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Flow Bloemisten

www.cafetariathoekjearnhem.nl

Cafetaria Bar ´t Hoekje

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

broodjes ● schotels ● ijs 
 döner ● snacks ● shoarma

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

standaardsnacks als Turkse hapjes. 
Vraag naar de mogelijkheden!Speciale momenten 

verdienen speciale bloemen

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

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

OLB Voetbalcenter

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

www.olbsports.nl



van de 
voorzitter

Gelukkig kunnen ook de seniorenteams weer trai-
nen. Sommigen helaas nog in groepjes van vier, 
maar het is een stap vooruit. Het is belangrijk, 

dat teamgenoten weer samen kunnen sporten. Belangrijk 
voor de spelers, belangrijk voor de teams en belangrijk 
voor VDZ. Ik heb er vertrouwen in, dat wij in het nieuwe 
seizoen ook weer competitie kunnen gaan spelen, hopelijk 
met geopende kantine, wellicht zelfs met publiek en mis-
schien al eerder met regiowedstrijden. Maar weer “nieuw
gewoon” sporten zou geweldig zijn. Zoals ik al eerder 
heb geschreven, zijn we daar in het bestuur, samen met 
de voetbalcommissies volop mee bezig. Trainers worden 
aangesteld, organisatorische voorbereidingen worden 
getroffen. Wij hebben de afgelopen maanden met een 
groot aantal commissies actief gesproken. Zij zijn samen 
met bestuur voorbereid op het nieuwe seizoen. 

Als u mij voor de coronauitbraak had gevraagd of onze 
vereniging bijna anderhalf seizoen zonder competitie en 
gesloten clubhuis zou overleven, had ik waarschijnlijk 
sterk getwijfeld of zelfs nee gezegd. Maar de werkelijkheid 
is dat we de crisis doorstaan. De leden blijven trouw aan 
de club, de organisatie draait door en financieel zijn we 
nog steeds gezond. In het bestuur hebben we afgespro-
ken de komende weken een conservatieve begroting voor 
volgend seizoen op te stellen, we nemen geen risico’s en 
doen geen gekke dingen. Tegelijkertijd maakt de pen-
ningmeester de balans op van de afgelopen anderhalf 
seizoen, waarin we minder uitgaven hebben gedaan en 
een aantal subsidies hebben gekregen. Als dat een over-
schot oplevert, zullen we u voor het einde van het seizoen 
berichten wat we daar mee gaan doen. Investeren in VDZ, 

investeren in trouwe leden en/
of extra activiteiten.
VDZ leeft en ik merk aan 
mijzelf, dat ik extra gemoti-
veerd bent om dit zo te houden. Natuurlijk baal ik, dat alle 
bestuursvergaderingen online moeten, dat de beloning 
van een zonnige zondagmiddag met een mooie pot 
voetbal ontbreekt, maar #wevolharden. Dat doen we met 
zijn allen en dat vind ik mooi. Soms droom ik zelfs van 
een seizoen opening met een fantastisch toernooi en een 
feest, waar we elkaar kunnen ontmoeten, de jubilaris-
sen en vrijwilligers in het zonnetje kunnen zetten en VDZ 
weer echt VDZ kan zijn. Dromen zijn bedrog of toch niet 
allemaal?

Ik vind het leuk u te vertellen over de minderjarige vluch-
telingen, die bij VDZ spelen. Het bleek de laatste jaren 
door allerlei bureaucratische en procedurele obstakels 
niet mogelijk hen in te schrijven als spelend lid en een 
spelerspas voor hen te krijgen. Gelukkig zijn er dan 
coaches en leiders bij VDZ, die zich extra inzetten en nu 
is dat toch gelukt. Kunnen deze jongens gewoon veilig 
trainen bij VDZ en meedoen in de wedstrijden straks. VDZ 
wil graag een inclusieve club zijn. Niet zozeer omdat dit 
past bij de uitgangspunten van het Sportakkoord van de 
gemeente Arnhem, maar vooral omdat we dit zelf willen 
en past bij onze verenigingscultuur.

Ik sluit af met de hoop u zodra dat weer mag en confom 
de coronaregels- te zien op ons sportpark en misschien 
zelfs in ons clubhuis of op het terras. 
Met roodzwarte groet,

Noud Hooyman

Foto’s van de ALV

Oefenwedstrijd JO13-4 tegen JO13-3
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Burgers’ Zoo

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



van de 
redactie

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

De lente is begonnen. Aan de temperatuur is dat 
op dit moment nog niet te voelen maar hope-
lijk veranderd dat binnenkort. Voor het voetbal 

is dat geen probleem. Met een graadje of 8 is het ook 
heerlijk voetballen (als er tenminste geen hagelbuien 
overtrekken). Corona houdt het land nog steeds in zijn 
greep maar heel langzaam gloort er een lichtpuntje aan 
de einder. Tot 27 mogen we alweer gezamenlijk sporten, 
boven de 27 alweer een klein beetje, in groepjes van vier. 
Dat wordt dan bij onze club door bijvoorbeeld VDZ 45+ 
creatief opgelost door twee aan twee voetvolley te gaan 
spelen. Het is nog geen echte voetbalwedstrijd maar je 
staat alweer op het veld en kunt lekker met je teammaten 
en een bal aan de slag. Heerlijk!

Op zaterdag zijn er inmiddels zoveel oefenwedstrijden 
dat het al bijna weer op een normaal weekend gaat lijken. 
Behalve dan dat er natuurlijk geen toeschouwers langs 
de lijn staan en het clubhuis is niet in bedrijf is. Gelukkig 
kun je nog een kopje koffie nuttigen uit thermoskannen 
op het terras. Gezellig is anders, zeker als het koud en 
regenachtig is, maar het is toch fijn dat er voor gezorgd 
wordt. Vanuit de gemeente Arnhem wordt er ook heel wat 

georganiseerd op sportgebied. De winterspelen en de 
speedscoccerwedstrijden op Valkenhuizen zijn helemaal 
volgeboekt. Dat daar behoefte aan is blijkt dus wel. 

Er gebeurt dus genoeg om weer een Volharder te vullen. 
De vorige digitale editie van ons clubblad heeft niet veel 
reacties opgeleverd de vorige keer, behalve dan dat de 
meeste mensen in deze digitale tijd met Teams en Zoom 
het ook wel eens fijn vonden om iets fysieks op de deur-
mat te vinden. Een paar artikelen uit die digitale editie 
hebben we in dit nummer gerecycled. Daarnaast is er een 
verslag van de Krokuscup (een drieweeks evenement 
voor de jongste jeugd), we lezen hoe de succesvolle 
pubquiz is verlopen en hoe de JO11 en 12 tijdens de lan-
delijke schoonmaakactie ons sportpark van rommel heeft 
ontdaan. Natuurlijk zijn alle rubrieken weer goedgevuld 
en kun je weer genieten van 64 pagina’s Volharder!
Namens de redactie veel leesplezier gewenst,

Rudi Borkus

7

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

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

door Evert van Amerongen

In oktober 2020 bij het verschij-
nen van de eerste Volharder 
heb ik als voorzitter van de 

sponsorcommissie uitgebreid stil-
gestaan wat de commissie in deze 
tijd probeert om toch wat aandacht 
te hebben voor onze sponsoren. 
We hadden natuurlijk stille hoop 
dat we in mei van dit seizoen 
misschien wel weer een sponsor-
bijeenkomst zouden kunnen orga-
niseren maar het zal duidelijk zijn 
dat dit er in 2021 helaas niet in zit. Natuurlijk is dat jammer 
want dat zijn bij uitstek de momenten om onze sponsoren 
te bedanken voor hun bijdrage en ook gezellige gesprek-
ken te voeren. Ik weet dat onze sponsoren deze bijeen-
komsten missen maar wij als commissie ook want dat 
zijn de leuke momenten waar wij als vrijwilliger van deze 
mooie club ook van genieten. Vorig jaar zomer wilden we 
wat speciaals doen voor onze sponsoren en hebben toen 
in overleg met het bestuur een goede deal met onze zeer 
gewaardeerde hoofdsponsor Jeugd Burgers‘ Zoo kunnen 
sluiten waarbij we alle sponsors van de Businessclub 
twee gratis toegangskaarten voor de dierentuin hebben 
kunnen aanbieden. We hebben van diverse bedrijven zeer 
positieve reacties ontvangen en daar zijn we heel blij mee 
dat dit zo gewaardeerd werd en ook Burgers‘ Zoo was erg 
blij met deze positieve reclame. 

Wat hebben we verder nog gedaan? We zijn ook met an-
dere hoofsponsors (denk aan niet meer zichtbaar zijn van 
shirtreclame bij het eerste herenteam en ook bij Dames 1) 
in gesprek gegaan ook omdat zeker bij hen de publici-
teitswaarde nu al een jaar minder is. Na prettige gesprek-
ken hebben beide sponsors laten weten om onder wat 
aangepaste voorwaarden nog graag sponsor te blijven bij 
VDZ en hiervoor zijn we BVR en Constabiel erg dankbaar. 
Ook zij zien het belang van continuïteit van onze mooie 
vereniging en daarbij gelden ook dat sponsorinkomsten 
onontbeerlijk zijn. Zo zien we gelukkig dat er maar weinig 
sponsoren zijn die hun bijdrage niet willen of kunnen 
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betalen. Wij als sponsorcommissie vinden dit een groot 
compliment waard aan alle sponsoren en willen u hiervoor 
hartelijk danken. 

Wat hebben we verder nog gedaan. Natuurlijk zijn we 
op zoek gegaan naar nieuwe sponsoren maar dat is in 
deze tijd nog wel weer extra lastig. Verder zijn we volop 
bezig om een betere overeenkomst voor alle inkoop van 
kleding van het merk Hummel te krijgen. Via de importeur 
van Deventrade en de 3 sportzaken ( Veldman Sport, 
OLB en Voetbalshop.nl ) willen we nog meer voordeel 
verkrijgen en daarnaast ook voor alle leden zullen er 
veel meer mogelijkheden zijn om allerlei VDZ producten 
online te gaan kopen. We zullen u als lid op de hoogte 
houden van deze ontwikkelingen. Hierbij is het goed om 
nog eens te vermelden dat alle teams alleen met het merk 
Hummel mogen spelen dat een team of een sponsor niet 
rechtstreeks kleding mag aanschaffen en het ook niet 
verstandig is want via de inkoop en / of VDZ Hogerop zal 
de korting hoger zijn en meer geld beschikbaar komen 
voor VDZ.

Daarnaast hebben we zoals gebruikelijk rond de feest-
dagen wat gedaan voor onze sponsoren en gezien de 
coronatijd hebben we wederom besloten om meer te doen 
dan alleen maar een wens op een kaart maar alle sponso-
ren bezocht en hen een fijn pakket met 2 mooie Spaanse 
wijnen gebracht. 

Verder kunnen we melden dat een van onze sponso-
ren die al vele jaren onze club steunt als zilversponsor, 
Diabolo met een ander bedrijf is gaan samenwerken en 
onder een andere naam verder zal gaan en wel Eshgro. 
Misschien een idee om hen in de volgende Volharder uit 
te nodigen om hier wat meer over te vertellen. Diabolo zal 
voorlopig op de shirts zichtbaar blijven maar reclamebor-

den en andere naam uitingen op de TV schermen zullen 
zeker in het nieuwe seizoen aangepast zijn. 

Ook wordt er op dit moment ook gewerkt aan het vervan-
gen van de reclameborden langs het hoofdveld ook omdat 
de Gemeente een ander systeem wilde om makkelijker 
het veld te kunnen onderhouden. 

Beste leden en sponsoren, houdt nog even vol met de 
beperkingen en laten we hopen dat we in het seizoen 
20212022 weer meer kunnen doen en bijvoorbeeld weer 
een avondwedstrijd kunnen organiseren, een wedstrijd 
bezoeken met sponsoren misschien mogelijk is en na 
twee jaar weer een sponsorbijeenkomst in mei 2022 zou 
toch mogelijk moeten zijn. Laten we het hopen, we hou-
den u op de hoogte.

Evert van Amerongen
Voorzitter VDZ Hogerop

De reclameborden langs het hoofdveld worden vervangen
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Wedstrijden en training 6 april
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De Smidse metaal

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

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

synoniem 
voor metaal

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



Corona en VDZ2,  
een gouden combinatie?

Uiteraard stond het afgelopen jaar ook bij VDZ He-
ren 2 in het teken van het coronavirus. Na twee 
succesvolle seizoenen, waarin promotie naar de 

reserveHoofdklasse tot tweemaal toe nipt werd misgelo-
pen, werd er in het seizoen 20192020 hoopvol begonnen 
met een verjongde selectie en aan het roer een nieuwe, 
ervaren trainer. De realiteit liet echter zien dat er hard 
moest worden gestreden voor de punten en te vaak kwa-
men die er niet. Lijfsbehoud werd helaas een belangrijker 
doel dan strijden om de bovenste plekken. Het degrada-
tiespook werd door sommigen zelfs al gespot op sportpark 
‘t Cranevelt. Totdat daar ineens Covid19 de wereld in 
zijn greep hield en al het voetbal in Nederland stil legde. 
Het betekende automatisch tot een bevriezing van de 
competitie en dus konden we dit seizoen met goede moed 
beginnen aan een betere, hernieuwde campagne. Ook nu 
maakten een paar sterkhouders plaats voor aanwas van-
uit de jeugd en de terugkeer van ooit tot talent gebombar-
deerde spelers. Na een wisselvallige voorbereiding kwam 
het team in de eerste drie wedstrijden echter niet verder 
dan twee gelijke spelen en één nederlaag. De wereld-
wijde pandemie zorgde al snel opnieuw voor het stilleg-
gen van het amateurvoetbal en inmiddels is de conclusie 
getrokken: wederom wordt het seizoen niet afgemaakt. 
Met een knipoog kunnen we feestelijk benadrukken dat 
de minimale doelstelling van dit seizoen ruimschoots is 
behaald. We zijn niet gedegradeerd! Grote complimenten 
aan de technische staf en de inzet van alle spelers om dit 
eindresultaat neer te zetten. Zou het coronavirus ons dan 
juist positief gezind zijn?

Zonder gekheid. Na alweer een lange 
periode zonder de driewekelijkse voetbal-
momenten kwam er op 23 februari, tijdens de 
persconferentie van onze demissionair ministerpresident, 
eindelijk weer wat goed nieuws naar buiten. ‘Mensen tot 
en met 26 jaar mogen samen buiten sporten.’
Vrijdag 5 maart 2021 was het voor de jonge mannen 
van VDZ Heren 2 dan eindelijk zover: de terugkeer op 
de velden. Deze dag werd natuurlijk door iedereen met 
rood omcirkeld in de agenda. Inmiddels zijn we alweer 
een aantal weken in training. De opkomst is groot, de 
motivatie en inzet tijdens de trainingen hoog en met name 
de partijspelletjes worden zeer gewaardeerd. Toch is het 
behelpen. We zijn gewend om te trainen met een doel 
voor ogen. Uiteindelijk moeten we het op de zondagoch-
tenden laten zien tegen onze tegenstanders en die zijn er 
nu niet. We zijn dus blij dat we af en toe de jongens van 
Heren1 als speelbal mogen gebruiken en er toernooitjes 
met O191, VDZ1 en VDZ2 worden georganiseerd om 
toch de benodigde weerstand en competitie op te zoeken.

We kijken intussen smachtend vooruit naar volgend sei-
zoen. Ook dan nemen we (waarschijnlijk) weer afscheid 
van een aantal jongens, waaronder in ieder geval onze 
trainer. Via deze weg bedanken we Jacco voor de afgelo-
pen twee jaar en hopen we hem als supporter nog regel-
matig langs de lijn te zien. Want dat betekent automatisch 
dat we weer mogen doen waarvoor we op voetbal zitten: 
wedstrijden voetballen voor het ‘echie’, mét aanwezigheid 
van onze trouwe supporters.

VDZ Heren 2

VDZ 2 staat weer op het veld! Foto’s van Instagram van 10 maart
https://www.instagram.com/vdzarnhem1926/
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Kleintuente Installatietechniek

Versteegh Dancemasters

DANSENBIJVERSTEEGH.NL   |     026 3511211

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

Wil je met me dansen?

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

Schoonmaakbedrijf Hofs

particulieren, bedrijven 
verenigingen

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

 www.sbhofs.nl
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Sam*dexy

Communicatie  Marketing  Merkstrategie  Positionering  Merkarchitectuur  Merkmanagement

Art direction  Advertising  Conceptontwikkeling  Merkontwerp  Naamcreatie  Vormgeving

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

makers of napraters. Samdexy is  een bureau waar 

alles draait om creativiteit. Dat geldt zeker ook 

voor het creëren van een merkstrategie met die 

slimme twist of een verrassende maar relevante 

positionering. En altijd gecommuniceerd met op-

vallend sterke visuele en tekstuele prikkels. In 

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

Putting the woof * into pedigree samdexy.nl

Rob Egging muzikale omlijstingen

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

www.charlestown.nl

 
Jazzymotion  
 

Voor elke feestelijke 
gelegenheid

Voor info over jazzy muzikale omlijstingen voor al 

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

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

Jazz

www.jazzymotion.jimdo.com 
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Famke Lankheet 24
Pascale Wooning 24
Bram Crum 25
Mark Klein Gunnewiek 25
Arwin Pherai 25
Armilda Vos 25
Patrick Boomstra 26
Lacin Demiroz 26
Leo Steenhof 26
Pieter Tanis 26
Rozanne de Wilde 26
Stef Aerts 27
Siem Emonds 27
Ties Zeilstra 27
Marije van Asselt 27
Annette Prent 27
Niek van Harn 28
Bastiaan van der Horst 28
Tiebe Morales Ronden 28
Rick Tiecken 28
Lucas Koopmans 29
Joris Lambrechts 29
Matthieu Nas 29
Pim Oldenboom 30
Vanessa HeerensBlokdijk 30
Joska Hoekstra 30
Storm Geerdink 31
Jan Willem Gijsbers 31
Jasper de Kinkelder 31
Henk Koudijs 31
Teije Zeilstra 31
Marlies van der Dussen 31

JUNI
Tim Joosten 1
Jasper Legtenberg 1
Sybren Legtenberg 1
Sam Olderaan 1
Serge Pothof 2
Lois Brandwacht 2

Bart Combee 3
Dennis Hermsen 3
Tyce Knape 3
Jop Kroneman 3
Guido Verbaal 3
Roos von Schukkmann 3
Jesse de Jong 4
Pieter Poels 4
Jip van der Pol 4
Olivia Monnot 4
Stan van Heck 5
John Langen 5
Jurre Rauwers 5
Ruben Weima 5
Jaap Wijlhuizen 5
Kian Wiltink 6
Edo Classen 7
Skip Damen 7
Fedde Borgonjen 8
Gijs Regterschot 8
Ernst-Jan Ruessink 8
Wim Schellevis 8
Maarten Stavenuiter 8
Egon van Wilgen 8
Sam van Leeuwen 8
Fabian Groot Kormelinck 9
Teun Hulsebosch 9
Jayder Panneflek 9
Danny Suithoff 9
Christel ten Dam 9
Loes Hendriks 9
Johan van Dijk 10
Jens Holkenborg 10
Dex Verbaal 10
Mia ten Hag 10
Adam Abrahams 11
Sam Groot Kormelink 11
Aron Rots 11
Kim Braat 12
Stijn Berghege 13

Maurice Geerdink 13
Niek van Weelden 13
Amir Ahmed Ali 14
Sem van der Beek 14
Fien van Poorten 14
Fabian Grillo 15
Thomas Huisman 15
Gijs Regelink 15
Mees Regelink 15
Jonne Vesterink 15
Peter Brandwacht 16
Nino Halberstadt 16
Gijs Hulst 16
Joost Pape 16
Stefan Veerman 16
Ruben Wennekes 16
Wieteke Hoftijzer 16
Jaschenka NijenhuisBourguig-
non 16
Ilse Bloem 17
Tirzah Tetelepta 17
Gijs Dik 18
Erik Fransen 18
Friso Molenaar 18
Mirzan Ozkan 18
Peer Westerveld 18
Andre Broekhaus 19
Kees Haverkate 19
Vigo Penterman 19
Marcel Tiecken 19
Lamin Ture 19
Sander Verburg 19
Wilma Hiemstra 19
Niek Barten 20
Ole Quere 20
Ronnie Huisman 21
Desney Jansen 21
Natascha Walenberg 21
Hans Arentsen 22
Finn van Diggele 22

Melle van Eijk 22
Wietse Feenstra 22
Demian Furtjes 22
Djinn Hoogveld 22
Mark de Lange 22
Femke Kool 22
Esther Molenaar 22
Kenyon Darim 23
Teun Franssen 23
Sam Smits 23
Valesca van Gessel 23
Ynti Guerra Lopez 24
Pieter Kersten 24
Geert Klarenbeek 24
Tjerk Drewes 25
Pieter Holkenborg 25
Melly Husband 25
Mees Post 25
Pim Uittenbogaard 25
Fleur Schoenmakers 25
Julian Eijkhout 26
Merijn Janssen 26
Loek Teelen 26
Jeroen Timmermans 26
Bart Wensel 26
Irene Smeltink 26
Agnes Wattimena 26
Boris Diersen 27
Joep van Leeuwen 27
Daniel Otto 27
Boele Piek 27
Ramzi Abkadri 28
Marvelo Kodde 28
Noortje van der Poel 28
Lois van Room 28
Aafje Vermeulen 28
Mohammed AlJaboury 29
Gijs van Lunenburg 29
Leon Cocco 30
Sam Licht 30

Jos Meekels (1947-2021) 
Jos was voor vele VDZ-ers de “man met de rode muts” die bij thuiswedstrijden (en vaak ook bij 
uitwedstrijden) bij de middellijn van het veld stond aan de overzijde van de dug-outs. Ook een vast 
herkenningspunt voor vele spelers.

Jos speelde al heel vroeg bij VDZ op de woensdagmiddagen onder leiding van de fraters Lambertus 
en Andreas. Hij speelde nooit in het 1e elftal van VDZ maar dat werd ruimschoots overtroffen door zijn 
zoons Rein en Sjors die dat beiden wel jaren deden met vader Jos als meest trouwe toeschouwer en 
fan. Jos was ook een aantal jaren elftalleider van zowel de B- als de A- teams van VDZ.

Jos was zeer muzikaal als drummer en later als trombonespeler. Meerdere malen werd een gedenk-
waardige gelegenheid opgeluisterd door het dweilorkest Overall waarvan hij de medeoprichter was. 
Maar het beeld van de “man met de rode muts” bij de middellijn tussen een vast aantal vrienden met 
wie hij zowel de prestaties op het veld als de wereld- en Arnhemse politiek besprak blijft in ons geheu-
gen. Wij zullen hem erg missen en wensen Marlies, Rein en Sjors met hun gezinnen veel kracht bij het 
verwerken van dit verlies.

Geert van Gessel

In Memoriam
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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 familie Van der Meijden - Westerbeek: Vader 
Joris, moeder Marieke, zoon Ivo (spits van de JO10-4) 
en dochter Saar (allrounder van de JO8-3).

Jullie zijn zaterdags vaak allemaal te vinden op 
het sportpark. Wat doen jullie ouders daar, Ivo 
en Saar?
Ivo: “Papa is al vier jaar mijn trainer. Ik ben begonnen bij 
de mini’s en sinds die tijd is hij mijn trainer. Ik vind het fijn 
als hij mij traint. Hij traint ons veel op positiespel. Bij voor-

voetbal

familie

beeld door 2 tegen 6 te spelen en te oefenen op balbezit.” 
“Mama was altijd al een ‘fanatieke supporter’ die trouw 
de wedstrijden kwam. Sinds Saar voetbalt is dat minder 
geworden en tijdens de coronaperiode is dat natuurlijk 
helemaal niet meer.” 
Saar: “Ik ben begonnen in de Champions League en 
voetbal al anderhalf jaar. Mama komt soms kijken nu bij 
mijn wedstrijden. Ze gaat bij alle JO8 teams langs, want 
ze zorgt ervoor dat mensen en kinderen bij de teams kun-
nen komen.”
Marieke voegt lachend en vooral ook goedkeurend toe: “Ik 
ben samen met Tirzah coördinator voor de JO8, dus dat 
beschrijft ze goed.”

Hebben jullie een historie bij VDZ?
Joris: “Nee, zelf ben ik grootgebracht bij SSSE uit 
Eibergen, wie kent het niet? Daarna heb ik bij Be Quick 
in Zwolle in de B en A junioren gespeeld. We komen niet 

Van der 
Meijden - 
Westerbeek

Foto Kim Corbeek-Folman
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uit Arnhem, dus dan bepaalt de club waar je landt ook 
meteen referentiepunt.” 
Marieke: ”Onze buurjongens speelden bij SML, maar daar 
hebben we bewust niet voor gekozen. De afstand en de 
locatie van ’t Cranevelt waren voor ons het best passend.”
Joris: “Via een paar voetbalvaders van de school van Ivo 
en Saar, ben ik daar zelf eens een balletje gaan trappen 
voor de gein. Daar raakte ik snel in contact met de kader-
leden van VDZ die daar voetbalden.”

Wat vinden jullie zo leuk aan VDZ?
Joris: “Het is een gezellige club waar de zaken voor 
ons trainers goed geregeld is. Er wordt ondersteuning 
geboden door de inzet van Mark de Horn van jeugd-
voetbalopleiding.nl. Die aanpak is echt erg goed voor 
alle vrijwilligers. Niet alleen de trainers, maar dus ook de 
spelertjes profiteren hier allemaal van. Daarnaast merk 
ik dat de zaken goed geregeld zijn. Bijvoorbeeld de mix
toernooitjes tijdens de coronaperiode zijn geweldig. VDZ 
heeft zich het afgelopen jaar echt onderscheiden voor 
haar jeugdleden.“
Marieke: “Het is een grote club, waar je toch ook snel 
mensen leert kennen buiten de leeftijdsgroepen van onze 
kids om. Dus wel echt een gezellige club.
Het is fijn dat velen meewerken en meedenken. Ik overleg 
graag met alle trainers over hun visie op de kinderen. 
Hoe we het beste eruit kunnen halen en het beste kunnen 
bieden aan de kinderen. Wat ik ook echt top vind: De 
wijze waarop ouders/trainers ondersteund worden in de 
trainingen in de faciliteiten en ontwikkeling.” 

Tops en tips, hebben jullie die ook voor elkaar?
Ivo over Joris: “Eigenlijk heb ik geen tips, hij zou me min-
der vaak mogen wisselen. En we moeten met ons team 
nog extra werken aan het overpassen. Maar dat gaat al 
wel steeds beter. Waar papa mij goed in heeft geholpen 
is rust nemen aan de bal. Eerder had ik daar moeite mee, 
waardoor ik de bal te snel en te wild wegschoot. Nu kan ik 
daardoor ook beter scoren. Nu scoor ik iedere week wel 
een doelpunt en soms ook meerdere. Het maakt mij niet 
uit of ik scoor of assists geef, ik vind het allebei heel leuk.”
Joris: “Hij heeft heel veel energie, dat is heel goed. Hij 
moet daarbij opletten dat hij deze goed inzet. Ook zijn 
schot is aanzienlijk verbeterd het afgelopen jaar. Tip: De 
genoemde assist zou hij wat sneller kunnen geven, zon-
der het hele veld uit te spelen.” 
Marieke: “Wat meer van Bazoer, wat minder van Tanane.” 
 Saar: “Ik ben op voetbal gegaan omdat ik het ook een 
keertje wilde proberen. En dat vond ik erg leuk. Ik vind het 

leuk om goals te maken en dat lukt best goed. Sowieso 
schiet ik de penalty’s altijd raak. Ik ben heel goed in voor-
zetten geven. Ik heb drie trainers, dus wordt steeds beter. 
Joris: “Het is jammer dat we haar vrijwel niet zien voetbal-
len ivm de coronamaatregelen . Ze is fysiek wel sterk en 
kan al goed schieten.”
Marieke: “Ze kan soms nog wat bescheiden zijn, dan is 
niet nodig. Maar ze ontwikkelt zich goed!”

Wat is er zo leuk aan VDZ?
Ivo: “Ik ga er graag naartoe. We kunnen er altijd terecht. Ik 
ben blij dat ik iedere zaterdag terecht kan, anders ben ik 
heel druk. Ik ga graag verder hier en blijf nog lang voetbal-
len. Maar ik hoef niet perse in het eerste te voetballen. 
Die moeten zo vaak trainen, ik vind twee keer in de week 
genoeg.”
Saar: “Lekker bezig zijn. Trainen en partijtje. En ik heb 
aan de Vitesse voetbaldagen meegedaan. Daar heb ik 
een medaille gewonnen en een vaantje gekregen. Dat 
was heel leuk. En ik heb een echte VDZ sjaal gewonnen 
met de kleurwedstrijd in het clubblad!”

Het afgelopen jaar
We spelen al lang geen wedstrijden meer tegen andere 
clubs. Dat is heel jammer, want dan leer je veel meer. De 
strijd en passie missen we. 
Ivo: “We hebben zo een keer in Oosterbeek een wedstrijd 
gespeeld, terwijl we in de eerste helft 60 achter stonden. 
Maar in de rust zei teamgenootje Freede: “Als zij 6 keer 
kunnen scoren, kunnen wij dat ook!” Daarna zijn we extra 
hard gaan knokken. En uiteindelijk speelden we die wed-
strijd gelijk en had ik ook nog een doelpunt gescoord.”

VDZ in de toekomst
Als Ivo en Saar een onbeperkt budget zouden hebben, 
wisten ze het wel. Dan wordt er een stadion gebouwd op 
’t Cranevelt. Saar: “Als ik dan later in oranje speel, kan dat 
mooi bij VDZ.”
Joris: “Eigenlijk ben ik heel erg blij met de wijze zoals 
de club is georganiseerd. Alleen over de koffie blijf ik mij 
verbazen.”
Marieke: “Wat betere en bredere bankjes langs het veld 
voor de supporters zouden welkom zijn.” 
Of ze over tien jaar nog actief zijn bij VDZ: “Eerst maar 
eens een feestje voor het 100 jarig bestaan! Met een 
leuke benefiet wedstrijd tussen Arnhemse helden en VDZ 
spelers en trainers.” 
Joris: “Maar dan zoek ik nog medekaderleden op voor 
een klein partijtje en glas bier.” 



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, 
Rudi BorkusScheidsrechters 

in de schijnwerpers

Wie is Rudi Borkus?
Ik woon met mijn vrouw 
Ivonne al 21 jaar in Arnhem 
en zo lang ben ik ook  lid 
van de mooiste voetbalclub 
van de stad. Al snel trad ik 
ook toe tot de redactie van 
de Volharder en zo heb ik de 
vereniging goed leren ken-
nen. Ik werk als technicus bij 
het practicum Natuurkunde 
aan de Universiteit Utrecht. 

  Rudi Borkus

Welke leeftijden fl uit je?
In eerste instantie fl oot ik alleen de seniorenelftal-
len op zondag en dan meestal het team waarin ik 
vroeger speelde. Nu in coronatijd fl uit ik jeugdwed-
strijden en dat vind ik fantastisch. Het spelplezier bij 
de jeugd mis ik soms bij de seniorenelftallen. Daar 
zit het resultaat en het fanatisme de speelvreugde 
soms in de weg. 

Waarom ben je scheidsrechter geworden?
Als voetballer kreeg ik steeds meer blessures. Mijn 
knieën zijn niet meer wat ze ooit waren en dat laten 
ze duidelijk merken als ik heb gevoetbald. VDZ 
verlaten was voor mij geen optie, dus ben ik mijn 
oude elftal gaan fl uiten: VDZ5. Om iets fl exibeler te 
zijn in de weekenden fl uit ik nu ook andere teams. 
Het was niet mijn eerste keuze om scheidsrechter 
te zijn, maar ik begin het steeds leuker te vinden, 
ook door de cursus tot basisscheidsrechter. Die is 
helaas door corona afgebroken, hopelijk kan ik die 
binnenkort afmaken.

Wat was je leukste moment als scheidsrechter?
Een paar weken geleden fl oot ik een onderlinge 
jeugdwedstrijd. Lekker weer, leuke ploegen die 
tegen elkaar opgewassen waren en ik moest in 

totaal drie keer fl uiten en dat was dan vooral voor 
een foute ingooi. Dan stap ik met een glimlach van 
het veld af.

Wat was je minst leuke moment als scheidsrechter?
Ik gaf een keer een penalty, waarvan de tegen-
stander vond dat deze te licht gegeven was. Ik 
vond van niet, maar de sfeer in de wedstrijd kan-
telde. De aanvoerder van de tegenpartij ging in zijn 
daaropvolgende actie nogal door het lint. Gelukkig 
raakte hij zijn tegenstander niet. Ik heb hem er 
toen uitgestuurd, waarna de wedstrijd weer tot rust 
kwam en iedereen weer ging voetballen. Maar rood 
geven doe ik niet graag, ik voel het bijna als een 
nederlaag (ook al is het volledig terecht).

Welke scheidsrechter vind je goed en waarom?
Stephanie Frappart. Ik vind het schitterend hoe ze 
een wedstrijd heel rustig leidt. Laat zich niet afl ei-
den door machogedrag en ook niet door het feit dat 
alle spelers meestal een kop groter zijn dan haar. 
Ook dat zij als vrouw minder snel de strijd hoeft 
aan te gaan met die mannen is frappant, schijnbaar 
hoeven die kerels zich dan minder te bewijzen. Mis-
schien niet een specifi eke kwaliteit van haar, maar 
toch grappig om te zien.

Wat kan VDZ nog verbeteren t.a.v. de arbitrage en/
of haar scheidsrechters?
Ik vind de scheidsrechtersacademie bij VDZ een 
goed initiatief. Je voelt je gesteund door VDZ en 
de leiding van de academie. Dat er nog steeds te 
weinig scheidsrechters zijn is jammer, 
daar moeten we nog aan werken. 
Meer waardering voor de 
scheidsrechters, ook al fl uiten 
ze niet altijd even perfect, 
zou daar verandering in 
kunnen brengen. 

Foto: Kim Corbeek-Folman



www.ubuntu.nl

Ubuntu organiseert door heel Nederland de voetbaldagen. Natuurlijk ook 
bij VDZ. Tijdens de voetbaldagen leer je beter voetballen en gaan 

we andere toffe dingen doen. Onder leiding van toptrainers werk je twee dagen 
lang aan je techniek, motoriek, mentaliteit en teamspel. Zo leer jij hoe je beter 

kunt samenspelen en vooral hoe je nog meer plezier krijgt in het spelletje.

 VOOR JONGENS EN MEIDEN VAN 6 T/M 13 JAAR
DO 6 MEI 09:00 - 17:00 EN VRIJ 7 MEI 09:00 - 16:00

KOSTEN VOOR INSCHRIJVING € 99 
MET LEDENKORTING SLECHTS € 89

Schrijf je nu in met kortingscode ‘vdzleden10’
via de website van Ubuntu.
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Samenwerking VDZ en Ubuntu Sport

Betere trainingen en gave events

Voetbal met meer plezier. Daar staat VDZ voor. En 
met de nieuwe samenwerking met Ubuntu Sport 
geven we voor de jeugd een extra concrete invul-

ling aan die gevleugelde slogan. Ubuntu is een bedrijf dat 
een positief sportklimaat wil stimuleren waarin kinderen 
zich kunnen ontwikkelen op persoonlijke en sociale 
vaardigheden, waardoor zij leren het beste uit zichzelf en 
hun team te halen. Binnen en buiten het veld. En die visie 
komt overeen met die van VDZ.

Drie jaar
Ubuntu gaat de komende drie jaar VDZ helpen met onder 
meer het opleiden van trainers en het verbeteren van 
trainingen. Christiaan Hageraats van Ubuntu Sport: “Wij 
werken volgens onze Sport to Grow aanpak, die ontwik-
keld is door ervaren trainers en specialisten uit pedago-
giek en onderwijs. Voor iedere trainer bieden we continue 
uitdaging om zich te ontwikkelen.” Ook gaat Ubuntu Sport 
kwalitatief hoogwaardige trainingsstof aanleveren, die 
aansluit op de voetbalvisie van VDZ.

VDZ laat met de samenwerking zien dat het een open 
en uitdagende club is en dat het iedereen een kans wil 

bieden om te groeien op zijn of haar eigen niveau. Oplei-
dingscoördinatoren Niek Verheijen en Wouter Jansen zijn 
verheugd over de partnerschap: “Onze slogan ‘Voetbal 
met meer plezier’ geven we een mooie, volgende impuls 
door de samenwerking met Ubuntu Sport.”

Uitdagende events
Naast opleidingen organiseert Ubuntu ook events voor de 
jeugd. Deze vinden plaats wanneer er geen voetbal is, zo-
als in vakanties. Het bedrijf zorgt voor een gaaf thema en 
een leuk programma waar kinderen ook op persoonlijk en 
sociaal vlak veel van leren. In de meivakantie (6 en 7 mei) 
vinden de eerste VDZvoetbaldagen plaats op de velden 
van ‘t Cranevelt (zie pagina 22).

Ubuntu is een Afrikaanse levensfilosofie 
waarin samenwerken centraal staat. Deze 
filosofie is de basis voor de methode die 
Ubuntu Sports ontwikkelde. Het bedrijf werkt 
samen met gerenommeerde voetbalclubs 
zoals FC Utrecht, VV Bennekom, FC Drieber-
gen, SML en AFC Quick 1890. Kijk voor meer 
informatie op www.ubuntu-sport.com.

Regiotraining 
Vitesse
Vanaf de winterstop is de regiotraining 
van Vitesse bij VDZ. Dit is een training 
voor alle gescoute spelertjes uit de regio 
Arnhem door trainers van de jeugdoplei-
ding van Vitesse. Uit de JO91 van VDZ 
trainen ook 3 spelers mee: Mats, Siebe 
en Devano.

23

Devano

Siebe

Mats

Fo
to 

Ki
m 

Co
rb

ee
k-F

olm
an



24

De toernooicommissie, VDZ in beweging 

VDZ in beweging

De Toernooicommissie van VDZ

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

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

‘Als alles dit jaar door kan gaan’

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

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

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

‘Eigenlijk komt er best wel wat bij kijken’

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

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

‘Wie wil helpen?’

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

‘Het leukste is het sfeertje’

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

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

‘Doen wat we elk jaar doen’

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

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

Redactie Volharder

uitnodiging

GEERT EGGING 
toernooi

5 & 6 juni 2021

foto’s: Ted de Kraker

Voor wie? 

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

teams

Wanneer? 

Zaterdag 5 juni:

JO13-teams (ochtend)

J016 en JO17-teams (middag) 

Zondag 6 juni:

J014 en JO15-teams (ochtend) 

JO19-teams (middag)

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

Inschrijven? 

Inschrijven kan door een mail te sturen naar: 

toernooicommissie@vdz-arnhem.nl. 

Vermeld bij inschrijving de volgende gegevens:  

leeftijdscategorie,  teamnummer en de klasse 

waarin het team speelt. 

 
De poules worden ingedeeld op gelijke sterkte, 

zodat iedereen een leuk toernooi op eigen niveau 

speelt.  Alle niveau’s zijn welkom!

Aan deelname zijn GÉÉN KOSTEN verbonden. 

Inschrijven kan tot 13 april 2021.   

JO13 /J014 / J015 / J016 / J017 /JO19

uitnodiging

GEERT EGGING 
toernooi

5 & 6 juni 2021

foto’s: Ted de Kraker

Sportpark Cranevelt / Cranevelt 3 / 6815 DK / Arnhem

Inschrijven? 

Inschrijven kan door een mail te sturen naar: 

toernooicommissie@vdz-arnhem.nl

Vermeld bij inschrijving de volgende gegevens:  

leeftijdscategorie,  teamnummer en de klasse 

waarin het team speelt. 

Inschrijven kan 

JO13 /J014 / J015 / J016 / J017 /JO19

GEERT EGGING 

5 & 6 juni 2021

‘t Rabobank 
Henk Evers  

toernooi
zaterdag 22 mei 2021

foto’s: Ted de Kraker

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

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

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

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

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

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

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

uitnodiging

Rabobank
Henk Evers  

toernooi
zaterdag 22 mei 2021

foto’s: Ted de Kraker

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

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

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

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

uitnodiging

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

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

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

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

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

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

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

mend team. Inschrijven kan tot 13 april 2021.   

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

uitnodiging

youth tournamentARNHEM BRIDGE CUP

Geert Egging toernooi 2018 | foto: Ted de Kraker

Toernooi uitnodigingen 2021
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VDZ in beweging

De Toernooicommissie van VDZ

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

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

‘Als alles dit jaar door kan gaan’

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

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

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

‘Eigenlijk komt er best wel wat bij kijken’

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

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

‘Wie wil helpen?’

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

‘Het leukste is het sfeertje’

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

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

‘Doen wat we elk jaar doen’

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

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

Redactie Volharder

uitnodiging

GEERT EGGING 
toernooi

5 & 6 juni 2021

foto’s: Ted de Kraker

Voor wie? 

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

teams

Wanneer? 

Zaterdag 5 juni:

JO13-teams (ochtend)

J016 en JO17-teams (middag) 

Zondag 6 juni:

J014 en JO15-teams (ochtend) 

JO19-teams (middag)

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

Inschrijven? 

Inschrijven kan door een mail te sturen naar: 

toernooicommissie@vdz-arnhem.nl. 

Vermeld bij inschrijving de volgende gegevens:  

leeftijdscategorie,  teamnummer en de klasse 

waarin het team speelt. 

 
De poules worden ingedeeld op gelijke sterkte, 

zodat iedereen een leuk toernooi op eigen niveau 

speelt.  Alle niveau’s zijn welkom!

Aan deelname zijn GÉÉN KOSTEN verbonden. 

Inschrijven kan tot 13 april 2021.   

JO13 /J014 / J015 / J016 / J017 /JO19

uitnodiging

GEERT EGGING 
toernooi

5 & 6 juni 2021

foto’s: Ted de Kraker

Sportpark Cranevelt / Cranevelt 3 / 6815 DK / Arnhem

Inschrijven? 

Inschrijven kan door een mail te sturen naar: 

toernooicommissie@vdz-arnhem.nl

Vermeld bij inschrijving de volgende gegevens:  

leeftijdscategorie,  teamnummer en de klasse 

waarin het team speelt. 

Inschrijven kan 

JO13 /J014 / J015 / J016 / J017 /JO19

GEERT EGGING 

5 & 6 juni 2021

‘t Rabobank 
Henk Evers  

toernooi
zaterdag 22 mei 2021

foto’s: Ted de Kraker

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

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

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

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

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

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

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

uitnodiging

Rabobank
Henk Evers  

toernooi
zaterdag 22 mei 2021

foto’s: Ted de Kraker

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

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

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

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

uitnodiging

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

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

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

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

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

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

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

mend team. Inschrijven kan tot 13 april 2021.   

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

uitnodiging

youth tournamentARNHEM BRIDGE CUP

Geert Egging toernooi 2018 | foto: Ted de Kraker

Toernooi uitnodigingen 2021

Deze rubriek is eerder ver-
schenen in Volharder nr. 3  

(de digitale versie)
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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



V
oetbalvaders

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

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

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

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

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

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

Bob Beelen

Blikken werpen
VOETBAL ADERSVOETBAL

Voetbalvaders zie je overal en 
hoor je soms iets te vaak. Ze 
hebben een koffi  e in de hand 
en altijd een analyse klaar. 
Redactieleden Bob Beelen en 
Jasper de Kinkelder vertellen 
in deze serie hoe het is om 
voetbalvader te zijn.
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Deze rubriek is verscheen 
eerder in Volharder nr. 3  
(de digitale versie)



28 Teunissen BV schoonmaakBedrijf

nepTunus BV faciliTaire GrooThandel



De invaller, beeldcolumn 
Ruud Tuithof
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Ze zorgen er altijd voor dat de boel klaar staat. Dat de kantine open is. En dicht.
Dat er feestjes gevierd kunnen worden. En dat niemand hoeft mis te grijpen voor, 
tijdens en na het voetbal. Het is het werk van de mannen en vrouwen van de 
horecacommissie. Als er iemand niet kan, zorgen ze dat er toch iemand is. Met 
koffie en thee. Ook bij onderlinge partijtjes op zaterdag in Coronatijd. Het zijn 
VDZ vrijwilligers met een horecahart. Ze laten je voelen dat je thuis speelt.

De invaller

Op de foto: Ellen van Beek. 15 jaar lid van de horecacommissie. Nu even invaller voor Ben Mahler.
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Opgeruimd staat netjes, landelijke schoonmaakac-
tie (met de JO12)

Een verloren snowboot, lege drankflessen 
en vooral heel veel peuken. Het openbare 
karakter van sportpark 't Cranevelt biedt 

voordelen, maar ook enkele hardnekkige nade-
len. Rommel. En dat eigenlijk elke dag opnieuw. 
Daarom nodigde trainer Gert Jan Schouten zijn 
vriend Mike Hoose uit, oprichter van het KinderWijk-
Team, om in het kader van de Afvalestafette het 
sportpark op te ruimen. Gert Jan vroeg 'zijn' spelers 
van JO11 en JO12 om een half uurtje de handen uit 
de mouwen te steken. Het resulteerde voor even in 
een schoon 't Cranevelt. We vroegen Gert Jan naar 
zijn drijfveren en de maatschappelijke rol die een 
club kan vervullen.

Kun je wat meer vertellen over de Afvalestafette 
en het KinderWijkTeam?
Het KinderWijkTeam is een educatief project voor 
kinderen van 7 tot en met 12 jaar. Het team loopt 
al jaren met groepjes kinderen door de wijken van 
Arnhem. Onderweg leren ze over de natuur, over 
het afval dat ze oprapen en over duurzaamheid. De 
Afvalestafette vindt altijd een week voor de Lande-
lijke Opschoondag plaats.

Hoe ben jij in aanraking gekomen met het initi-
atief?
Mike Hoose is een vriend van mij. We sparren veel, 
wisselen ideeën en spullen uit en in het PlasticLab 
van het KinderWijkTeam hangt zelfs een kunstwerk 
van mijn hand. Hij vroeg mij of het een leuk idee 
was om met VDZ mee te doen aan de Afvalesta-
fette.

Je hebt de spelers die je traint gevraagd om mee 
te helpen. Waarom juist deze spelers?
Ik ken ze goed, ben groot fan van ze en heb vertrou-
wen in ze. Deze jongens van JO11-1 en 2 en van 
JO12-1 en 2 krijgen de komende jaren de beste trai-
ners, spelen op goede velden en worden uitstekend 
begeleid. Dat komt met een verantwoordelijkheid 
en daar hoort wat tegenover te staan. Dit was een 
eerste kennismaking daarmee. Dat ze enthousiast 
mee hebben geholpen maakt mij trots.

Een club heeft misschien ook wel een morele 
verplichting om iets terug te doen voor de buurt 
waarin het voetbalt. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Dat heeft een club zeker. En ik denk dat VDZ ook 
al aan die morele verplichting voldoet. Veel jeugd-
spelers komen uit de buurt en groeien deels op met 
de normen en waarden die ze via bij onze vereni-
ging mee krijgen. Ongemerkt leren we de kinderen 
samenleven en samenwerken. De accenten die we 
daarin aanbrengen doen ertoe. Het rookvrij maken 
van het park is daar een goed voorbeeld van.

Wat hoop je dat de spelertjes hebben meegekre-
gen door dit initiatief?
Ik heb al gezien wat de spelers hebben meegekre-
gen. De eerste training na dit initiatief was het weer 
een zootje langs het hoofdveld. Mijn spelers zagen 
het en waren zichtbaar teleurgesteld. Misschien 
kunnen we, door dit soort dingen vaker te doen, 
voorkomen dat ze gedesillusioneerd en uiteindelijk 
onverschillig worden. 

Heb je nog andere ideeën omtrent maatschap-
pelijke betrokkenheid voor VDZ?
Jazeker. Meer dan goed voor mij is. Maar eentje wil 
ik nog wel noemen. Jaren geleden hebben Karin 
Minnema en ik al gesproken over de oprichting 
van een G-team. Karin kon niet langer wachten en 
heeft Cantor Barten en mij benaderd om mee te 
doen. Dat heeft inmiddels geleid tot een oriënterend 
voorstel. We zitten nog in de 'couveuse-fase', maar 
het kindje leeft en is in goede gezondheid. Wordt 
vervolgd!

Meer weten over het KinderWijkTeam? 

Ga naar www.hetkinderwijkteam.nl.

Jasper de Kinkelder

Foto’s: Kim Corbeek-Folman

Opgeruimd staat netjes
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Een verloren snowboot, lege drankflessen 
en vooral heel veel peuken. Het openbare 
karakter van sportpark 't Cranevelt biedt 

voordelen, maar ook enkele hardnekkige nade-
len. Rommel. En dat eigenlijk elke dag opnieuw. 
Daarom nodigde trainer Gert Jan Schouten zijn 
vriend Mike Hoose uit, oprichter van het KinderWijk-
Team, om in het kader van de Afvalestafette het 
sportpark op te ruimen. Gert Jan vroeg 'zijn' spelers 
van JO11 en JO12 om een half uurtje de handen uit 
de mouwen te steken. Het resulteerde voor even in 
een schoon 't Cranevelt. We vroegen Gert Jan naar 
zijn drijfveren en de maatschappelijke rol die een 
club kan vervullen.

Kun je wat meer vertellen over de Afvalestafette 
en het KinderWijkTeam?
Het KinderWijkTeam is een educatief project voor 
kinderen van 7 tot en met 12 jaar. Het team loopt 
al jaren met groepjes kinderen door de wijken van 
Arnhem. Onderweg leren ze over de natuur, over 
het afval dat ze oprapen en over duurzaamheid. De 
Afvalestafette vindt altijd een week voor de Lande-
lijke Opschoondag plaats.

Hoe ben jij in aanraking gekomen met het initi-
atief?
Mike Hoose is een vriend van mij. We sparren veel, 
wisselen ideeën en spullen uit en in het PlasticLab 
van het KinderWijkTeam hangt zelfs een kunstwerk 
van mijn hand. Hij vroeg mij of het een leuk idee 
was om met VDZ mee te doen aan de Afvalesta-
fette.

Je hebt de spelers die je traint gevraagd om mee 
te helpen. Waarom juist deze spelers?
Ik ken ze goed, ben groot fan van ze en heb vertrou-
wen in ze. Deze jongens van JO11-1 en 2 en van 
JO12-1 en 2 krijgen de komende jaren de beste trai-
ners, spelen op goede velden en worden uitstekend 
begeleid. Dat komt met een verantwoordelijkheid 
en daar hoort wat tegenover te staan. Dit was een 
eerste kennismaking daarmee. Dat ze enthousiast 
mee hebben geholpen maakt mij trots.

Een club heeft misschien ook wel een morele 
verplichting om iets terug te doen voor de buurt 
waarin het voetbalt. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Dat heeft een club zeker. En ik denk dat VDZ ook 
al aan die morele verplichting voldoet. Veel jeugd-
spelers komen uit de buurt en groeien deels op met 
de normen en waarden die ze via bij onze vereni-
ging mee krijgen. Ongemerkt leren we de kinderen 
samenleven en samenwerken. De accenten die we 
daarin aanbrengen doen ertoe. Het rookvrij maken 
van het park is daar een goed voorbeeld van.

Wat hoop je dat de spelertjes hebben meegekre-
gen door dit initiatief?
Ik heb al gezien wat de spelers hebben meegekre-
gen. De eerste training na dit initiatief was het weer 
een zootje langs het hoofdveld. Mijn spelers zagen 
het en waren zichtbaar teleurgesteld. Misschien 
kunnen we, door dit soort dingen vaker te doen, 
voorkomen dat ze gedesillusioneerd en uiteindelijk 
onverschillig worden. 

Heb je nog andere ideeën omtrent maatschap-
pelijke betrokkenheid voor VDZ?
Jazeker. Meer dan goed voor mij is. Maar eentje wil 
ik nog wel noemen. Jaren geleden hebben Karin 
Minnema en ik al gesproken over de oprichting 
van een G-team. Karin kon niet langer wachten en 
heeft Cantor Barten en mij benaderd om mee te 
doen. Dat heeft inmiddels geleid tot een oriënterend 
voorstel. We zitten nog in de 'couveuse-fase', maar 
het kindje leeft en is in goede gezondheid. Wordt 
vervolgd!

Meer weten over het KinderWijkTeam? 

Ga naar www.hetkinderwijkteam.nl.

Jasper de Kinkelder

Foto’s: Kim Corbeek-Folman

Opgeruimd staat netjes
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Wedstrijd JO15-1 - JO17-1
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VDZ sportpsy-
choloog Chloé 
Webers

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VDZ sportpsycholoog Chloé Webers
Dit artikel is verscheen eerder in Volharder nr. 3 (de digitale versie)



Slagerij Putman

Compleet buffet vanaf €14,50

buffet 

wintersStamppot

Niks is lekkerder dan opwarmen

met een heerlijke hollandse stamppot na een

koude winterdag. Hutspot, zuurkool, boerenkool, 

andijviestampot met knapperige spekjes en ambach-

telijke rookworst of gehaktballen. 

Ga nu naar de site voor de verschilllende 

mogelijkheden:  www.slagerijputman.nl

of bel: 026-4425368

worstmakerij 
traiteur

 | Steenstraat 90, Arnhem | www.slagerijputman.nl | 026-4425368 |
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VDZ 45+ staat weer op het veld

Voetvolley Doet Zegevieren

Pas als je iets mist, merk je hoe bijzonder de “nor-
male” dingen in ons leven zijn. Elke week lekker 
voetballen met elkaar, begin 2020 was het nog de 

normaalste zaak van de wereld. 

De spelers van het 45+ team kennen elkaar al heel erg 
lang vanuit VDZ, soms wel meer dan 30 jaar. Doordat we 
het afgelopen seizoen haast niet hebben kunnen voetbal-
len, hebben we heel veel gemist en dan bedoel ik niet 
alleen het bier.

Natuurlijk is het gewoon lekker om even achter een bal 
aan te rennen, maar we hebben vooral de gezelligheid 
met elkaar gemist. Normaal ontmoet je elkaar elke week 
“automatisch”, en is er tijd om na te borrelen en even de 
laatste nieuwtjes uit te wisselen met elkaar. Dat deze 
gezelligheid met elkaar en de verbondenheid door met el-
kaar te sporten toch eigenlijk heel bijzonder is, hebben we 
als spelers allemaal gemerkt in de afgelopen maanden.

Daarom zijn we allemaal echt blij dat de maatregelen iets 
zijn versoepeld en we weer naar buiten mogen, het voet-
balveld op. Doordat we nu nog maar met 4 spelers samen 
mogen trainen, spelen wij nu een aantal weken voetvolley 
met elkaar. Een heel leuk alternatief voor een trainings-
partij. Op onze leeftijd valt dit spelletje niet altijd mee. 
Onze techniek laat ons namelijk nog wel eens in de steek 
helaas. Maar soms zijn er dan ook van die onverwachte 
“schitterende” acties, waar je als speler weer een week op 
kan teren.

Meer dan ooit is duidelijk geworden dat iedere week 
voetballen dus minder vanzelfsprekend is dan we eigenlijk 
altijd gedacht hebben. Hoe mooi is het dat onze voetbal-
velden bij VDZ een ontmoetingsplaats zijn voor jong en 
oud waar we met elkaar lief en leed mogen en kunnen 
delen.

Namens VDZ45+
Sjef van Leeuwen

Foto’s Marjon Elshof



Primera

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

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

en muzikale evenementen

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

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

HOOFDSPONSOR VDZ JEUGD
Burgers’ Zoo 
www.burgerszoo.nl

HOOFDSPONSOR VDZ VROUWEN
conStabiel BV 
www.constabiel.nl

HOOFDSPONSOR 
SCHEIDSRECHTERSACADEMIE
Rabobank 
www.rabobank.nl

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

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

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

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

Voor meer informatie over deze lijst of 
andere sponsorvragen kunt u contact 
opnemen met VDZ Hogerop via  
vdzhogerop@vdzarnhem.nl
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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!!! 
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Op zondagochtend speelt de jongste jeugd van VDZ 
onderlinge wedstrijdjes op het hoofdveld. Iedere 

keer constateren we dat de avond ervoor de (plaatselijke) 
jeugd op de tribune aan het chillen is geweest. op zich 
geen probleem, want het is een openbaar park. Helaas 
laten ze elke keer een troep achter. De tribune is elke 
zondagochtend bezaaid met chips en snoep en er is veel 
kapot glas.
 
Afgelopen zondagochtend (11 april, red.) was het trieste 
dieptepunt met tientallen bierflesjes die kapot gegooid 
zijn voor de tribune. De kinderen verzamelen zich hier, 

dus het is een gevaarlijke situatie voor ze. VDZ heeft er 
al meerdere keren melding van gedaan, er wordt helaas 
niet op gehandhaafd. Hopelijk helpt dit bericht om het niet 
meer te laten gebeuren.

Peter Bakker
 
Naschrift bestuur VDZ: 
Er is nu cameratoezicht bij de kantine (na eerdere 
meldingen). VDZ stemt af met het wijkteam, de politie en 
het sportbedrijf over verdere maatregelen die genomen 
moeten worden, bijvoorbeeld meer toezicht na zonsonder-
gang. We doen wat we kunnen.

Triest én gevaarlijk
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Over vijf jaar, op 26 augustus 2026, bestaat onze 
mooie club 100 jaar. En dat vindt de redactie een 
mooie reden om nu al met een nieuwe rubriek 

te starten: Aftellen naar 100. Voor die rubriek spitten we 
in het grote Volharderarchief en brengen we grappige, 
treurige, prachtige, leuke momenten uit het verleden voor 
het voetlicht. Bijvoorbeeld de stichtelijke woorden van de 
Geestelijk Begeleider van de club. Of hoe leden werden 
gemaand hun achterstallige contributie te betalen, waarbij 
ze met naam en toenaam in het clubblad verschenen 
(probeer dat tegenwoordig eens, in deze tijden van AVG). 
En niet alleen ‘goedgekeurde’ sporters zagen hun naam 
terug in een schrijven; iedereen mocht blijkbaar ook weten 
wie afgekeurd was ... Maar ook: de mooie tekeningen die 
toen werden gemaakt en de kleine kunstwerkjes die de 
covers soms waren. Er werd veel tijd en energie in gesto-
ken. En dat gaan we laten zien.

De rubriek wordt mede mogelijk gemaakt door archi-
varis Henk Matser en zijn voorgangers. Zij hebben niet 
alleen clubbladen bewaard, maar ook verslagen van alle 
bestuursvergaderingen. In het begin opgeschreven in 
een prachtig handschrift met kroontjespen. Zo zie je het 
tegenwoordig niet meer. Maar ook jubileumboeken en 
knipselplakboeken zijn bewaard gebleven. We hebben 
ze nog niet allemaal ingezien maar die plakboeken gaan 
ook heel ver terug en worden nog steeds bijgehouden. 
Wat dus ook ver terug gaat is ons clubblad. Die bestaat al 
bijna net zolang als de club.

De eerste VDZbode verscheen in 1931. De eerste die 
bewaard is gebleven (voor zover we nu weten) is nummer 
10 uit 1932. Van die hele oude clubbladen zijn er niet 
veel meer te vinden. Van vóór 1949 zitten er ongeveer 
15 in het archief. Maar vanaf die tijd is serie nagenoeg 
compleet. De bodes van 1949 tot en met 1974 zijn zelfs 
netjes ingebonden door oudhoofdredacteur, oer VDZer 
en erelid Rien van den Bovenkamp. Na 1974 werd de 
VDZbode de VDZjeugdbode. Deze verscheen 1974 
tot 1990 uitgekomen. Van 1984 tot 1990 kwam naast de 
jeugdbode ook het VDZinfo uit, een mededelingenblad 
om ook de senioren geregeld van nieuws te voorzien. In 
1991 is De Volharder uit een fusie van deze twee bladen 
ontstaan. En, zoals je ziet, bestaat het nog steeds. 

Uit al dat papierwerk gaan we 
de leukste verhalen pluk-
ken voor Aftellen naar 100. 
Het gaat een lange, mooie 
opwarmer worden voor een 
grandioos eeuwfeest.

Rudi Borkus
Redactie Volharder

1926  -  2026

2
20/21

Secretariaat: Postbus 864, 6800 AW Arnhem

Voetbal met meer plezier

Volharder

Help mee, maak het archief compleet!

Dat er van vóór 1949 niet heel veel clubbladen te 
vinden zijn in het archief, wil natuurlijk niet zeggen dat 
ze er niet meer zijn. Misschien vind je er wel één bij jou 
op zolder. Of bij je opa en oma. Het zou fantastisch zijn 
als we die zouden kunnen toevoegen. Ook van de VDZ 
Jeugdbode missen we edities. En ook die zijn meer 
dan welkom. Op de VDZwebsite kun je het archief met 
clubbladen vinden (https://www.vdzarnhem.nl/833/
archief/). Daar staat ook een Excelbestand waarin je 
kunt zien welke exemplaren er nog ontbreken. Kom je 
een oud clubblad tegen? Kijk in de lijst of neem contact 
met ons op. Dat kan via volharder@vdzarnhem.nl

Aftellen naar 11
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Secretariaat: Postbus 864, 6800 AW Arnhem

Voetbal met meer plezier

Volharder



Voetbalshop.nl

COOP supermarkt Alteveer

Beethovenlaan 61 | Arnhem
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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. 



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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Het Arnhems Sportakkoord

VDZ beweegt mee

Sport en bewegen is belangrijk voor iedereen. 
Daarom is er een Nationaal Sportakkoord, een 
Gelders Sportakkoord en een Arnhem Sportak-

koord. VDZ heeft samen met drie andere Arnhemse 
sportverenigingen een initiatief ingediend bij dat laatste 
platform. Namens VDZ is opleidingscoördinator Niek 
Verheijen betrokken bij het initiatief: ”Samen willen we 
jonge kinderen helpen om beter te bewegen. Vroegtijdige, 
eenzijdige belasting of specialisatie kan namelijk leiden 
tot een verstoorde motorische ontwikkeling en vergroot de 
kans op blessures, overbelasting en uitval.”

Beter bewegen
Spelenderwijs willen VDZ, Upward (hockey), GCA (gym-
nastiek) en Aetos (volleybal) kinderen andere bewegings-
vormen laten ontdekken. Niek: “Andere vormen dan ze 
gewend zijn tijdens voetbaltrainingen. Leren springen, 

balans houden, gooien en vangen zijn hier voorbeelden 
van. De oefeningen worden onderdeel veelzijdige voet-
baltrainingen.” De samenwerkende verenigingen zij ervan 
overtuigd dat beter leren bewegen zorgt voor minder bles-
sures en minder teleurstelling.

Het samenwerkingsverband krijgt budget vanuit het 
Arnhems Sportakkoord. Voor meer informatie over het 
Arnhems Sportakkoord kun je kijken op www.gelders-
sportakkoord.nl/lokale-sportakkoorden/lokaal-sportak-
koord-arnhem.



cafe de schoof

Veldman Sport

Cafe de SchoofKorenmarkt 37
cafedeschoof@gmail.com

Iedere dag tussen 
17:00 en 18:00 uur

SCHOOF 
UURTJE

Iedere zondag
 

HORECA 
NIGHT

Iets cadeau 
geven

DE SCHOOF 
CADEAUBON 

Ook perfect voor 
uw verjaardag, een receptie of  clubavond
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Ook perfect voor 
uw verjaardag, een receptie of  clubavond

Trainingen 
31 maart
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VDZ jeugd: in volle vaart met nieuwe ontwikkelingen naar 2021/2022

We zitten nog midden in het huidige voetbalsei-
zoen, maar na de verlenging van de avondklok 
en lockdown voelt het of we alle pijlen moeten 

richten op het komende seizoen. Toch hopen we nog 
steeds dat er een regio cup gespeeld kan worden of mis-
schien een stadsversie daarvan. En ook zetten we alles 
op alles om onze eigen drie jeugdtoernooien door te laten 
gaan: Henk Evers toernooi voor pupillen, Geert Egging 
Toernooi voor junioren en Het Burgers’ Zoo International. 
Al zal de laatste zeker zonder buitenlandse deelname 
zijn. Hierover is meer te lezen elders in deze editie van de 
Volharder.

Sociaal fundament
Gelukkig betekenden de aangescherpte maatregelen niet 
dat onze jeugd niet meer mocht trainen. En de onderlinge 
wedstrijden konden ook gewoon doorgaan. We zagen hoe 
belangrijk het is voor jongeren om er – op verantwoorde 
wijze – uit te kunnen. Om stoom af te blazen, in bewe-
ging te komen en toch even vrienden en vriendinnen te 
ontmoeten. Ik sprak een aantal andere verenigingen, waar 
dit niet zo vanzelfsprekend is. Daar ligt het verenigings-
leven helemaal plat. Dan mogen we trots zijn dat, met de 
inzet van zoveel vrijwilligers, we met alle beperkingen de 
waakvlam hebben aangehouden. En, langzaam wordt het 
vuurtje gelukkig weer groter. Eerst mochten de jongeren 
t/m 27 weer aan de bak en sinds medio maart ook de rest 
van de senioren. Nog op afstand en nog geen competitie, 

maar we kunnen elkaar weer ontmoeten. En wie weet, wie 
weet…?

Wat gaan we dit seizoen doen?
Nog even afwachten dus wat er dit seizoen nog mogelijk 
is; komen er nog wedstrijden of niet? Mag er al weer een 
beetje publiek komen? Want ook voor (groot)ouders is 
het natuurlijk al een dik jaar afzien en ‘sociale armoede’. 
Gaan we toernooien spelen? We weten het nú nog niet, 
maar blijven hopen en gaan het meemaken. En als er 
meer mag, dan proberen we het seizoen toch nog op een 
feestelijke manier af te sluiten, tijdens het traditionele slot-
weekend. Tussendoor blijven we kijken welke mogelijkhe-
den er zijn om lekker een balletje te trappen.

Op weg naar seizoen 2021/2022; nieuwe trainers 
en indelingen
Het is misschien niet bij iedereen bekend, maar in de 
eerste maanden van het jaar starten de voorbereidingen 
alweer voor het nieuwe seizoen. Er zijn gesprekken met 
trainers of ze doorgaan, met de technisch coördinato-
ren en zo komen alle kaderleden aan de beurt. Nieuwe 
trainers melden zich al aan of worden benaderd, omdat 
we weten waar de vacatures ontstaan. Zo proberen we zo 
vroeg mogelijk alles voor het nieuwe seizoen ingevuld te 
krijgen.
Ook vinden de eerste inventarisaties binnen de teams 
plaats; hebben spelers en speelsters het naar hun zin en 
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Training(swedstrijden) op 20 maart  
Foto’s Kim Corbeek-Folman



VDZ jeugd: in volle vaart met nieuwe ontwikkelingen naar 2021/2022
wat willen ze volgend jaar? Binnenkort staat op de web-
site de procedure weer over de nieuwe indelingen. In juni 
plaatsen we de elftalindelingen voor volgend seizoen op 
de website. Tot die tijd blijft iedereen onderdeel van zijn of 
haar huidige team, al zullen sommige spelers of speel-
sters al een keer met een oudere lichting meetrainen. Als 
extra uitdaging of om te kijken of trainen op een hoger 
niveau bevalt.

Heel veel voetbal met nóg meer plezier
De VDZ visie Voetbal met meer Plezier hebben wij 
vertaald naar onze voetbalopleiding: van Spelend samen 
leren (O8 – O12) via Samen leren spelen (O13 – O15) 
naar Leren samen spelen (O16 – O19). Daaraan is 
afgelopen jaar hard gewerkt en dit gaan we komend jaar 
in praktijk brengen. Alle trainers krijgen hiervoor de juiste 
trainingsstof aangereikt, die past bij de fase van de ont-
wikkeling van het kind of de jongere. Zo zorgen we voor 
een gestructureerde, uniforme opleiding waarbij iedere 
jeugdspeler of speelster voldoende wordt uitgedaagd en 
zich kan ontwikkelen op zijn/haar eigen niveau.

Voetbal met meer Plezier geven we nog meer invulling 
door de samenwerking met Ubuntu Sport. Vanaf komend 
seizoen gaat Ubuntu Sport ons helpen bij het opleiden 
en begeleiden van onze trainers en coaches. Daarnaast 
levert Ubuntu Sport gevarieerde trainingsstof aan, die 
aansluit op de VDZ voetbalvisie en uitgangspunten. VDZ 

laat zien met Ubuntu Sport als partner een open en uitda-
gende club te zijn, die de lat hoger legt voor iedereen die 
wil groeien op zijn of haar eigen niveau. Meer over deze 
samenwerking is elders in deze Volharder te lezen.

Tenslotte is VDZ een samenwerking aangegaan met 
Upward (hockey), GCA (gymnastiek) en Aetos (volleybal) 
om jonge kinderen te helpen beter te leren bewegen (O8 
– O12). Vroegtijdige eenzijdige belasting of specialisatie 
kan leiden tot een verstoorde motorische ontwikkeling en 
vergroot de kans op blessures, overbelasting en uitval. 
Wij zijn ervan overtuigd dat beter en veelzijdiger leren be-
wegen zorgt voor minder blessures en minder teleurstel-
ling en daardoor ‘voetbal met meer plezier’. We werken 
samen met onze drie Arnhemse ‘sportpartners’, omdat we 
elkaar kunnen versterken en helpen. Door bijvoorbeeld 
het delen van kennis en middelen en het organiseren van 
sportdagen. Als samenwerkingsverband krijgen wij budget 
vanuit het Arnhems Sportakkoord om te investeren in 
onze idealen.

Kortom, we zijn al druk met de organisatie van tal van 
zaken. Klaar om de draad weer op te pakken als het moet 
dit seizoen. Maar, zeker voor het nieuwe seizoen.

Groet vanuit de jeugdcommissie,
John Wijbenga 

voorzitter jeugd VDZ
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Willem Meijer, VDZ en zijn vrijwilligers

Willem Meijer, inderdaad zijn hele leven bij VDZ! Ac-
tief op alle fronten, zowel als voetballer, als bevlogen 
leider, kaderlid en medeoprichter van de sponsor-
commissie VDZ Hogerop. Ook organiseerde Willem 
verschillende publicitaire stunts om gelden voor de 
vereniging in te zamelen.

Alle tijd om nu rustig aan te doen, niks meer te moe-
ten en achterover te leunen? Willem is en blijft nog 
steeds actief in zijn bedrijf Meijer Interim & Advies en 
op de zaterdagen fluit hij nog steeds zijn wedstrijden 
bij de jeugd. De Meijer trein raast al 60 jaar door ‘t 
Cranevelt en voorlopig zie ik nog geen blaadjes op 
de rails. 

Ruim 1,5 uur zit ik aan tafel met een man die energie, 
vreugde en dankbaarheid uitstraalt en uitspreekt. Tij-
dens ons gesprek ligt zijn VDZ geschiedenis in di-
verse boekwerken op tafel en wordt opengeslagen 
bij de verschillende verhalen. Zijn moeder heeft het 
meeste werk ingeplakt. Willem merkt op dat zijn boek 
nog niet helemaal op orde is door de losse knipsels 
die hij tegenkomt aan het einde van het boek. Je 
ziet onderwijl zijn gedachte met een grote glimlach 
teruggaan in de tijd. Ik kan deze Volharder editie vol-
schrijven met zijn VDZ avonturen, maar veel leuker 
om deze verhalenverteller live te horen aan de bar 
of langs het veld. 

Precies 20 jaar geleden was Willem voor even Prins 
Willem bij Carnavalsvereniging de On-Ganse. Een 
erebaan die een andere oud-voorzitter van VDZ, 
Geert van Gessel, ook al eens heeft vervuld. Wil-
lem’s prinsenlijfspreuk was ‘Niks blief wie het is’ en 
die spreuk laat Meijer ook regelmatig bij VDZ vallen. 
Want ook bij VDZ geldt ‘niks blief wie het is’!!

  Irene Smeltink

Al op jonge leeftijd stond hij vooraan om toch niet al-
leen met voetbal op te vallen, maar ook zich dienst-
baar te maken voor zijn club: trainen van leeftijdsge-
noten, glazenactie voor bouw clubhuis, schrijven in 
de VDZ Bode en het organiseren van gezellige zo-
geheten ‘beatavonden’ in het VDZ nieuwe clubhuis.

Een sprong in de tijd als we terugkijken naar eind 
jaren ’70 waarin er een viertal Meijers in het eerste 
speelden: Willie, Paul, Jan en Willem zelf. Als Jan 
dan gescoord had en in de krant stond ‘Meijer scoor-
de’, dan pronkte Willem natuurlijk op zijn werk en bij 
vrienden en familie dat hij weer een doelpunt had 
gemaakt. En zo stond er elke week wel een Meijer 
in de krant! Willem zorgde in die tijd er hoogst per-
soonlijk dat VDZ 1 niet degradeerde. In de laatste 
minuten kopte hij de beslissende treffer binnen in de 
beslissende wedstrijd tegen Jonge Kracht.

Einde van zijn actieve loopbaan was het moment dat 
zijn kruisband afscheurde in 1982. Vele tegenstan-
ders hebben er geen traan om gelaten. Willem bleef 
actief betrokken in de rol als technische begeleiding 
en als elftalbegeleider. Goede herinneringen aan de 
samenwerking met Bert Teunissen en Jan Schmitz. 
Ook geweldige jaren in de jeugd als trainersduo sa-
men met Douwe Sikkes.

‘Ik ben er trots op dat ik VDZ als voorzitter heb mo-
gen vertegenwoordigen. Dankbaar dat u mij het 
vertrouwen heeft gegeven deze job te mogen doen, 
en vooral dank aan mijn medebestuurders voor de 
bijzonder prettige samenwerking.’ Dit waren de slot-
woorden van destijds VDZ voorzitter Willem Meijer 
ruim 10 jaar geleden tijdens de ledenvergadering. 

De VDZ trein raasde door in zijn 5 jaar als voorzit-
ter. Willem zag het ledenaantal verdubbelen van 600 
naar 1200. Er werden extra wagons aangesloten, 
het spoor werd verbeterd en mede dankzij de spon-
sors en de actieve reizigers kreeg VDZ een indruk-
wekkend netwerk.

We zijn 10 jaar verder in de tijd. Hoe is het met lid 
van verdienste, Willem Meijer (’49)? Uiteraard is hij 
nog steeds lid met inmiddels 60! VDZ jaren achter 
zijn naam, waarvan 40 kaderjaren.

‘Als je wilt voetballen, kan dat alleen bij VDZ’, zei 
zijn moeder stellig. Uit een gezin van 11 kinderen 
was Willem de jongste, dus een rood shirt en zwarte 
broek was in huize Meijer altijd wel te vinden. Hij 
droomde van een profcarrière op Nieuw Monnikken-
huize waar Willem dag en nacht te vinden was, maar 
op 12-jarige leeftijd had hij een lidmaatschap op zak 
van DE Katholieke voetbalvereniging. 

Willem 
Meijer

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

foto’s: Kim Corbeek-Folman   tekst: Bob Beelen

Iedere week kon de organisatie maar liefst 107 
kinderen een leuke voetbalochtend aanbieden. 
“De teams onderling hadden elkaar al vaak ont-
moet en er moest even wat anders gebeuren”, 
volgens de organisatoren Jurgen Harbers en Di-
dier Manjoero. Dus werd besloten teams van de 
JO11, de JO10 en de meidenteams te mixen. Er 
werd gebruik gemaakt van het blok dat de leef-
tijdsgroepen hadden op de planning, waardoor 
er de mogelijkheid was om een goed gevuld pro-
gramma van anderhalf tot twee uur te maken.

Door de grote hoeveelheid kids is er voorafgaand 
aan de wedstrijden een georganiseerde chaos op 
de velden. Maar gezamenlijk worden de teams 
begeleid en de wedstrijden afgewerkt.

De Krokuscup 2021
Didier en Jurgen hielden wekelijks de standen en 
uitslagen bij, waardoor wekelijks ook de teams 
op kracht tegen elkaar kunnen worden ingedeeld. 
“Daarmee is het voor de kinderen ook steeds leu-
ker. Ze krijgen tegenstand op maat en leren el-
kaar ook beter kennen.” De praktijk wijst uit dat 
het ook werkt. Teamsamenstellingen zoals van 
Inter Milan: Tijler, Axel, Junior, Joel, Mats, Chris 
en Dylan weten inmiddels hoe ze elkaar kunnen 
vinden in het veld. 

Het weer toonde zich ook Krokus-waardig. Het 
toernooi werd afgesloten met een fi kse hagelbui. 
Maar alles was goed georganiseerd en dankzij 
een strakke planning en de vrijwilligers mag de 
Krokuscup 2021 een groot succes genoemd wor-
den.
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Meer info over adverteren in de Volharder? 
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VDZ schrijft 
opnieuw 
historie
VDZ heeft het landelijke nieuws gehaald 
met een historisch feit? Neuh, dat denk 
ik niet. Maar er zijn wel van die dagen 
die je je altijd zal herinneren. De dag 
dat Nederland Europees Kampioen 
voetbal werd, de dag dat Vitesse 
de beker won en de dag dat de 
eerste online VDZ Pubquiz werd 
gehouden. 

Want we wilden zo graag iets 
voor onze oudere leden organiseren. Al 
bijna het hele seizoen zonder voetbal, maar wel 
allemaal nog trouw lid. Hoe konden wij deze leden 
in het kader van We Volharden toch weer even echt 
bij de club betrekken? Een online pubquiz moest 
het worden! Na de nodige verkennende gesprek-
ken over vorm en inhoud en mogelijke online of 
extern beschikbare formats, besloot de organisatie 
dat het het beste was om het toch maar helemaal 
in eigen beheer te organiseren. Wie kent VDZ 
tenslotte beter dan wijzelf en een paar vragen 
moeten we toch ook wel zelf kunnen bedenken? En 
aldus geschiedde. De Designmaster zorgde voor 
prachtige aankondigingen en affiches die al snel via 
WhatsApp, website en Instagram hun weg vonden 
naar de leden van VDZ. 

Maar een 
pubquiz is niks 
zonder een lekker bor-
relpakketje, dus ook daarvoor bij 
onze sponsoren te rade gegaan. Dankzij Coop 
Alteveer en Slijterij van Pernis was er een lekker 
nootje en Snor biertje voor de sfeer, op de middag 
voor de quiz uitgedeeld door de Biermaster. Hier 
konden mensen ook boodschappen achterlaten voor 
andere VDZ-ers op de speciale “Hard je nog een 
beetje vol” briefkaarten. Met ruim 100 man in een 
Zoom call. Sommige huiskamers net iets voller dan 
de toegestane 1 bezoeker, sommige huiskamers ge-
vuld met leden van 78 jaar en sommige huiskamers 
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gevuld met leden van 18 jaar. Soms hele families bij 
elkaar, soms mannen en vrouwen helemaal alleen, 
soms met clubjes ook nog apart in een Teams call. 
Maar iedereen was er klaar voor! In 4 rondes zou de 
kennis van de VDZ-ers zwaar op de proef worden 
gesteld. 

Geen cadeautjes tussen de vragen, maar keiharde 
breinbrekers in de eerste ronde ‘Arnhem en Alge-
meen’. Waar we leerden over de grootste steden van 
de wereld, de betekenis van de Ernemse Leuning en 
het aanbod in de webshop van (sponsor van deze 
ronde) Patisserie Christiaan. Lisa Gores en Kars 
van Deutekom gingen na 20 vragen samen aan de 
leiding.

In ronde 2 werd de echte voetbalkennis getest. Van 
de stadion tune van Heracles, de eerst gespeelde 
voetbalwedstrijd in Nederland, tot de meest sexy 
voetballer van het laatste WK. In deze ronde ging 
het qua voetbal echt alle kanten op. Nadat het stof 
was neer gedaald en de Showmaster de antwoorden 
had doorgenomen, bleek Lisa alleen de leiding te 
hebben overgenomen op de voet gevolgd door Jos 
Theunissen.

Daarop volgde de ronde die niet ontbreken mag in 
elke zichzelf respecterende pubquiz: de Putman 
Prachtige Plaatjes Promenade ofwel de muziek-

ronde! En ook 
daarin moest je 
van alle markten 
thuis zijn: van de 
Snollebollekes tot 
Armin van Buuren 
en van Coldplay 
tot Di-rect. Som-
mige van onze oudste 
deelnemers, zoals Rob Brinkhoff en Henk Matser 
smachtten naar een speciale sixties editie, maar 
achteraf bleken zij zeker niet degenen met de min-
ste scores. En Marije van Asselt al helemaal niet. 
Zij scoorde een perfecte 20 goed deze ronde! En 
daarmee ging het klassement aardig op de schop! 
Met Jos op 1 en Marije op 2 gingen we de laatste 
ronde in.         

En deze ronde was natuurlijk de traditionele (dat 
geldt overigens voor alle rondes bij een 1e keer) 
VDZ ronde. Met zoveel leden van verdienste in de 
Zoom call  moesten daar natuurlijk wel hoge scores 
uit komen en dat zou het klassement opnieuw be-
hoorlijk op zijn kop kunnen zetten. Vragen als “Wie 
bouwde de VDZ tribune?”, “Hoeveel volgers heeft 
VDZ op Instagram?”, “Wie is de coördinator lagere 
elftallen?” en “Uit welk jaar komt dit kampioensteam 
(met foto)?”, brachten de deelnemers nog 1 keer 
aan het zweten.

Toen was het tijd om even uit te blazen en uit te 
kijken naar de eindscores. Dankzij de Webmaster 
konden deelnemers steeds via de VDZ site hun 
antwoorden invoeren en de Quizmaster wist deze 
op de achtergrond snel te verwerken tot de defini-
tieve uitslag. En als het dan al de hele avond onge-
kend spannend is, dan was dit de echte apotheose: 
een gelijke stand tussen Juan Suanes en Chris van 
der Berg! Gelukkig was de organisatie hierop voor-
bereid en dus volgde een benaderingsvraag over 
het aantal actieve leden van VDZ. Deze vraag werd 
nipt gewonnen door Juan Suanes, daarmee de 
eerste winnaar van de VDZ online Pubquiz! Grote, 
grote klasse!

Eindstand (van de beschikbare 80 punten):
1. Juan Suanes (61) 

Coop Corona Conserven Cheque
2. Chris van der Berg (61)

Pernis’ Prettige Pils Pakket
3. Jos Theunissen (60) 

Putman’s Vlezige Voordeelcheque
4. Marije van Asselt (59)

Christiaan’s Corona Kilo’s Compositie 

NB Marije had zo genoten van Rob Brinkhoff 
zijn enthousiasme dat ze haar prijs aan Rob ter 
beschikking heeft gesteld. Wat een mooi gebaar, 
super!

Dankzij Putman werden er ook nog eens willekeu-
rig een aantal kampioensworsten verdeeld onder 
de overige deelnemers. Al met al een top avond 
die werd afgesloten met een korte maar gezellige 
nababbel waarbij de roep om een volgende editie 
al direct te horen was. Wie weet!

Vraag aan onze leden: “Is het bedenkelijk dat wij 
als VDZ-ers de meeste goede antwoorden geven 
op vragen over Kim Holland en Dancing Queen van 
Abba?”

Namens de organisatie, alle deelnemers en 
sponsoren bedankt! En voor de anderen: zorg dat 
je er een volgende keer ook bij bent, dit wil je niet 
missen!

Ruud ‘Designmaster’ Tuithof
John ‘Showmaster’ Wijbenga
Jeroen ‘Webmaster’ Westen
Stan ‘Biermaster’ Minderaa

Jérôme ‘Quizmaster’ Jansen 
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De organisatie 
van VDZ

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

Postadres 
Postbus 864 
6800 AW Arnhem 

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

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

Contributie
NL90RABO0132252406  
t.n.v. RK VV VDZ

Alle informatie vind u op 

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

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

Het Verenigingsbureau
Verenigingsmanager Stan Minderaa verenigingsmanager@vdzarnhem.nl
Ledenadministratie Jacqueline Meijer ledenadministratie@vdzarnhem.nl
Vrijwilligersadministratie Jacqueline Meijer 06-10661682
Planning (vrijwilligers) Hanny Jansen planning@vdzarnhem.nl
Kantine-administratie Henk Matser kantineadministratie@vdzarnhem.nl
Crediteuren adm. Alexis Arends facturen@vdzarnhem.nl

Commissies
Herenselectie René Petersen herenselectie@vdzarnhem.nl
Heren-recreatie Rogier Walter herenrecreatie@vdzarnhem.nl
Dames Ad Heijnen vrouwenvoetbal@vdzarnhem.nl
Horeca Rogier Walter horeca@vdzarnhem.nl
Sponsors VDZ Hogerop Evert van Amerongen vdzhogerop@vdzarnhem.nl
Onderhoud Wim v Swaaij onderhoud@vdzarnhem.nl
Reünie Marcel Leenders reunie@vdzarnhem.nl
Club van 100 Ronald Brakenhoff clubvan100@vdzarnhem.nl

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

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

Voetbalcoördinatie
Wedstrijdsecretaris sen. Hanny Jansen wss@vdzarnhem.nl
TC keepers Erwin Brakenhoff tckeepers@vdzarnhem.nl
Scheidsrechteracademie Jeroen Westen scheidsrechter@vdzarnhem.nl

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

ORGANISATIE



BVr adVies, accounTanTs en BelasTinGadViseurs

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

njiRnaV&tuohkreBnavmaetteH

Accountants en Belastingadviseurs 

B.V. streeft dagelijks naar een hoge 

kwaliteit en tevredenheid in hun 

dienstverlening. 

U kunt bij ons terecht voor:

 (LOON)ADMINISTRATIE 

 JAARREKENINGEN   

 eenmanszaken

 vennootschappen

 stichtingen

 ACCOUNTANTSVERKLARINGEN  

 ALLE FISCALE AANGIFTEN 

 inkomstenbelasting

 vennootschapsbelasting

 omzetbelasting

 FISCALE ADVISERING

 bedrijfsovernames

 herstructureringen

 inkomensplanning

A Röellstraat 1

 6814 JC Arnhem

T  (026) 74 10 710

A De Hofstede 30

 4033 BV Lienden

T  (0488) 74 00 40

E info@bvradvies.nl

I www.bvradvies.nl
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