veel voetballen 
in de achtertuin. Per dag hebben we drie uur les online. 
Verder kan ik voetballen en gamen.” Dat de voetbalcom-
petitie is stopgezet is ook niet zo’n probleem: “Met de 
JO151 speelden we sowieso nergens meer voor”, zegt hij 
met een grijns. 
Alex vult hem aan: “Gelukkig is alles in Nederland goed 
geregeld in deze rare tijden. Bij ons is iedereen gezond en 
we zijn veel gezamenlijk thuis, dus het is wel gezellig. Dat 
is fijn. Als je dat vergelijkt met landen waar wij vanuit het 
park ook mee in contact zijn, zoals Kenia, dan is dat wel 
anders. Daar is de ondersteuning heel slecht. Dat heeft 
ook zijn weerslag op het dierenwelzijn.”

Reinier kan langzaam alweer vooruit kijken. Hij heeft zijn 
eerste voetbaltraining net gehad. Het was een conditie-
training, de voorbereiding op het nieuwe seizoen is nu al 
gestart. 

BB
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GelrePas 2020?
Heeft u of uw kind een GelrePas 2020 en wilt u hier voor 
seizoen 2020/2021 gebruik van maken bij VDZ, stuur dan 
z.s.m. een kopie op naar de ledenadministratie (postbus 
864, 6800 AW Arnhem), of mail naar ledenadministratie@
vdzarnhem.nl of app naar 0610661682 zodat wij hier 
voor de contributiebetaling rekening mee kunnen houden! 
Alvast hartelijk bedankt voor de medewerking!

Wijzigingen in  
persoonsgegevens?
Hierbij wil ik alle leden verzoeken om wijzigingen m.b.t. 
hun huisadres, email adres, vast of mobiel telefoonnum-
mer aan de ledenadministratie door te geven.
U kunt dit via de site van VDZ onder lidmaatschap en dan 
”gegevens wijzigen” invullen, óf dit mailen naar  
ledenadministratie@vdzarnhem.nl óf schriftelijk versturen 
naar:  VDZ
 postbus 864
 6800 AW Arnhem

Bank rekeningnummer 
wijzigen?
Hiervoor moet een apart machtigingsformulier worden 
ingevuld en ondertekend. Dit formulier is verkrijgbaar bij 
de ledenadministratie, ook aan te vragen via email: 
ledenadministratie@vdzarnhem.nl 

Jacqueline Meijer, 0610661682 
ledenadministratie@vdzarnhem.nl 

Van de ledenadmininstratie

VERZOEK AAN ALLE LEDEN !

VDZ bedankt!
Via deze weg, wil ik het bestuur, commissies, eerste 
selectie en leden hartelijk danken voor de bloemen, 
fruitmand, maar ook voor de hartelijke en opbeu-
rende woorden, die ik in grote getalen 
mocht ontvangen. Dit is voor ons en 
mij in het bijzonder een grote steun 
en stimulans om mijn revalidatie, na 
de hersenbloeding, voortvarend aan te 
pakken. ik hoop eenieder weer zo snel 
mogelijk bij VDZ te ontmoeten.
Bedankt!

Groeten,
Jan Schmitz

Na een oproep op Social Media hebben een aantal 
jeugdleden een mooie tekening gemaakt voor Jan. 
Hier worden die aangeboden aan Jan door Marcel Broecks
#wevolharden



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



Jarig in Coronatijd

Jarig in Coronatijd!

Pieter van Hoorn, trainer / coach JO11-3G, is tijdens 
deze intelligente lockdown 50 jaar geworden! Helaas 
voor hem géén groot feest. Maar toch wilde het team 
zijn verjaardag niet ongemerkt voorbij laten gaan en 
er werd een heuse “drive thru” georganiseerd.

Op vrijdag 8 mei jl. werd er met het gehele elftal 
afgesproken op een parkeerplaats richting Ooster-
beek. Hier werden de verdere plannen gesmeed, de 
cadeautjes werden verdeeld onder de spelers, de 
kaart geschreven en de ballonnen opgeblazen….
Toen in een colonne op weg naar Oosterbeek!

In de juiste straat aangekomen (kon niet missen 
met twee gigantische opgeblazen Abrahams voor 
de deur) allemaal fl ink op de claxon. Al het andere 
verkeer werd opgehouden en de cadeaus werden 
aan de trainer overhandigd. Na de nodige felicitaties 
werd de weg vervolgd; voetbalkleren / -schoenen 
aan en klaar voor de vrijdagmiddagtraining!

Dit keer even niet door Pieter, maar trainer / coach 
Collin nam de honneurs waar.

Foto’s: Kim Corbeek-Folman
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Kleintuente Installatietechniek

Versteegh Dancemasters

DANSENBIJVERSTEEGH.NL   |     026 3511211

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

Wil je met me dansen?

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

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





Sam*dexy

Communicatie  Marketing  Merkstrategie  Positionering  Merkarchitectuur  Merkmanagement

Art direction  Advertising  Conceptontwikkeling  Merkontwerp  Naamcreatie  Vormgeving

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

makers of napraters. Samdexy is  een bureau waar 

alles draait om creativiteit. Dat geldt zeker ook 

voor het creëren van een merkstrategie met die 

slimme twist of een verrassende maar relevante 

positionering. En altijd gecommuniceerd met op-

vallend sterke visuele en tekstuele prikkels. In 

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

Putting the woof * into pedigree samdexy.nl

Rob Egging muzikale omlijstingen

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

www.charlestown.nl

 
Jazzymotion  
 

Voor elke feestelijke 
gelegenheid

Voor info over jazzy muzikale omlijstingen voor al 

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

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

Jazz

www.jazzymotion.jimdo.com 
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Niels Heesen 5
Madelief Lowik 5
Twan Driessen 6
Julian Heister 6
Max van Hoorn 6
Lisa in ‘t Veld 6
Alex Zuiderhoek 6
Maarten de Groot 7
Mik Bouman 8
Jesper Evers 8
Max van Katwijk 8
Jan Schmitz 8
Pepijn Arntz 9
Joek Garthoff 9
Job van de Geer 9
Thijmen Mekenkamp 9
Marco Zwartkruis 9
Caitlin Beekman 10
Thijn Brugge 10
Mark de Grauw 10
Daan Compagne 11
David Kamhi 11
Abraham Kedus Zerekidan 11
Jos Kupers 11
Erik McCombs 11
Leo van der Meer 11
Mila Nauta 11
Claire Rottier 11
Richard de Ruiter 11
Leonie Hekster 12
George van Room 12

Gert Slijkhuis 12
Abe van der Velden 12
Lisette van Dijk 13
Henny
    Singendonk-Stinissen 13
Hans Zwartkruis 13
Wilco Brinkhorst 14
Onno van Eijk 14
Teun Klompmaker 14
Danique Pott 14
Hans Venema 14
Norma Verkley 14
Rick van de Zedde 14
Vince Dankoor 15
Alex Immink 15
Britt Jansen 15
Thijs Kasimbeg 15
Nout Teelen 15
Pablo Boesveld 16
Nigel Broekhuisen 16
Edwin van Leeuwen 16
Mieke Meijer 16
Zeen Otri 16
Evelien Poelmans 16
Pim Zuethoff 16
Hidde Nijenhuis 17
Mees Soppe 17
Jelle Tomassen 17
Doddy Weber 17
Karin Kalthoff 18
Joris van der Meijden 18

Lucas Streek 18
Luuk ten Velde 18
Olivia Fokke 19
M.G.H.A. Janssen 19
Dylan Klop 19
Devano Muntslag 19
Joyce Rijkaart 19
Stien van Schie 19
Diederik Scholts 19
Caroline de Vries 19
Jan Autsema 20
Yanna Hoedt 20
Diede Hofstede 20
Mehdi Spaan 20
Mylan Wittendorp 20
Wietze Corbeek 21
Lucas Crijns 21
Floris Immink 21
Jeroen Westen 21
David van der Windt 21
Junior van Amersvoort 22
Henk van Gelder 22
Robin Metz 22
Martin Taat 22
Boudewijn Ankone 23
Tim Huis in ‘t Veld 23
Roland van Gessel 24
Dominique Hull 24
Joel Kuiper 24
Ties van Noorden 24
Axel Roete 24

Rob van Rooyen 24
Suzanne van Schijndel 24
Elvie Bosch 25
Milan van Gessel 25
Eva Kinwel 25
Lizzy Laarberg 25
Lara Ritmeester 25
Evy van Vugt 25
Diede Warmenhoven 25
Matthijs Meulendijk 26
Ruben Hartgers 27
Xander Hartgers 27
Tijn Hermeling 27
Sander Hulst 27
Denise Ipema 27
Kars Rasing 27
Das Hofman 28
Rianne Hoogenberk 28
Teun van Leeuwen 28
Wessel Schipstra 28
Tommy Vaerewijck 28
Bas Meister 29
Wendy Mol 29
Amal Allali 30
Philip van der Elst 30
Jacob Das 31
Stijn van Gent 31
Robin Hooft 31
Douwe Nieuwenburg 31
Ivan van Vreeswijk 31

In Memoriam: Joop Bouwman (1938-2020)

Deze week bereikte ons het bericht dat Joop Bouwman op 9 april jl. op 82jarige leeftijd na een kort ziekbed is 
overleden. Wij herinneren ons Joop als een fijn mens, voetballiefhebber en een échte VDZ’er.

Te herkennen aan zijn iets verkleurde rode pet, stond Joop wekelijks langs de velden. Fantastische acties en 
geweldige goals zag hij niet altijd, want Joop vond het het allerleukst om de jeugd van VDZ aan het werk te zien of 
om de lagere elftallen als enige supporter een hart onder de riem te steken. Het hoefde allemaal niet zo ingewik-
keld, gewoon lekker voetballen. 

Vaak kwam hij zonder één specifiek doel naar de club: ‘Eens kijken of er nog gevoetbald wordt.’ Soms stond hij de 
hele dag langs de lijn, soms kwam hij voor niks. Dan was de enige wedstrijd van de dag net afgelopen. Maar Joop 
maakte het niets uit: ‘Volgende keer beter’.

Tijdens zijn voetbalcarrière was Joop een heel behoorlijke verdediger. Hij speelde bij VDZ in de jeugd, waarna hij 
na een periode als (semi)prof bij Vitesse weer in het eerste en tweede elftal van VDZ terecht kwam. Na zijn actieve 
voetbalcarrière was Joop jarenlang jeugdleider. Maar behalve een aardige voetballer, was Joop vooral een oprecht 
geïnteresseerde man die iedereen bij naam kende. Joop was altijd in voor een praatje en vertelde maar al te graag 
over zijn voetbalavonturen.

Wij wensen de familie en vrienden van Joop veel sterkte. 
Thijs Lowenthal

IM
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De damescommissie, VDZ in 
Beweging

‘Uiteindelijk horen wij niet nodig te zijn.’

Hij kon geen nee zeggen toen hij werd gevraagd 
om de damescommissie nieuw leven in te blazen. 
Ad Heijnen loopt namelijk al heel lang mee bij VDZ. 
Op zijn zesde nam frater Andreas hem mee naar het 
sportpark. Hij stopte met voetballen vanwege zijn 
studie, maar kwam terug toen zijn zoon en dochter 
het rood-zwart aantrokken. Hij bekleedde daarna al-
lerlei functies en nu trekt hij een kar die voor een 
aantal uitdagingen staat. Voor de korte en lange ter-
mijn. Maar hopelijk voor niet voor altijd.

‘Want onze uiteindelijke ambitie zou moeten zijn een 
seniorencommissie, voor heren en dames.’ Maar tot 
die tijd is er werk aan de winkel, stelt Ad. En gelukkig 
is hij niet alleen. 

‘We moeten de aansluiting optimaliseren.’

Ook voor Danny Suithoff  is het niet de eerste keer dat 
hij in een damescommissie zitting heeft genomen. 
En hij heeft ook nog zo’n tien jaar selectieteams voor 
meisjes getraind en gecoacht. Het meisjes- en vrou-
wenvoetbal draagt hij duidelijk een warm hart toe. 

‘Mijn dochter speelt al vanaf haar zesde bij VDZ en 
is het afgelopen seizoen aangesloten bij Vrouwen 1. 
Ik volg het dus van dichtbij. Een goede aansluiting 
tussen de jeugd en de senioren is heel belangrijk 
voor een club. Dat moet dus ook onze ambitie zijn: 
die aansluiting optimaliseren.’

‘Het moet een warm welkom zijn.’

De populariteit van meisjes- en vrouwenvoetbal 
groeit. Dat ziet we ook bij VDZ. Steeds meer meiden 
en vrouwen weten onze club te vinden en daarom 
is er nu extra behoefte aan een damescommissie. 
Laurie van der Staaij maakte op haar twintigste de 
overstap van korfbal naar voetbal. Nu speelt ze in 
Vrouwen 2 en is ze kersvers commissielid. Met een 
doel.

‘Ik weet uit ervaring hoe het is om bij een grote ver-
eniging binnen te komen. Dit kan voor sommigen 
een drempel zijn. Maar juist omdat we als club groot 
zijn, is er voor iedereen een passende plek. Ik wil 
mij inzetten voor een warm welkom voor meisjes en 
vrouwen, speelster én train(st)ers. Dat draagt bij aan 
continuïteit en behoud van leden.’

‘Het streven is om verbinding te leggen.’

‘Tussen alle geledingen binnen VDZ,’ zegt Ton 
Kroon. Hij spreekt uit ervaring. Hij was leider en 
coach van zijn voetballende dochters en ook hij Jasper de Kinkelder

VDZ in beweging

Damescommissie

  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. 

Ad Heijnen Danny Suithoff

Laurie van der Staaij Ton Kroon

zat in een voorloper van deze commissie. Tussen 
2013 en 2016 was hij bovendien coördinator voor 
het meidenvoetbal. Voor de herstart van de dames-
commissie komt hij terug op ‘t Cranevelt. Want er 
is nog werk te doen. En er is een diepere reden: ‘Ik 
vind sport gewoon erg belangrijk voor persoonlijke 
ontwikkeling. Je leert er belangrijke ‘levenslessen’.’

‘Meer plezier en betere prestaties.’

Daar staat deze nieuwe damescommissie voor. Het 
doel is de vrouwenafdeling tot bloei te laten komen 
dankzij een goede doorstroom vanuit de eigen jeugd. 
Wil je meer weten over wat de damescommissie 
gaat doen? Spreek Ad, Danny, Laurie of Ton gerust 
eens aan. Ze zijn nog op zoek naar versterking. 

Lijkt het je leuk om een vrouwenteam te trainen of te 
leiden? Stuur dan een e-mailtje naar 
vrouwenvoetbal@vdz-arnhem.nl.
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Garage Kornman

Jan van Leur Dak- en Gevelwerken

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

www.janvanleur.nl

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

Vraag vrijblijvend een offerte

Garage Kornman

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

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

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

web kornmanautos.nl

Autorijschool de Haas

www.autorijschooldehaas.nl

15%!!* korting

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

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

* Niet in combinatie met andere acties
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Scheids in de schijnwerpers, 
Ruben en Max FliermanScheidsrechters 

in de schijnwerpers

• Wie zijn Ruben en Max Flierman?
Wij zijn twee voetballers die begonnen met voetbal-
len bij ESCA maar al snel de overstap maakten naar
VDZ. Tegenwoordig spelen wij samen in Zondag He-
ren 1 en studeren wij in verschillende steden, Ruben
in Nijmegen en Max in Wageningen.

• Welke leeftijden fl uit je?
In het begin fl oten we voornamelijk wat wedstrijden
van de pupillen en soms ook wedstrijden van vrien-
denteams/seniorenteams, dit jaar hebben we alleen
nog bij de jongens onder 19 gefl oten.

• Waarom ben je scheidsrechter geworden?
Wij hebben vroeger al af en toe wat wedstrijden ge-
fl oten en gevlagd bij vrienden. Toen ons werd ge-
vraagd om dit te doen bij ons broertje Sem leek dat
ons wel gezellig.

• Wat was je leukste moment als scheidsrechter?
Ruben: Tot nu toe heb ik nog niet veel speciale mo-
menten meegemaakt als scheidsrechter waar ik heel
vrolijk op terugkijk. Wat ik tot nu toe altijd het leukst
vind is dat ik na de wedstrijd veel complimenten krijg
over hoe ik het tijdens de wedstrijd heb gedaan.

Max: Mijn leukste moment was toen ik een wedstrijd 
fl oot van de senioren. Beide teams waren toen erg 
tevreden over mijn optreden en ook toeschouwers 
aan de zijlijn gaven positieve opmerkingen.

• Wat was je minst leuke moment als scheidsrech-
ter?
Ruben: Toen ik mijn eerste wedstrijd met het echte
scheidsrechtershorloge ging fl uiten wist ik niet pre-
cies hoe deze werkte. Blijkbaar heb ik toen de eer-
ste helft 10 minuten te lang door laten gaan, waar ik
vervolgens vooral van het uit-team veel gezeik van
kreeg want zij hadden wat zwaardere spelers.

  Ruben en Max Flierman

Max: In een gelijk op gaande wedstrijd gaf ik een 
team geen penalty. Daardoor ontstond onsportief 
gedrag van dat team en kreeg ik veel opmerkingen 
naar mijn hoofd. Natuurlijk niet erg fi jn om allemaal 
te horen, maar je moet het ook kunnen incasseren.

• Welke scheidsrechter vind je goed en waarom?
Ruben: Björn Kuipers vind ik een van de beste
scheidsrechters op dit moment. Naar mijn mening
laat hij zich nooit gek maken en blijft hij altijd kalm
en objectief.

Max: Zelf zou ik ook willen zeggen Björn Kuipers. 
Op het hoogste niveau moet je keuzes maken en sta 
je onder veel druk, dit doet hij naar mijn inzien wel 
goed. (Ook al heeft hij nu wel lekker makkelijk met 
een VAR die hem helpt in moeilijke situaties)

• Wat kan VDZ nog verbeteren t.a.v. de arbitrage en/
of haar scheidsrechters?
Vaak moeten de wat lagere teams zelf hun scheids-
rechters regelen, wat nog best een moeilijke klus is.
Hoewel ik snap dat het voor zo’n grote club lastig
is om voor elke thuiswedstrijd een scheidsrechter te
regelen denk ik dat er in dit opzicht nog wel verbete-
ring te behalen valt voor VDZ.

Max: In een gelijk op gaande wedstrijd gaf ik een 
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VDZ JO19-1 eindigt het seizoen
waar het begon…….

De eerste helft van het seizoen bleek verrassend 
snel ten einde. De competitie die begon met een 
heroïsch duel thuis tegen Woezik (33 eindstand, 

na bij rust nog met 03 achter te hebben gestaan!) leek in 
December als een met groene zeep ingesmeerde rekstok 
door de handen te glippen. Op een winderig en koud 
hoofdveld mochten de jongens in December nog een laat-
ste inhaalwedstrijd spelen. Tegenstander van dienst die 
middag was JVC uit Cuijk. Een goed voetballende ploeg 
die vrij lastig bleek te kunnen scoren. Dat deden ze echter 
toch. Hoewel VDZ het eerste deel van de competitie bij 
vlagen goed had gespeeld was het aantal punten beperkt 
gebleven. Het team stond net boven de gevarenstreep. 
Aangezien de jongens zelf graag voor de knikkers wilden 
gaan, was er dus iets om te overdenken in de winterstop.

Hoewel jeugdvoetbal in belangrijke mate gaat over spel-
plezier en de eigen ontwikkeling van spelers, kon er voor 
de tweede helft van competitie gezocht worden naar een 
nieuwe uitdaging voor het team. Deze was eigenlijk sim-
pel maar niet eenvoudig. Er zou in de terugronde tegen 
elke tegenstander minimaal hetzelfde resultaat behaald 
moeten worden, of de jongens zouden zich (liefst) moeten 
verbeteren. 

Met een paar vanuit de O17 ingestroomde technisch 
vaardige krachten, kon deze uitdaging met een toch wel 
gerust hart worden aangevangen. Wederom werd er 
begonnen tegen Woezik. Na aanvankelijk mooi combina-
tiespel en een goede goal bleek het toch een wedstrijd 
te worden waarin het karakter van de groep zou worden 
getest. De groep bleef goed overeind en de doelstelling 
werd behaald. Omdat een duidelijke goal om onverklaar-
bare reden niet werd gegeven, bleef het team steken op 
een gelijk spel. Met een prima redding van de keeper in 
de slotminuten mocht dit ook best als een overwinning 
worden gezien.

Ook in de volgende wedstrijden bleek het team prima 
voetbal te kunnen koppelen aan vechtlust. SML werd met 
ruime cijfers verslagen en ook JVC werd aan de bekende 

zegekar gebonden. Daar waar het in de eerste seizoens-
helft wel eens haperde bleek het ook nu weer zo te zijn 
dat VDZ altijd een betere tweede seizoenshelft speelt. 
Techniek wint het uiteindelijk vaak toch van kracht. 

Inmiddels opgeklommen naar een plekje in de top van de 
middenmoot kwam Bennekom ons bezoeken. Ook een 
technische ploeg. Verdedigend sterk maar weinig scorend 
vermogen. In de heenronde zou dat ook nog van VDZ ge-
zegd kunnen worden. Nu was alles anders. Met een paar 
prachtige aanvallen wisten de jongens ook deze tegen-
stander te overklassen. In de laatste paar minuten bleek 
VDZ de intro voor het slot van dit eigenaardige seizoen 
te hebben willen geven. Bennekom kreeg in de laatste 5 
minuten twee niet te missen kansen kado. Ook nu stond 
na negentig minuten spel, de 33 op het scorebord. De 
spreekwoordelijke cirkel was daarmee rond en de compe-
titie bleek gespeeld.

De oplettende lezer heeft gemerkt dat het woord Corona 
tot aan nu niet is gevallen. De doelstelling voor de tweede 
seizoenshelft is behaald. Helaas hebben we het niet op 
eigen kracht uit kunnen spelen. Met de spelvreugde van 
deze groep zat het goed en dat had in de terugronde zo 
nog maar eens tot mooie resultaten kunnen leiden. Ware 
het niet dat….

Hoe het zou zijn gegaan, we zullen het nooit weten. Een 
open eind biedt voor eenieder de kans om te dromen van 
prachtige ontknopingen in de laatste wedstrijd bij Union 
uit. Of was de periode titel misschien in de thuiswedstrijd 
daarvoor tegen HVCH al veilig gespeeld? Niets is zeker, 
alles is mogelijk aan het eind van deze Corona competitie. 
Voor degenen onder ons die toch graag wat meer houvast 
hebben aan het eind van een seizoen zijn er de woorden 
van Rinus Michels na het behalen van het EK als troost: 
“we zullen dit nooit, nooit, nooit vergeten”.

Jos Leferink 
Kars Deutekom



VDZ JO19-1 eindigt het seizoen
waar het begon…….
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Pupillen van de Week

Charlie Aspinall
JO10-4

VDZ – Orion Vr.1 (2-3)

Brent Notten
JO11-3

VDZ – Roda ‘46 (3 - 1)
“We hebben een mooie kantine, en 
alle mensen bij VDZ zijn aardig.”
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Koninklijke 
onderschei-
ding Hans Eg-
ging

Op 24 april werd Hans Egging rond half 11 
in de ochtend verrast door een telefoontje 
van de Burgemeester van Arnhem. Aanvan-

kelijk dacht hij aan een grap van zijn VDZ-vrienden 
maar Monique hielp hem snel uit de droom. Het was 
ECHT burgemeester Ahmed Marcouch.

Volledig onverwacht werd hem meegedeeld dat het 
“Zijne Majesteit de Koning had behaagd …etc.”.  Hij 
werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nas-
sau voor zijn vele vrijwilligerswerk.

Dat betrof zijn inzet voor VDZ (sponsorcommissie, 
jaarlijks familietoernooi, scheidsrechter, administra-
tie, etc.), zijn penningmeesterschap van de Recre-
atieve vereniging Craneveer en zijn vrijwillige hulp 
voor het FNV bij het invullen van belastingaangiften.
Marcouch noemde hem in de toegezonden brief te-
recht een “topvrijwilliger”.

Het bijbehorende lintje wordt i.v.m. de coronacrisis 
op een later tijdstip persoonlijk door de burgemees-
ter opgespeld.

Wij wensen Hans van harte geluk met deze welver-
diende onderscheiding.

Henk Matser

Koninklijke 
onderscheiding 
Hans Egging
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Willemsen Makelaars

Je komt verder met

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

Je komt ook 
verder met ons 
uitgestippelde 
woonplan.

GOAL!

Voorzet

Pass

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

Nieuws van de HC
Nieuwe voorraadruimte
Vlak voordat we de kantine gedwongen moesten sluiten 
op 15 maart jl. vanwege de coronacrisis hebben we de 
nieuwe voorraadruimte, aangrenzend aan het barge-
deelte van onze kantine, nog in gebruik kunnen nemen. 
Deze ruimte, waar eerst het kaartverkoophuisje stond, is 
ontstaan bij de bouw van de nieuwe buitengevel. Naast 
dat de loopafstand geminimaliseerd is, is de nieuw gecre-
eerde ruimte aanzienlijk groter dan het oude voorraadhok. 
Hierdoor kunnen we in het vervolg ook alle diepvries-
producten, die op diverse locaties opgeslagen lagen, 
gecentraliseerd opslaan. 

Plantjes
Vlak voor de intel-
ligente lockdown was 
het opknappen van de 
kantine zo goed als 
klaar. Alleen waren de 
tafels nog wat leeg. Nu 
niet meer! Met dank 
aan Johan de Lange, 
staan er nu een aantal 
kleine plantjes op de 
tafels. Johan, bedankt!

HC ook nog corona-coördinator
Nu de jeugd eindelijk weer mogen gaan 
trainen, staat de horecacommissie 
vanzelfsprekend ook weer paraat. Helaas 
niet voor een kopje koffie in de kantine, 
maar ditmaal als Coronacoördinator. De 
bekende gezichten; Henk, Rogier, Sem 
en Robin staan op hun vaste dagen nu 
bij de parkeerplaatsen om de voetbal-
lers op te vangen en naar het juiste veld 
te wijzen zodat er weer op een veilige 
manier getraind kan worden. 
Helaas hebben we nog niet zoveel coör-
dinatoren als dat we nodig hebben. Wil 
jij een steentje bijdragen zodat de jeugd 
kan blijven trainen, meld je dan aan als 
vrijwilliger! 

Robin Drexler

GEZOCHT:   Kantine-opener op 
woensdagmiddag (slechts 1¼ uur)

Voor aankomend seizoen zoekt de Horecacommissie iemand die op 
woensdagmiddag van 13:45 tot 15:00 uur de kantine opent.
Wat ga je doen?
Je opent het clubhuis, de kantine en de bar. Daarmee ben je meteen 
ook de eerste barvrijwilliger van die dag en houd je een oogje in het zeil, 
zodat de kleinste jeugd van VDZ die moeten trainen niet voor een dichte 
deur komen te staan!
Voor wie?
Voor iedereen die op woensdagmiddag iets meer dan een uurtje over 
heeft of toch vanwege de training van zijn of haar zoon/dochter bij VDZ 
is. Je hoeft geen lid van VDZ te zijn. Je vervult hiermee meteen jouw 
vrijwilligerswerk. Ook leuk voor opa’s of oma’s.

Kun je op (af en toe) op de woensdagmiddag? Meld je dan snel aan bij 
Rogier Walter van de Horecacommissie (rogier.walter@hotmail.nl)



Teunissen BV schoonmaakBedrijf

nepTunus BV faciliTaire GrooThandel

‘Die rotstenen liggen niet gelijk en het doel is een 
stomme krijtstreep op een muur.’

Het schoolplein is binnen handbereik en een vriend 
altijd in de buurt; toch miste hij een echt veld en 
echte voetballers. Hij miste het team. Hij miste 
grassprieten, van plastic of niet, onder zijn voeten. 
Hij miste het geluid van een harde bal tegen het net 
of van een droge knal op de lat. Maar hij weet ook 
dat er ergere dingen zijn, dus zijn klaagzang bleef 
eenmalig. Het heeft weinig zin om te verlangen 
naar iets wat onzeker is, dacht hij misschien.

En ik vond het eigenlijk wel lekker, die weken zon-
der voetbal. Niks te organiseren, geen opstelling te 
maken en niets te coachen. Uren tijd cadeau. Geen 
aanwijzing te geven en geen analyse om te delen. 
Nog meer tijd cadeau. Totdat ik mij bedacht dat 
er helemaal niets te verlangen is als iets eindloos 

lang onzeker blijft. Het was een seizoen van krijt; 
weggespoeld of uitgeveegd. En wat begon als een 
onverwachte zomerstop leek plots op een leven 
zonder voetbal. Zo zag dat er dus uit. Het was een 
beetje leeg. Een beetje net niet. Een beetje als een 
schots en scheef plein met een witte krijtstrepen op 
een muur.

Ik kwam trainer Edwin tegen op de parkeerplaats 
bij de supermarkt. Wachtend. Ik wachtte, op ander-
halve meter, even met hem mee. Zoals we allemaal 
wachtten. Op een normale wereld. Op iets van 
zekerheid. Volgend jaar is alles anders, mijmerden 
we. Maar ook: het is wat het is. En: het komt al-
lemaal wel goed. Tot die tijd moeten we van voetbal 
gewoon niet meer maken dan wat het is. Een team 
op het gras, een bal tegen het net, een knal op de 
lat. Dat is voor nu al meer dan genoeg.

Jasper de Kinkelder

HET
TEAM

Krijt

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



Krijt, Het Team
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grassprieten, van plastic of niet, onder zijn voeten. 
Hij miste het geluid van een harde bal tegen het net 
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bij de supermarkt. Wachtend. Ik wachtte, op ander-
halve meter, even met hem mee. Zoals we allemaal 
wachtten. Op een normale wereld. Op iets van 
zekerheid. Volgend jaar is alles anders, mijmerden 
we. Maar ook: het is wat het is. En: het komt al-
lemaal wel goed. Tot die tijd moeten we van voetbal 
gewoon niet meer maken dan wat het is. Een team 
op het gras, een bal tegen het net, een knal op de 
lat. Dat is voor nu al meer dan genoeg.

Jasper de Kinkelder

HET
TEAM

Krijt

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

Dit seizoen konden al onze jeugdteams in 
de nieuwe shirts spelen, dat betekende dat 
de oude shirts niet meer nodig waren. Vele 

shirts waren te slecht om weg te geven, maar enkele 
shirts waren zeer geschikt om nog andere jongens 
en meiden plezier van te laten hebben. Via via zijn 
ze in december bij een voetbalclub in India beland. 
In februari wilden ze de competitie starten met de 
vdz-tenues aan, maar helaas….. ook daar sloeg co-
rona toe en werd alles afgelast tot op heden. Van-
daar nu nog geen bijgevoegde foto’s van de spelers 
in vdz-tenue, maar in hun gewone kleding, waar ze 
tot nog toe meestal in speelden. Hopelijk kunnen we 
die foto’s binnenkort nog met jullie delen.

Oude VDZ-shirts krijgen een 
nieuw leven in India

Onderstaande tekst uit een whatsapp bericht toont 
hoe blij ze er mee zijn:

‘This is Bharat Bhushan, Founder WWO India. First-
ly thank a lot for your generous donation of sports 
uniforms for kids. Also I apologise on behalf of our 
team that we are not able to use it due to corona 
viruse outbreak. We had a plan to start the new sea-
son of sports club by February this year but didn’t 
able to start.
Thank you so much for your generous donation 
once again.’

Ina Landstra

De coronacoördinator
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Hartstikke nieuw zijn ze. In ieder geval bij VDZ: coronacoördinatoren. Sinds de velden weer 
open zijn voor training bewaken zij de anderhalvemetermaatregelen van en naar de velden. 
Ze begeleiden de fietsjeugd naar hun fietsen en daarna de autojeugd naar hun ouders. Niet 
heel moeilijk maar het is echt wel even wennen. Coronahelden zijn het. Zonder hen kan de 
jeugd niet trainen. Dus wil je echt iets betekenen voor de voetbaljeugd? Meld je dan aan als 
coronacoördinator via planning@vdz-arnhem.nl. We hebben je hard nodig.
Op de foto: Robin Drexler, speelster van Vrouwen 3. Alleen dit jaar even niet vanwege een blessure.
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De coronacoör-
dinator, beeld-
column
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Eindelijk….we mogen weer!

Bijna twee maanden lang was ons VDZterrein afgesloten en 
lagen de velden er stil en verlaten bij. Begin mei was het dan 
zover: de jeugd mocht eindelijk weer aan de bak. De kinde-
ren onder twaalf als vanouds, de jeugd van twaalf tot en met 
achttien op gepaste afstand. Veel dank aan alle coronaco-
ordinatoren die ervoor zorgen dat alles ordelijk verloopt en 
iedereen eraan herinnert afstand te bewaren. Het was even 
wennen voor zowel de trainers als de kinderen, maar het 
plezier spatte er weer vanaf, getuige deze impressie van de 
eerste training in Coronatijd van MO111, MO112, JO131 

VOETBALLEN !!!
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VOETBALLEN !!!
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Slagerij Putman

complete BBQmenu's vanaf €13,95 p.p.

Barbecuen in de tuin, op het balkon, 

op de camping of het dakterras... Wat is er

gezelliger dan samen barbecuen? Lekker met z’n

allen smullen van gegrild vlees, frisse salades, 

stokbrood en koele drankjes!

Ga nu naar de site voor de  verschilllende 

mogelijkheden: www.slagerijputman.nl of 

bel 026-4425368

 BBQ  menu’s 

Zomerse

worstmakerij 
traiteur

 | Steenstraat 90, Arnhem | www.slagerijputman.nl | 026-4425368 |



De eerste oefenwedstrijdjes voor teams tot JO13

We zijn weer begonnen!
Foto’s Kim Corbeek-Folman

Het klonk bijna weer als vanouds op ‘t Crane-
velt; lachende kinderen, fanatieke coaches en 
het fluitje van de scheids. Op 16 mei speelden 
alle jeugdteams tot O13 eindelijk weer eens 
wedstrijdje. Een lekker pot tegen elkaar en 
zonder ouders langs de lijn. Sommigen waren 
nog wat roestig en anderen hadden het al 
snel weer helemaal te pakken. Het was een 
prachtige zaterdag: de zon scheen en de bal 
vloog weer tegen net! (JdK)
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Primera

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

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

en muzikale evenementen

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

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

HOOFDSPONSOR VDZ JEUGD
Burgers’ Zoo 
www.burgerszoo.nl

HOOFDSPONSOR VDZ VROUWEN
conStabiel BV 
www.constabiel.nl

HOOFDSPONSOR 
SCHEIDSRECHTERSACADEMIE
Rabobank 
www.rabobank.nl

ZILVERSPONSOREN
100%VOETBAL 
www.100voetbal.nl
COOP Manders  
www.coop.nl/supermarkten/arnhem/
coopalteveer
Diabolo ICT - total ICT solutions 
www.diabolo.nl
Indoor Action 
www.indooraction.nl
Slagerij Putman 
www.slagerijputman.nl
OLB sports 
www.olbsports.nl
Veldman Sport 
www.veldmansport.nl

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

Berendsen- van Geemen BV 
www.bvgarnhem.nl
BSW Adviesgroep  
www.bsw.nl
ELRO Dakbedekkingen 
www.elroduurzamedaken.nl
De Kempenaer Advocaten N.V. 
www.dekempenaer.nl
Denzo Totaal Onderhoud
www.denzototaalonderhoud.nl
EBIS Informatisering 
www.ebisbv.nl
Egging Training & Advies 
www.eggingtrainingadvies.nl
FysioDynamiek  
www.fysiodynamiek.nl
Fysioplus
sportrevalidatie en fysiotherapie
www.fysioplushoogkeppel.nl
Garage Jelsma  
www.garagejelsma.nl
Garage Kornman  
www.kornmanautos.nl
Gebr. Henken Veenendaal BV 
www.henken.nl
Glasz Assurantiën 
www.glasz.nl
Jazzymotion / Charlestown Jazzband 
www.charlestown.nl
KleinTuente Installatietechniek 
Velp, 026363 5673
KLJ Schilderwerken 
www.kljschilderwerken.nl
Kunstgalerij Albricht  
www.albricht.nl
Leodoro Koffie 
www.leodorokoffie.com
Mondhygiënistenpraktijk Arnhem 
www.mondgezond.nl
Oud Papier Actie Alteveer 
Cranevelt Arnhem

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

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

NIEUW!!! 
 

18 april 2013  
opent TRIX zes 
hotelkamers! 

Vanaf €79,- per 
nacht per 

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

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

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

Kinderspeelkelder aanwezig! 
Kindermenu €9,50 

Met surprise!!! 

Medio vorig jaar startte VDZ de zoektocht 
naar een Hoofd Opleidingen, met de op-
dracht om een integrale voetbal opleiding 

vorm te geven van mini’s tot senioren. Al snel bleek 
dat onze ambities te groot waren om hiervoor 1 per-
soon te vinden. Daarom is besloten om de rol op te 
splitsen in een opleidingscoördinator voor pupillen 
(OCP) en junioren (OCJ).

Met Wouter Jansen hadden we de OCP al in huis, 
wat onder meer afgelopen seizoen heeft geresul-
teerd in de circuit trainingen op woensdag voor de 
jongste jeugdteams (zie hiervoor vorige Volharders). 
De OCJ zoektocht verliep wat minder vlot, waardoor 
Roy Crijns in de winterstop als interim coördinator is 
aangetreden om de lopende zaken op te pakken en 
de samenwerking bij de junioren (coördinatoren) op 
gang te houden.

We zijn verheugd om te vertellen dat wij een OCJ 
hebben gevonden: Niek Verheijen, voor zowel de jon-
gens als de meiden. Hij stelt zich hieronder zelf even 
voor. Roy – volgend seizoen TC JO14/15 - rondt de 
werkzaamheden op weg naar het komende seizoen 
af, waaronder het begeleiden van de teamindelingen 
bij de junioren en de werving en aanstelling van het 
trainingskader samen met de leeftijdscoördinatoren. 
Niek krijgt daarna een warme overdracht en bege-
leiding en start in augustus. Binnen het structureren 
en beschrijven (visie)  van de jeugdopleiding is een 
belangrijke voorwaarde dat de meiden junioren hier-
in integraal worden meegenomen. Wij wensen Niek 
hierbij veel succes en fijne samenwerking.   

OpleidingsCoördinator Junioren

“Mijn naam is Niek Verheijen, 29 jaar, geboren en 
getogen in Arnhem. Na jaren als trainer met verschil-
lende leeftijden en niveaus te hebben gewerkt, ben 
ik mij sinds 2 jaar gaan toeleggen op het werk direct 
buiten de witte lijnen.
 
De laatste periode heb ik met veel mensen binnen 
de club mogen spreken en ik heb mij ingelezen in 
het speerpunten plan. We hebben gesproken over 
de stappen die genomen zijn en waar de volgende 
ontwikkelpunten liggen. De professionaliteit waar-
mee VDZ haar ambities kenbaar maakt (lees; speer-
puntenplan) en concrete tussenstappen weet te zet-
ten, spreekt mij enorm aan.
 
De organisatie bij een grote club als VDZ zo sterk 
maken dat de individuen op het veld optimaal spel-
plezier beleven, dat is voor mij de mooiste uitdaging. 
Elke speler is anders, maar elke speler komt voor 
zijn of haar plezier naar de voetbalclub. VDZ en ik 
hebben elkaar gevonden in de wens om elke speler 
optimaal van het spel te laten genieten. Wij geloven 
dat in een veilig en plezierig sportklimaat, iedereen 
optimaal kan ontwikkelen.

Vanuit deze overtuiging heb ik heel veel zin in mijn 
nieuwe uitdaging. Als we ons nog even netjes aan 
de regels van onze regering houden, dan zien we 
elkaar hopelijk in augustus op het veld. Tot dan!”

Even voorstellen, Niek Verheijen
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Opleidingscoördi-
nator Junioren Niek 
Verheijen

Medio vorig jaar startte VDZ de zoektocht 
naar een Hoofd Opleidingen, met de op-
dracht om een integrale voetbal opleiding 

vorm te geven van mini’s tot senioren. Al snel bleek 
dat onze ambities te groot waren om hiervoor 1 per-
soon te vinden. Daarom is besloten om de rol op te 
splitsen in een opleidingscoördinator voor pupillen 
(OCP) en junioren (OCJ).

Met Wouter Jansen hadden we de OCP al in huis, 
wat onder meer afgelopen seizoen heeft geresul-
teerd in de circuit trainingen op woensdag voor de 
jongste jeugdteams (zie hiervoor vorige Volharders). 
De OCJ zoektocht verliep wat minder vlot, waardoor 
Roy Crijns in de winterstop als interim coördinator is 
aangetreden om de lopende zaken op te pakken en 
de samenwerking bij de junioren (coördinatoren) op 
gang te houden.

We zijn verheugd om te vertellen dat wij een OCJ 
hebben gevonden: Niek Verheijen, voor zowel de jon-
gens als de meiden. Hij stelt zich hieronder zelf even 
voor. Roy – volgend seizoen TC JO14/15 - rondt de 
werkzaamheden op weg naar het komende seizoen 
af, waaronder het begeleiden van de teamindelingen 
bij de junioren en de werving en aanstelling van het 
trainingskader samen met de leeftijdscoördinatoren. 
Niek krijgt daarna een warme overdracht en bege-
leiding en start in augustus. Binnen het structureren 
en beschrijven (visie)  van de jeugdopleiding is een 
belangrijke voorwaarde dat de meiden junioren hier-
in integraal worden meegenomen. Wij wensen Niek 
hierbij veel succes en fijne samenwerking.   

OpleidingsCoördinator Junioren

“Mijn naam is Niek Verheijen, 29 jaar, geboren en 
getogen in Arnhem. Na jaren als trainer met verschil-
lende leeftijden en niveaus te hebben gewerkt, ben 
ik mij sinds 2 jaar gaan toeleggen op het werk direct 
buiten de witte lijnen.
 
De laatste periode heb ik met veel mensen binnen 
de club mogen spreken en ik heb mij ingelezen in 
het speerpunten plan. We hebben gesproken over 
de stappen die genomen zijn en waar de volgende 
ontwikkelpunten liggen. De professionaliteit waar-
mee VDZ haar ambities kenbaar maakt (lees; speer-
puntenplan) en concrete tussenstappen weet te zet-
ten, spreekt mij enorm aan.
 
De organisatie bij een grote club als VDZ zo sterk 
maken dat de individuen op het veld optimaal spel-
plezier beleven, dat is voor mij de mooiste uitdaging. 
Elke speler is anders, maar elke speler komt voor 
zijn of haar plezier naar de voetbalclub. VDZ en ik 
hebben elkaar gevonden in de wens om elke speler 
optimaal van het spel te laten genieten. Wij geloven 
dat in een veilig en plezierig sportklimaat, iedereen 
optimaal kan ontwikkelen.

Vanuit deze overtuiging heb ik heel veel zin in mijn 
nieuwe uitdaging. Als we ons nog even netjes aan 
de regels van onze regering houden, dan zien we 
elkaar hopelijk in augustus op het veld. Tot dan!”

Even voorstellen, Niek Verheijen
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Beethovenlaan 61 | Arnhem

Kleurplaat

Kleur de kleurplaat zo mooi mogelijk in. Dat mag met verf, stift, kleurpotlood, beplakken met ge-
kleurd papier etc. Onder de mooiste inzenders verloten wij een mooie VDZsjaal. Inleveren in de 
kopijbus in het clubhuis, bij één van de redactieleden of opsturen naar het redactieadres. 
Winnaar van de vorige kleurplaat is Lukas Blok. Hij krijgt zijn VDZsjaal binnenkort thuisgestuurd



jp offseT

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.

Ik als trainer van MO11-2 wil even kwijt dat ik af-
gelopen seizoen enorm heb genoten van jullie als 
team en ouders. Elke week was het volle-bak met 

de trainingen en wedstrijden die we hadden. Of het 
nu goed of slecht weer was, jullie stonden er elke 
keer weer vol enthousiasme om te leren en beter te 
worden. En sommige van jullie zelfs extra dagen om 
aan jullie zwakheden te werken.
Er zijn nieuwe vriendschappen ontstaan, en hebben 
we tal van hilarische momenten gehad. Hierdoor 
gingen we elke week beter en beter voetballen als 
team. Helaas kwam toen de coronacrisis, waardoor 
we niet onze weg omhoog konden voortzetten.

Maar als team bleven we doortrainen. Hoewel we dit 
via zoom deden, was het wel fi jn en leuk om te doen, 
en konden we elkaar toch nog zien en dingen leren. 
Op de zaterdagen gezellig met elkaar bingo spelen 
en een heuse EK-vrouwenquiz gedaan.

Maar mijn dank gaat ook naar mijn assistent-trainer 
en teamleider. Want dankzij jullie verliepen de trai-
ningen en wedstrijden een stuk makkelijker.

En ik mag natuurlijk de ouders niet vergeten. Want 
jullie zorgden ervoor dat de kinderen elke training 
aanwezig waren. En dat er elke wedstrijd voldoende 
vervoer was voor de meiden. Ook waren jullie bereid 
om aan alle extra activiteiten die georganiseerd wer-
den door mij, mee te werken. Mijn grote dank dus 
naar jullie daarvoor.

Hoewel we nu gelukkig weer mogen trainen, wat 
supermooi is, zullen er toch een aantal meiden af-
scheid van elkaar gaan nemen. Zo zullen er een 
aantal gaan stoppen, en andere door hun leeftijd 
naar een hoger elftal gaan. Maar het grootste ge-
deelte zal waarschijnlijk bij elkaar blijven, waar we 
dan weer gezamenlijk aan iets moois zullen gaan 
werken.

Afgelopen seizoen heb ik dus met recht genoten van 
team MO11-2.

Groet
Richard de Ruiter

Ode aan MO11-2 en ouders
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Ode aan MO11-2

Ik als trainer van MO11-2 wil even kwijt dat ik af-
gelopen seizoen enorm heb genoten van jullie als 
team en ouders. Elke week was het volle-bak met 

de trainingen en wedstrijden die we hadden. Of het 
nu goed of slecht weer was, jullie stonden er elke 
keer weer vol enthousiasme om te leren en beter te 
worden. En sommige van jullie zelfs extra dagen om 
aan jullie zwakheden te werken.
Er zijn nieuwe vriendschappen ontstaan, en hebben 
we tal van hilarische momenten gehad. Hierdoor 
gingen we elke week beter en beter voetballen als 
team. Helaas kwam toen de coronacrisis, waardoor 
we niet onze weg omhoog konden voortzetten.

Maar als team bleven we doortrainen. Hoewel we dit 
via zoom deden, was het wel fi jn en leuk om te doen, 
en konden we elkaar toch nog zien en dingen leren. 
Op de zaterdagen gezellig met elkaar bingo spelen 
en een heuse EK-vrouwenquiz gedaan.

Maar mijn dank gaat ook naar mijn assistent-trainer 
en teamleider. Want dankzij jullie verliepen de trai-
ningen en wedstrijden een stuk makkelijker.

En ik mag natuurlijk de ouders niet vergeten. Want 
jullie zorgden ervoor dat de kinderen elke training 
aanwezig waren. En dat er elke wedstrijd voldoende 
vervoer was voor de meiden. Ook waren jullie bereid 
om aan alle extra activiteiten die georganiseerd wer-
den door mij, mee te werken. Mijn grote dank dus 
naar jullie daarvoor.

Hoewel we nu gelukkig weer mogen trainen, wat 
supermooi is, zullen er toch een aantal meiden af-
scheid van elkaar gaan nemen. Zo zullen er een 
aantal gaan stoppen, en andere door hun leeftijd 
naar een hoger elftal gaan. Maar het grootste ge-
deelte zal waarschijnlijk bij elkaar blijven, waar we 
dan weer gezamenlijk aan iets moois zullen gaan 
werken.

Afgelopen seizoen heb ik dus met recht genoten van 
team MO11-2.

Groet
Richard de Ruiter

Ode aan MO11-2 en ouders
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Ook perfect voor 
uw verjaardag, een receptie of  clubavond

Indeling- en 
selectiebeleid 
seizoen 20/21Sinds maart/april zijn alle technisch coördina-

toren samen met de opleidingscoördinato-
ren al druk om voor komend seizoen (2020 

– 2021) de teamindelingen te maken. We proberen 
hierbij om iedereen op zijn of haar niveau in te de-
len. Dat hierbij keuzes worden gemaakt waar niet 
iedereen het mee eens kan zijn, is helaas niet te 
voorkomen. De keuzes die we maken, doen we niet 
zomaar. Meerdere mensen kijken naar de indelin-
gen; leiders, trainers, technisch jeugdcoördinatoren 
en jeugdcommissie gaan niet over ‘een nacht ijs’ bij 
de teamindelingen. En daarbij geldt verder dat we 
iedereen blijven volgen en niemand uit het oog ver-
liezen.

Ander selectiebeleid 
Na afgelopen seizoen hebben we, na een grondige 
evaluatie, ervoor gekozen dat we alleen nog in de 
oneven jaargangen (schaduw)selectieteams heb-
ben. Zo zijn bijvoorbeeld de JO15-1 en JO15-2 het 
(schaduw)selectieteam voor de lichting JO14/15. 
Deze aanpak zorgt voor een betere mix tussen 
eerste- en tweedejaars spelers, meer uitdaging en 
voorkomt ‘gemakzucht’. In de hele breedte staat het 
opleiden en ontwikkelen van het individu voorop en 
delen we iedereen in op het voor hem of haar beste 
niveau. 

Bij de meidenteams kennen we (nog) geen even tus-
senjaren en delen we dus per twee lichtingsjaren in: 
MO11, MO13, MO15, MO17 en MO19. Daaronder 
lopen de meiden en jongens door elkaar. Maar ook 
bij de meiden geldt dat we dat we iedereen proberen 
in te delen op haar eigen niveau en ook geldt dat 
het opleiden en ontwikkelen van de individu voorop 
staat.    

Op de website hebben we uitvoerig het selectie- en 
opleidingsbeleid beschreven en het proces van in-
delen. 

Roy Crijns – Opleidingscoördinator Junioren
Wouter Jansen – Opleidingscoördinator Pupillen 

Indeling- en selectiebeleid seizoen 20/21 
→kijk op de website

Foto’s: Kim Corbeek-Folman
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Voor de lockdown had Tijs Ber-
gervoet vanuit het bestuursteam 
social op de agenda gezet. Dit 

vanuit de wens om het DNA, het karakter 
van VDZ beter beleefbaar te maken voor 
iedereen. Met social komen we verder dan 
elkaar informeren. Via de nieuwe kanalen 
kunnen we elkaar meer inspireren en acti-
veren. Maar het moest nog wel even gaan 
gebeuren. Het werd een thing to do. De 
lockdown bleek een ideale start voor de 
social kanalen, want juist in de quarantaine 
tijd was er een sterke wens om met elkaar 
als clubleden in verbinding te blijven en 
elkaar een hart onder de riem te steken.
 
Onder het motto #wevolharden (we zitten 
thuis maar niet stil) besloten we om met 
wat mensen de kanalen Facebook en 
Instagram te gaan opzetten. De whatsappgroep groeide 
als vanzelf tot een totaal van 9 gedreven deelnemers. 
Geholpen door een vrijwilliger en social expert van buiten 
de club, Leonie Hulshof, die de opbouw coördineerde. Alle 
communicatie in de groep verliep via whatsapp.
 
Waar staan we nu?
Je kan zeggen dat social bij VDZ nu een aardige lift heeft
gekregen. We hebben inmiddels ruim 400 volgers en
er zit activiteit en beweging in. We zijn aan het uitvinden
wat werkt en minder goed werkt. Wat er past bij Insta 
en wat er past bij Facebook. We willen ook Twitter gaan 
oppakken en met TikTok maken we ook voorzichtig een 
begin. Met de webapp, Insta, Facebook, Twitter en TikTok 
en een goede whatsapp structuur naar trainers en spelers 
hebben we dan een mooie basis staan.

Wat we willen verder?
Social is niet meer weg te denken. Ook niet voor een
voetbalclub als VDZ. Hoe meer mensen de social kanalen
volgen, hoe belangrijker deze media kunnen worden voor

VDZ. We willen dus nog meer volgers en we willen nog 
aantrekkelijkeren relevanter zijn voor alle groepen bij VDZ.
Daarvoor moeten we goed kijken naar behoeftes bij alle
leden (ouders, trainers, junioren, senioren, scheidrechters,
oud leden etc.).

Jongens en meiden bij de VDZ SOCIAL CLUB
We willen vooral ook leden/spelers speelsters uitnodigen
bij de VDZ social club. Jongens en meiden bij VDZ die
gevoel hebben voor social en die daar zelf al behoorlijk
actief zijn. Die weten hoe het werkt en die ons oudjes 
gaan duidelijk maken hoe het beter kan. Zij vormen met 
anderen de redactie van Insta en Facebook en Tiktok. 
Zij vormen het hart van VDZ SOCIALCLUB en bepalen 
samen hoe aantrekkelijk en actief die clubwordt. 

Ruud Tuithof

VDZ Social Club

instagram.com/vdzarnhem1926/
facebook.com/vdzarnhem1926/

VDZ  
Social Club

Wil jij ook meedoen met het opzetten 
van de social mediakanalen van VDZ 

stuur dan een mailtje naar  
socialclub@vdz-arnhem.nl

Gekomen om te blijven
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VDZ Social Club
#w

evolharden



VDZ Jeugd van intelligente lock-down naar seizoen 2020-2021

Het rommelde wat. In China gebeurde van 
alles wat we ons niet konden voorstellen. 
Onheilspellende verhalen uit Italië. Zieke 

mensen die op wintersport waren geweest. En toen 
boem! Op 12 maart sijpelden berichten binnen uit 
Den Haag. ’s Middags rond drie uur stond mijn 
Whatsapp roodgloeiend, maar niemand wist het ze-
ker. De site van de KNVB lag eruit en ook die van 
de Overheid was niet duidelijk. Toen we fragmenten 
van nieuws sites combineerden leek het eerst of 
we dat weekend niet zouden mogen voetballen. En 
rond vier uur was het duidelijk: de trainingen voor die 
avond moesten eruit en dat weekend werd er inder-
daad niet gevoetbald. Daarna is het snel gegaan en 
zaten we met zijn allen thuis. Nederland zat in een 
intelligente lockdown.  Ineens was wat normaal was 
niet meer normaal.

#wevolharden, dat doen we samen
Het mooie wat er gebeurde – ondanks alle narigheid 
die het coronavirus brengt - was dat er allerlei initi-
atieven ontstonden. Hoe houden we de waakvlam 
aan van onze vereniging? Hoe zorgen we ervoor dat 
we verbonden blijven met elkaar, elkaar niet uit het 
oog verliezen of zoals de premier zei ‘een beetje op 
elkaar letten.’ Met een klein clubje zijn zo de initiatie-
ven via de sociale media geboren en groot gemaakt. 
Iedere 100e volger op Instagram kreeg een uniek 
#wevolharden  T-shirt, 1,5 meter oefeningen gingen 
viraal, spontane filmpjes deelden we met elkaar en 
we vroegen hoe het met elkaar gaat etc. 

Toen het bericht kwam dat we weer met de jeugd 
mochten gaan trainen, onder voorwaarden, hebben 
we dit snel kunnen oppakken. Het voetbal stond wel-
iswaar op een waakstand, maar achter de schermen 
waren we nog volop bezig: wat als we weer mogen 
beginnen en de voorbereidingen voor het komende 
seizoen (hierover zo meer). Het wachten was even 
op de richtlijnen van KNVB en gemeente. Toen dat 
er was, hebben we het trainingsrooster kunnen 
maken, protocollen beoordeeld en aangevuld voor 
trainers, ouders en spelers/speelsters en het vrijwilli-
gersrooster opgeplust met coronacoördinatoren. En 
niet te vergeten hebben de mannen van de onder-
houdsploeg gezorgd dat het park coronaproof was 
gemaakt om te mogen trainen. In een goede week 
hadden we de organisatie voor de tijdelijke trainings-
aanpak op poten. Dat is ook wel weer de kracht van 
VDZ; we doen dat gewoon met elkaar. Met als mooi-
ste compliment dat alle jeugdteams het weer heerlijk 
vonden om op het veld met een bal te staan.

Nieuwe trainers, leiders en coördinatoren 
Zoals gezegd gingen de voorbereidingen voor het 
komende seizoen door, want wat we zeker wisten 
was dat er weer gevoetbald gaat worden na deze 
coronacrisis. De voorbereidingen startten altijd al 
kort na de winterstop met de inventarisaties, zoals 
welk kaderlid gaat door of stopt en welke ambities 
hebben trainers? Daarna krijgen we meestal nieuwe 
richtlijnen van de KNVB, waarmee de opleidings-
coördinatoren aan de slag gaan met de technische 

leeftijdscoördinatoren. Want, welke gevolgen heb-
ben de richtlijnen voor de teamsamenstellingen, 
klasse indelingen etc.? En passant zijn gesprekken 
geweest met de selectietrainers en coördinatoren 
wat hun wensen zijn voor volgend seizoen. In febru-
ari/maart konden we daardoor al toezeggingen doen 
en op zoek om de opengevallen plekken in te vullen. 
Daarna begon ook het proces van indelen voor vol-
gend jaar. Hoeveel spelers en speelsters hebben we 
bijvoorbeeld en wat zijn bevindingen van de coördi-
natoren tot dan toe? Elders in deze Volharder staat 
hoe dit proces van indelen verloopt en wanneer we 
de indelingen voor komend jaar naar buiten zullen 
brengen en hoe. 

Zoals het er nu voorstaat, mag de KNVB na 1 sep-
tember de competities weer opstarten. Hoe dat er 
allemaal uit gaat zien en wat dat voor iedereen be-
tekent, weten we op moment van schrijven nog niet. 
Via e-mail, social media en website communiceren 
we met de jeugdleden en ouders als er meer be-
kend is over de start van de competities en waar de 
informatie staat. Ook hoelang we doortrainen deze 
zomer en wanneer de trainingen in augustus weer 
starten laten we tijdig weten. 

Hoe sluiten we 2019-2020 af?
Dit seizoen geen voorjaarskampioenen, algeheel 
kampioenen en bekerwinnaars. Ook geen toernooi-
en in Nederland of zelfs in het buitenland. We weten 
ook nog niet of er een versoepeling van maatregelen 

VDZ jeugd van intelligente lock-down naar seizoen 2020 – 2021?
komt, waardoor we gezamenlijk dit seizoen 
kunnen uitluiden. Wel gaan de ‘coronatrainingen’ 
gewoon door voor alle leden en mogelijk langer 
dan de gebruikelijke einddatum medio juni.

Ook moeten alle teamtassen met gewassen wed-
strijdshirts, trainingshesjes, bidons/waterzakken, 
aanvoerdersbanden, ballen en al het andere (bij-
voorbeeld trainingspakken) dat in bruikleen is gege-
ven weer terugkomen bij VDZ. Hierover ontvangen 
alle leiders, trainers en teammanagers bericht. En 
ook dit zullen we coronaproof moeten organiseren, 
waardoor het iets anders (langzamer?) gaat lopen 
dan andere jaren. Belangrijkste is dat alles terug-
komt op de club en we snel duidelijk hebben wat er 
bijbesteld of gerepareerd moet worden. We hopen 
hierbij op ieders medewerking, zodat we met een 
ploeg vrijwilligers deze zomer de tassen snel op orde 
hebben voor de nieuwe teams, we de ballenvakken 
weer kunnen (aan)vullen en alles klaar kunnen leg-
gen voor uitgave voor het nieuwe seizoen. 

#wevolharden en zien elkaar hopelijk snel weer 
in onze zo mooi verbouwde kantine.

John Wijbenga, jeugdvoorzitter

Foto’s: Kim Corbeek-Folman
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Het rommelde wat. In China gebeurde van 
alles wat we ons niet konden voorstellen. 
Onheilspellende verhalen uit Italië. Zieke 

mensen die op wintersport waren geweest. En toen 
boem! Op 12 maart sijpelden berichten binnen uit 
Den Haag. ’s Middags rond drie uur stond mijn 
Whatsapp roodgloeiend, maar niemand wist het ze-
ker. De site van de KNVB lag eruit en ook die van 
de Overheid was niet duidelijk. Toen we fragmenten 
van nieuws sites combineerden leek het eerst of 
we dat weekend niet zouden mogen voetballen. En 
rond vier uur was het duidelijk: de trainingen voor die 
avond moesten eruit en dat weekend werd er inder-
daad niet gevoetbald. Daarna is het snel gegaan en 
zaten we met zijn allen thuis. Nederland zat in een 
intelligente lockdown.  Ineens was wat normaal was 
niet meer normaal.

#wevolharden, dat doen we samen
Het mooie wat er gebeurde – ondanks alle narigheid 
die het coronavirus brengt - was dat er allerlei initi-
atieven ontstonden. Hoe houden we de waakvlam 
aan van onze vereniging? Hoe zorgen we ervoor dat 
we verbonden blijven met elkaar, elkaar niet uit het 
oog verliezen of zoals de premier zei ‘een beetje op 
elkaar letten.’ Met een klein clubje zijn zo de initiatie-
ven via de sociale media geboren en groot gemaakt. 
Iedere 100e volger op Instagram kreeg een uniek 
#wevolharden  T-shirt, 1,5 meter oefeningen gingen 
viraal, spontane filmpjes deelden we met elkaar en 
we vroegen hoe het met elkaar gaat etc. 

Toen het bericht kwam dat we weer met de jeugd 
mochten gaan trainen, onder voorwaarden, hebben 
we dit snel kunnen oppakken. Het voetbal stond wel-
iswaar op een waakstand, maar achter de schermen 
waren we nog volop bezig: wat als we weer mogen 
beginnen en de voorbereidingen voor het komende 
seizoen (hierover zo meer). Het wachten was even 
op de richtlijnen van KNVB en gemeente. Toen dat 
er was, hebben we het trainingsrooster kunnen 
maken, protocollen beoordeeld en aangevuld voor 
trainers, ouders en spelers/speelsters en het vrijwilli-
gersrooster opgeplust met coronacoördinatoren. En 
niet te vergeten hebben de mannen van de onder-
houdsploeg gezorgd dat het park coronaproof was 
gemaakt om te mogen trainen. In een goede week 
hadden we de organisatie voor de tijdelijke trainings-
aanpak op poten. Dat is ook wel weer de kracht van 
VDZ; we doen dat gewoon met elkaar. Met als mooi-
ste compliment dat alle jeugdteams het weer heerlijk 
vonden om op het veld met een bal te staan.

Nieuwe trainers, leiders en coördinatoren 
Zoals gezegd gingen de voorbereidingen voor het 
komende seizoen door, want wat we zeker wisten 
was dat er weer gevoetbald gaat worden na deze 
coronacrisis. De voorbereidingen startten altijd al 
kort na de winterstop met de inventarisaties, zoals 
welk kaderlid gaat door of stopt en welke ambities 
hebben trainers? Daarna krijgen we meestal nieuwe 
richtlijnen van de KNVB, waarmee de opleidings-
coördinatoren aan de slag gaan met de technische 

leeftijdscoördinatoren. Want, welke gevolgen heb-
ben de richtlijnen voor de teamsamenstellingen, 
klasse indelingen etc.? En passant zijn gesprekken 
geweest met de selectietrainers en coördinatoren 
wat hun wensen zijn voor volgend seizoen. In febru-
ari/maart konden we daardoor al toezeggingen doen 
en op zoek om de opengevallen plekken in te vullen. 
Daarna begon ook het proces van indelen voor vol-
gend jaar. Hoeveel spelers en speelsters hebben we 
bijvoorbeeld en wat zijn bevindingen van de coördi-
natoren tot dan toe? Elders in deze Volharder staat 
hoe dit proces van indelen verloopt en wanneer we 
de indelingen voor komend jaar naar buiten zullen 
brengen en hoe. 

Zoals het er nu voorstaat, mag de KNVB na 1 sep-
tember de competities weer opstarten. Hoe dat er 
allemaal uit gaat zien en wat dat voor iedereen be-
tekent, weten we op moment van schrijven nog niet. 
Via e-mail, social media en website communiceren 
we met de jeugdleden en ouders als er meer be-
kend is over de start van de competities en waar de 
informatie staat. Ook hoelang we doortrainen deze 
zomer en wanneer de trainingen in augustus weer 
starten laten we tijdig weten. 

Hoe sluiten we 2019-2020 af?
Dit seizoen geen voorjaarskampioenen, algeheel 
kampioenen en bekerwinnaars. Ook geen toernooi-
en in Nederland of zelfs in het buitenland. We weten 
ook nog niet of er een versoepeling van maatregelen 

VDZ jeugd van intelligente lock-down naar seizoen 2020 – 2021?
komt, waardoor we gezamenlijk dit seizoen 
kunnen uitluiden. Wel gaan de ‘coronatrainingen’ 
gewoon door voor alle leden en mogelijk langer 
dan de gebruikelijke einddatum medio juni.

Ook moeten alle teamtassen met gewassen wed-
strijdshirts, trainingshesjes, bidons/waterzakken, 
aanvoerdersbanden, ballen en al het andere (bij-
voorbeeld trainingspakken) dat in bruikleen is gege-
ven weer terugkomen bij VDZ. Hierover ontvangen 
alle leiders, trainers en teammanagers bericht. En 
ook dit zullen we coronaproof moeten organiseren, 
waardoor het iets anders (langzamer?) gaat lopen 
dan andere jaren. Belangrijkste is dat alles terug-
komt op de club en we snel duidelijk hebben wat er 
bijbesteld of gerepareerd moet worden. We hopen 
hierbij op ieders medewerking, zodat we met een 
ploeg vrijwilligers deze zomer de tassen snel op orde 
hebben voor de nieuwe teams, we de ballenvakken 
weer kunnen (aan)vullen en alles klaar kunnen leg-
gen voor uitgave voor het nieuwe seizoen. 

#wevolharden en zien elkaar hopelijk snel weer 
in onze zo mooi verbouwde kantine.

John Wijbenga, jeugdvoorzitter

Foto’s: Kim Corbeek-Folman
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BSW Adviesgroep

Rung Thais Restaurant

rund 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
Vanwege de coronavirus alleen vooraf te reserveren

afhalen tussen 17.00 en 19.00 (telefonisch te bestellen)
Ruiterstraat 43

Overige informatie staat op www.restaurantrung.nl
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Damesselectie weer 
aan de slag 

Foto’s Marjon Elshof
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Bijna kampioen
In tijden van crisis is voetbal natuurlijk 
niet meer dan een futiliteit. Onbelang-
rijk. Een wissewasje. Maar wat als je 
met je team op weg was naar grootse 
dingen? Dan mag je ook even balen 
van een abrupt einde, toch? De 
redactie dook in de ranglijsten, vond 
twee seniorenteams met een kans op een 
kampioenschap en stelden ze de vraag:

Wat dachten jullie toen de competitie werd 
stopgezet?

Team: VDZ VE1
Klasse: 1e 01
Stand: 2e

‘Ja, er werd al flink over een kampioenschap 
gesproken in de kleedkamer. ‘De platte kar’ was mis-
schien nog niet besteld, maar plannen voor een feestje 
waren er stiekem al wel. Dus toen de competitie werd 
stilgelegd vonden we dat erg jammer. Toch was er vooral 

begrip. Ik denk dat je ook meer kunt 
spreken over berusting dan teleur-
stelling in het team. Maar dat heeft 
waarschijnlijk meer te maken met 
onze leeftijden.’  Andor Buisman

Team: VDZ 2 (zaterdag)
Klasse: 3e A

Stand: 1e

‘Je zou de berichten in onze appgroep eens 
moeten lezen. Na dertien wedstrijden wer-
den de voorbereidingen voor een feest al 

in gang gezet. Spits Martijn van Gessel 
dacht zelfs voor het eerst in zijn leven 
kampioen te worden. Het zelfvertrou-

wen was dus heel erg groot. En heel even 
hoopten we dat de KNVB de koplopers tot kampioenen 
zou uitroepen. Maar het mocht niet zo zijn. Jammer. Er 
zijn belangrijkere dingen. Volgend jaar hopelijk weer een 
kans.’  Jon Wittendorp

STEUN VDZ 
BESTEL EEN SHIRT
WWW.VDZ-ARNHEM.NL/WEBSHOP

Webshop
#WeVolharden shirt
Slechts €20,20

Steun VDZ in deze tijd met het 
#WeVolharden tshirt. 50% van de 
opbrengst is voor VDZ, en komt in 
een steunfonds. Met VDZ logo op 
de mouw. Fijne slogan voor deze 
moeilijke tijden.
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Kantine / huiska-
merproject vor-
dert gestaag

Het opknappen van onze kantine / huiskamer loopt 
langzamerhand naar de afrondende fase. De prima 
samenwerking van de HC en de Onderhoudsgroep 

heeft mooie resultaten opgeleverd. Helaas kunnen de VDZ 
leden door de Coronacrisis nog niet genieten van alle ver-
anderingen maar dat betekent niet dat we jullie niet op de 
hoogte kunnen houden van de vorderingen.

Er zijn nog wel wat punten in de planning die aandacht vra-
gen maar goedkeuring van het bestuur vereisen. Ook door 
de Corona crisis kan dat enigszins uitgesteld worden; ten-
slotte hebben we weinig inkomsten uit de kantine omzet en 
moet de penningmeester “op de kleintjes passen”. 

Hoe ziet die planning er dan uit?
Planten op verschillende plaatsen, extra meubilair (tafels 
en krukken), verplaatsen TV-schermen, schilderwerk in de 
hal, WC’s etc., voorzijde van de bar wordt bekleed met 
lichtere houtplaten. Rest nog om te vermelden dat met de 
enorme inzet van onze vrijwilligers en leveranciers een 
uitstekend resultaat is bereikt.

ALLEMAAL HEEL ERG BEDANKT VOOR JULLIE INZET!

Henk Matser / Wim van Swaay

KANTINE / HUISKAMER PROJECT 
VORDERT GESTAAG

Wat is er tot heden gebeurd?

• De luifel is geheel af en opgeleverd; een 
professioneel aanzicht
• Het nieuwe voorraad gebouw is gereed en 
volledig ingericht met stellingen en vrieskis-
ten
• Het plafond is vernieuwd en nu voorzien 
van geluidswerend en brandwerend materi-
aal
• De elektriciteitskabels boven het plafond 
zijn volledig veilig gemaakt
• Boven de bar zijn 4 informatieschermen 
geplaatst die permanent worden bijgehou-
den
• De muziekinstallatie is vernieuwd
• Het nieuwe meubilair is al enige tijd in ge-
bruik en heeft overwegend positieve reacties 
opgeleverd
• Op alle tafels staan kleine plantjes ter aan-
kleding; deze zijn allemaal kunst i.v.m. houd-
baarheid en minder onderhoud. Niet onbe-
langrijk: Gesponsord door Johan de Lange.
• De lijsten met shirts van VDZ leden die be-
taald voetbal bereikt hebben zijn voorzien 
van teksten met een fotootje
• De lampen boven de hoge tafels aan de 
wanden en voor de ramen zijn opgehangen 
en zijn dimbaar
• Boven de bar zijn nieuwe lampen geplaatst 
die voor meer sfeer zorgen dan de oude 
lampen 



De thuiswedstrijd, 
bijzondere tijden, 
bijzondere beelden

De thuiswedstrijd
Bijzondere tijden leveren bijzondere beelden op. 
Want er is veel ruimte voor creativiteit in quarantainetijd. 
We leven op afstand, we houden contact en houden roodzwart dichtbij.
Zo spelen we samen een thuiswedstrijd tegen Corona.

Hoe laat jij roodzwart thuis leven?
 
#wevolharden
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Mondygiënistenpraktijk Arnhem

Schoonmaakbedrijf Hofs

Géro meuBelsToffeerderij

voor 
particulieren
bedrijven 
verenigingen

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

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

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

 www.sbhofs.nl
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In 2005 haakte het bestuur de knoop definitief door. Na 
lang wikken en wegen was de ‘verplichte vrijwilligersre-
geling’ een feit. Niet alleen omdat VDZ een vereniging 

is van, voor en door leden, maar ook omdat er te weinig 
handen waren voor het vele werk. Om een idee te geven: 
bij VDZ hebben we ieder seizoen te maken met zo’n 300 
kaderleden (trainers, leiders, scheidsrechters, coördina-
toren, commissies, etc.) en draaien zo’n 500 vrijwilligers 
bijna 2000 kantinediensten. De vrijwilligersregeling be-
staat dit seizoen al weer 15 jaar. Een mooi succes en een 
inspirerend voorbeeld voor veel andere sportverenigingen.

VDZ kent sinds de start van de vrijwil-
ligersregeling ook de verkiezing van 
Vrijwilliger van het jaar. Als extra blijk 
van waardering, namens be-
stuur en alle leden, 
voor alle ka-
derleden en 
vrijwilligers 
die zich be-
langeloos 
inzetten 
voor de ver-
eniging. Als signaal 
naar leden dat vrijwil-
ligerswerk leuk is en 
gewaardeerd en beloond wordt!

VERKIEZING
De verkiezing Vrijwilliger van het Jaar vindt jaarlijks aan 
het einde van het seizoen plaats. Voor zowel Jeugd als 
Senioren. Iedereen kan een vrijwilliger voor deze extra 
waarderingsprijs aandragen bij het bestuur. Op basis van 
alle aanmeldingen kiest het bestuur de Vrijwilliger van het 
jaar voor dat seizoen. Wie moet volgens jou dit seizoen 
de Vrijwilliger van het jaar worden? Stuur een email met 
jouw kandidaat met toelichting naar 
bestuur@vdzarnhem.nl

Sjors van Leeuwen

VDZ vrijwilligersregeling viert 
het 15-jarig jubileum

Vrijwilligers van het jaar
2018/2019 Jeugd Rob van der Beek
  Senioren Horecacommissie

2017/2018 Jeugd Cantor Barten
  Senioren Erwin Brakenhoff

2016/2017 Jeugd Gérard van Lunenburg
  Senioren Martin Brouwer

2015/2016 Jeugd Johan Splint
  Senioren Anneke van Swaaij &
    Ellen van Beek

2014/2015 Jeugd Jérôme Jansen
  Senioren Rudi Borkus
  Waarderingsprijs Ad Heijnen

2013/2014 Jeugd Gert Jan Schouten
  Senioren Anita Bruntink

2012/2013 Jeugd Irene Smeltink
  Senioren Rogier Walter
  Waarderingsprijs Stijn Altena

2011/2012 Jeugd Appie van der Elst
  Senioren Jan en Hannie Peters

2010/2011 Jeugd Thijs de Wit
  Senioren Corine Roelofsen
  Waarderingsprijs Jan Schmitz

2009/2010 Jeugd Fred Wigt
  Senioren Vaste bargroep
  Waarderingsprijs Frans Looijen

2008/2009 Jeugd Juan Tubio Tubio
  Senioren Inge Keuben
  Waarderingsprijs Marcel Broecks &
    Ron Huisman

2007/2008 Jeugd Marian Snel
  Senioren Harry Gudden
  Waarderingsprijs Jeugdcommissie

2006/2007 Jeugd Hennie Holtus
  Senioren Coen van den Bos
  Waarderingsprijs Barcommissie

2005/2006 Jeugd Toos Rutten
  Senioren Henk Koudijs

https://www.vdzarnhem.nl/1600/vrijwilligervanhetjaar/
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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 verandert
Aan de hand van het Speerpuntenplan: VDZ op weg naar 2026 gaat er in de 
toekomst qua organisatie veel veranderen. Het bestuursteam wordt uitgebreid, 
er komt een verenigingcoördinator en een hoofd opleidingen. Deze functies zijn 
nog niet helemaal ingevuld, dat gaat de komende maanden gebeuren. De nieuwe 
structuur hebben we vast, voor zover mogelijk, hieronder ingevuld.

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

Contributie
NL90RABO0132252406  
t.n.v. RK VV VDZ

Alle informatie vindt u op 

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

BestuursTeam
Voorzitter en woordvoerder Noud Hooyman 0611351333
Algemene zaken Bart Drewes & Esther Bronkhorst  0625524957
Financiële zaken Hans van der Held 0623374766 
Voetbaltechnische zaken <vacature>
Accommodatie & Facilitair Willem van Santen 0646444798
Communicatie & Sponsoring <vacature>
Overige BestuursTeam leden Zie website 
Vertrouwenscontactpersoon Hans Arentsen 0653429061
Vertrouwenscontactpersoon Astrid Huijsman 0623373103
 
Verenigingsbureau
Verenigingscoördinator <vacature>
Ledenadministratie J. Meijer ledenadministratie@vdzarnhem.nl
Vrijwilligersadministratie Jacqueline Meijer 06 10661682
Vrijwilligersplanning Hanny Jansen planning@vdzarnhem.nl
Contributieinning en incasso Hanny Jansen 0627838393
Kantine-administratie Henk Matser 06-54933511
Crediteurenadministratie Alexis Arends 
Wedstrijdsecretaris senioren Hanny Jansen wss@vdzarnhem.nl

Commissies
Herencommissie – selectie Rene Petersen 0618745408
Herencommissie – recreatie Rogier Walter 06 29276710
Damescommissie  Ad Heijnen 0622913123 
Horecacommissie  Rogier Walter 06 29276710
Sponsorcommissie VDZ Hogerop Evert van Amerongen 026 4435831
Clubbladcommissie De Volharder Rudi Borkus 026 4422408
Websitecommissie  Jeroen Westen 06 18067183
Club van 100 & Fondsenwerving Ronald Brakenhoff 06 21580873
Onderhoudscommissie  Wim van Swaaij 0622804197
Reüniecommissie  Marcel Leenders 0650902271
Club van 100 & Fondsenwerving Ronald Brakenhoff 0621580873

Jeugdcommissie
Voorzitter John Wijbenga jeugd@vdzarnhem.nl
Algemeen jeugdcoördinator <vacature> 
Wedstrijdsecretaris jeugd Gerard van Lunenburg wsj@vdzarnhem.nl
Communicatie   Ruud Tuithof
Algemeen lid Wim Schellevis
Toernooicommissie jeugd Lisette v. Dijk toernooicommissie@vdzarnhem.nl

Stagebegeleiding CIOS  Cantor Barten 06 52406331

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

Contactpersonen Overige zaken
Onderhoud en schoonmaak Steef Brinkhoff 0625088662

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

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

 Het team van Berkhout & Van Rijn   

Accountants en Belastingadviseurs 

B.V. streeft dagelijks naar een hoge 

kwaliteit en tevredenheid in hun 

dienstverlening. 

U kunt bij ons terecht voor:

● (LOON)ADMINISTRATIE 

● JAARREKENINGEN   

 eenmanszaken

 vennootschappen

 stichtingen

● ACCOUNTANTSVERKLARINGEN  

● ALLE FISCALE AANGIFTEN 

 inkomstenbelasting

 vennootschapsbelasting

 omzetbelasting

● FISCALE ADVISERING

 bedrijfsovernames

 herstructureringen

 inkomensplanning

 A Marketing 37c

 6921 RE Duiven

T  (026) 74 10 710

 A De Hofstede 30

 4033 BV Lienden

T  (0488) 74 00 40

E info@bvradvies.nl

I www.bvradvies.nl
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