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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

Op 1 april heeft het gesneeuwd (geen grap) en als 
ik op zaterdag 2 april zo rond 11 uur ons sport-
park op loop, zijn daar Albert van Daalen (coördi-

nator JO19), Bert Jan Zoetbrood (Technische Commissie 
Heren) en Gerard Lunenburg (wedstrijd coördinator jeugd) 
met bezems, stoffer en blik en het betere voetenwerk 
bezig het hoofdveld sneeuwvrij te krijgen. Dat alles om de 
wedstrijd van JO191 aan het eind van de middag door 
te laten gaan. Kijk, dat vind ik geweldig! Wat een inzet 
van deze VDZers en voetbaldieren in hart en nieren. Dat 
maakt een club een club! Dank jullie wel mannen en de 
wedstrijd ging inderdaad door! Dit is maar één voorbeeld, 
maar er zijn er natuurlijk veel meer, van een grote inzet 
door onze leden.
We gaan een drukke voetbaltijd tegemoet. De competities 
worden normaal gespeeld en de planning is krap met 
heel weinig speling. Maar na al die coronaperikelen is het 
fantastisch dat het allemaal weer kan. We gaan ook alle 
toernooien weer organiseren. Kortom, voetballen zo als 
het hoort en dat maakt een mens (en ik denk ook de pen-
ningmeester) gelukkig. We sluiten het seizoen af met de 
Golden Oldiesreünie en vrijwilligersavond op zaterdag 18 
juni en het traditionele familietoernooi op 19 juni.

Zoals het er nu voorstaat is op 9 juni de Algemene 
Ledenvergadering. Houd u de website en social media in 
de gaten voor de definitieve agenda en de locatie. Terwijl 
ik dit schrijf kijken we nog even naar een speciale locatie, 
maar als dat niet lukt dan zitten we gewoon in het clubhuis 
en dat is al speciaal genoeg na al die tijd, lijkt mij. Het is 
al tweeënhalf jaar geleden, dat wij een ALV met zijn allen 

bij elkaar op locatie heb-
ben gehouden. Wij gaan u 
de komende tijd meenemen 
in de toekomstplannen van 
VDZ. Tijdens de ALV zullen we 
ingaan op de stand van zaken rond de nieuwbouwplan-
nen. We hebben ook een ledenonderzoek uitgezet. Ik 
hoop dat u meedoet of meegedaan hebt. Ik ben benieuwd 
wat de leden vinden van onze club, maar vooral wat zij 
belangrijk vinden voor de toekomst. Op 21 mei nemen 
we alle leden, die er wat meer willen weten over de club 
en vrijwilligerswerk, mee in het speerpuntenplan “VDZ op 
weg naar 2026” tijdens een vrijwilligersmiddag. Daarvoor 
volgt nog een uitnodiging met uitleg. 
De voorbereidingen voor het volgend seizoen zijn in volle 
gang. Trainers voor de selectieteams zijn bekend, de 
organisatie voor voetbalzaken wordt waar nodig aange-
past. We krijgen bijvoorbeeld weer een team voor O23. 
We blijven in beweging.

Elders in de Volharder leest u een oproep van het bestuur 
aan alle leden en bezoekers van ons mooie sportpark om 
de regels van het park rond niet roken, alcoholgebruik en 
het plaatsen van fietsen en scooters te respecteren. Ik 
vraag uw aandacht daarvoor.
Alles wijst op een mooie afronding van het seizoen. Com-
petitie met winst en verlies. Toernooien met volle bak op 
het terras en mooie clubbijeenkomsten. Ik wens u veel 
voetbalplezier en hopelijk zie ik u op ons sportpark.  
Met roodzwarte groet en #wevolharden!

Noud Hooyman

JO-19 in actie
Foto Kim Corbeek-Folman

Foto John Wijbenga
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van de 
redactie
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Alweer de voorlaatste aflevering van de Volharder 
van dit seizoen, de tijd vliegt. De coronaperike-
len liggen voor een groot gedeelte achter ons al 

zou je dat niet zeggen aan het aantal afgelastingen van 
wedstrijden. Veel avondwedstrijden dus om de competitie 
toch op tijd af te krijgen, de wedstrijdsecretaris wordt er 
niet vrolijk van. Dat komt in deze Volharder terug in de bij-
drage van de jeugdcommissie. Het is weer een goed ge-
vuld clubblad Volharder. De vertrouwenscommissie treedt 
een keer op de voorgrond in de rubriek VDZ in beweging, 
Stan Minderaa laat zien wat er allemaal komt kijken bij het 
herinrichten van de kantine. We hebben een interview met 
clubicoon Jan Schmitz, Irene Smeltink ging met Marcel 
Broecks bij hem op bezoek. Een droevig bericht is het 
overlijden van Ralph Decker. De JO194 haalt fijne herin-
neringen aan hem op en Albert van Daalen neemt in een 
mooi IM afscheid van hem. Ook Johan de Lange heeft het 
tijdige met het eeuwige verwisseld, natuurlijk besteden we 
daar ook aandacht aan.

De toernooien komen er weer aan! Na twee jaar afwezig-
heid zullen de jeugdteams hun krachten weer gaan meten 
in deze meimaand toernooimaand. Onderling maar ook 
tegen internationale teams. Ook in dit nummer een oproep 
voor inschrijven aan het familietoernooi, nog zo’n mooie 
traditie.  
Ik ga van alle artikelen verder geen opsomming maken, 
blader zelf deze dikke Volharder door en lees wat van je 
gading is. Namens de redactie veel leesplezier gewenst!

Rudi Borkus

Heb jij ook een scherp oog 
voor mooie plaatjes?
De Volharder staat of valt met mooie artikelen. De redac-
tie werkt er hard aan om die te maken en krijgen daarbij 
veel hulp van onze leden. Waar een mooi artikel mee 
staat of valt, dat zijn mooie foto’s. Gelukkig hebben we 
ook goede fotografen in de redactie die deze aanleveren. 
Maar ze kunnen hulp gebruiken! 
Dus als jij genoeg hebt van bardiensten én bij de leukste 
commissie van VDZ aan de slag wilt én daarbij ook nog 
eens een goed oog hebt voor mooie 
plaatjes dan horen we graag van je. 
Mail voor meer info naar:

volharder@vdz-arnhem.nl

Foutje in de verjaardagen
Van de verjaardagenpagina van 

vorige nummer klopte niets. 
Waar de fout precies lag is niet 
duidelijk maar de verkeerde na-

men waren aan de verkeerde data 
gekoppeld. Excuses voor het ongemak. Aan het aantal 
reacties dat we kregen weten we nu wel dat de pagina 
in ieder geval goed wordt gelezen, dat is dan wel een 
positieve uitkomst van deze fout. We gaan het in ieder 
geval de volgende keer beter controleren.
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Voetbal mee in 
ons G-team!

VOETBAL MEE 
IN ONS G-TEAM

Goed nieuws: VDZ start nu met een G-team.
Ken je iemand met een beperking, 

die ouder is dan 16 jaar én die dolgraag wil voetballen?
Nodig hem of haar dan uit om mee 

te doen bij onze club. 

Aanmelden voor een proeftraining 
of voor een verkennend gesprek kan met een

mail naar: gvoetbal@vdz-arnhem.nl

WWW.VDZ-ARNHEM.NL

Voetbal met meer plezier

Geluk dwing je af, toch ? 

Het is 09:00 uur op een zaterdagmorgen en we zijn in 
Velp bij VVO. Een béétje vroeg voor ons allemaal, 
maar het is een prachtige zonnige ochtend, dus dat 

maakt veel goed. En het veld waarop we spelen ligt er schit-
terend bij, zo in de bossen en tussen de soort van heuvels 
rondom Velp. Ideaal voetbalweer, prachtig veld, beautiful 
surroundings en de trouwe schare fans (ouders), gezellig 
keuvelend met elkaar (met bakje koffie in de hand), langs de 
kant van het veld. Optimale ingrediënten voor een lekker potje 
voetbal… 

We moeten vandaag tegen ‘de VVO JO132’: een middenmo-
ter tot nu toe in onze competitie. Wij ‘de VDZ JO133JM’ staan 
thans fier bovenaan. Puntje los van nummer 2, maar dan wel 
met een wedstrijd meer gespeeld. “Op papier zouden we wel 
moeten kunnen winnen!”, roepen de kinders in de kleedkamer. 
Waarop de trainer/coach de wijze woorden uitspreekt: “Onder-
schat je tegenstander nooit! Gewoon lekker spelen, dat is het 
belangrijkste”. Of het helpt…?

We trappen af. Het gaat heel voortvarend. Eigenlijk 
al binnen een paar minuten staan we voor, 10 
(of eigenlijk dus 01, we spelen immers uit). Een 
prachtige vrije trap op 20 meter afstand van Michiel 
(zijn specialiteit). Dat begint goed. Maar dan: de te-
genstander vermant zich. Zijn hongerig, jagen con-
tinu op de bal, bieden waardig tegenstand, zetten 
prachtige aanvallen over de vleugels op, geven zich 
niet zómaar gewonnen. Loek (onze keeper) verricht 
uitstekend werk. Redt het team meerdere malen na 
weer zo’n uitbraak van VVO. Zo gaat het lange tijd 
door. Kansen alom voor VVO, tegen de paal, tegen 
de lat, op de kruising, net naast, net té gehaast. De 
tegentreffer blijft uit. Tijd voor een glaasje ranja…

Voor de tweede helft wordt het systeem omgegooid. 
Van 1442 naar 1433, om in Louis van Gaal 
termen te spreken. Wij kunnen meerdere systemen 
spelen, schakelen in posities, spelers zijn flexibel 
inzetbaar. En het (b)lijkt zo waar te werken. Nu van 
onze kant ineens allerlei aanvallen via de vleugels. 
Diepteballen achter de linies. Gevaarlijke counters. 
Een doorbraak over rechts, op volle kracht naar de 
achterlijn, balletje voor/terugtrekken naar de spits 
van dienst, die mooi vrijloopt rond de penaltystip. 
Boem: 20 (of eigenlijk dus 02, we spelen immers 
uit). Assist van Wopke, goal van Bram…

Maar de tegenstander geeft nog steeds niet op. 
Blijven volop druk zetten, blijven gevaarlijk. Nu, een 
aanval van rechts van hun kant. Balletje terugtrek-
ken naar randje 16. Halfhoog. Boem: tegenstander 
neemt hem direct op de slof. In een 1 keer geraakt. 
Onhoudbaar voor Loek, dit keer. Prachtig doelpunt. 
2 1 (of eigenlijk dus 12, we spelen immers uit). 
Het was al spannend, maar met deze aansluittreffer 
neemt de spanning nog verder toe…

Maar dan keert de wedstrijd toch om, ondanks het 
nog steeds aanhoudende gevaar, de continue druk 
en de zorgvuldig opgezette aanvallen én kansen 
van VVO op ons doel. In korte tijd wordt het 31 én 
41 (of eigenlijk dus 13 én 14, we spelen immers 
uit). De 31 is een klassieke frommelgoal. Een wat 
mislukte uittrap van de keeper van VVO, onder-
schept door VDZ. Vervolgens gerommel voor de 

Wedstrijdverslag: VVO JO13-2 vs VDZ JO13-3JM, zaterdag 12 maart 2022 – 09:00 uur



goal van de tegenstander, bal weg, bal niet weg, bal terug, 
bal heen en weer, totdat één van ons zijn voet ertegenaan 
kan zetten: Wopke (zijn specialiteit). 31…

En dan maken we het af. Een hoekschop van rechts, 
genomen door Michiel (zijn specialiteit), het inlopen van 
Mees vanaf de 16 meter, anticiperend op de aankomende 
hoge bal bij de 2e paal, een hoge sprong, een indrukwek-
kende zweefduik, een krachtige kopbal (zijn specialiteit), 
onhoudbaar geplaatst. Hier hebben we op getraind. Eind-
stand: 41 (of eigenlijk dus 14, we spelen immers uit). 
Echter, het had net zo goed andersom kunnen zijn. Maar 
zoals ze altijd zeggen…  
Geluk dwing je af!

Frank Moust 
Trainer/Coach VDZ JO133JM

Foto’s Kim Corbeek-Folman
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Weer samen ballen!
Er zijn in hun jeugd aardig wat balletjes getrapt in het Sonsbeek-
kwartier, maar niet eerder was hun chemie samen te zien bij een 
officiële wedstrijd. De broers Mathieu (‘93) en Julien (‘95) Weiss 
zitten na al die jaren eindelijk samen in een voetbalteam. Net zoals 
vroeger werden alle vriendjes gevraagd om te komen spelen en nu 
15 jaar later hebben ze weer hun vrienden opgetrommeld!

Mathieu heeft in de jeugd altijd bij VDZ gespeeld, totdat hij naar 
de Graafschap ging, waar hij vervolgens ongeveer 10 jaar een 
profcarrière heeft nagejaagd. Nadat hij van dat pad is afgesla-

gen is hij uiteindelijk weer terug bij VDZ. Julien heeft ook in de jeugd van 
VDZ gespeeld tot aan de D1 en is toen voor een langere tijd gestopt. 
Naast de sport zijn beide broers gaan studeren aan de universiteit. 
Mathieu is afgestudeerd in ‘Filosofie, Politiek en Maatschappij’ en werkt 
tijdelijk bij de GGD als bron en contactonderzoeker (BCO) en gaat 
na zijn reis in Kenia op zoek naar een traineeship bij de OID (inlichtin-
gen en opsporingsdienst. Julien is in zijn laatste jaar van zijn studie 
‘Internationale politiek’.

Vier jaar geleden is jongere broer Julien weer lid geworden van VDZ 
en samen met initiatiefnemer Eelke Boerema vormden ze het zondag 
Heren 6. Elk jaar kwamen ze een stapje verder en promoveerden 
van de zevende naar de derde klasse. Mathieu Weiss speelde nog bij 
Heren 1 en nam vorig jaar de beslissing om aan te sluiten bij het team 
van zijn jongere broer. De gebroeders zijn weer herenigd en inmiddels 
nu trainer, speler en leider. ‘Wat ons zaterdag vriendenteam vooral 
bijzonder maakte, is dat we zo veel verschillende jongens hadden van 
allerlei achtergronden. Op een gegeven moment hadden we denk ik wel 
8 verschillende nationaliteiten in het team!’ vertelt Julien. 
Dit jaar begon echter moeizaam mede door Corona. Uiteindelijk is 
zondag Heren 6 gecontacteerd door zondag Heren 3 voor een fusie. De 
harde kern is gebleven tijdens de fusie; drie heren (Leon Coco, Pieter 
Tanis en Julien) gingen naar Heren 3. Op dat moment hadden ze dus 
grotendeels de scepter overgedragen aan de toenmalige coach van 
het derde: Wesley van Leur. Helaas viel al na vrij snel de coach van het 
tweede weg, waardoor Wesley nu vooral het tweede coacht en wanneer 
het past in het programma, ook het derde. Met als gevolg dat Mathieu 
en Julien weer iets meer een leidende rol hebben gekregen.

Tijdens het interview is Mathieu voor enkele weken op vakantie in Kenia 
en spreek ik met Julien. ‘Ik ben altijd van voetbal blijven houden en 
ben net als mijn broer heel fanatiek. Ik heb echter nooit zo hoog of zo 
goed kunnen spelen als mijn broer. Wel zou je kunnen spreken van een 
chemie, aangezien we al ons hele leven samen voetballen op veldjes en 
pleintjes. Des te mooier dat we uiteindelijk samen in een team terecht 
zijn gekomen!’

Irene Smeltink

Oud VDZ-er Eelke Boerema woont en werkt nu in 
Kenia. Voor Mathieu een uitgelezen moment om 
hem te bezoeken en te genieten van zijn vakantie!

Julien

Mathieu
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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
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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 Doorn.

Kunnen jullie je voorstellen? 
Hallo, wij zijn Patrick, Sylvia, Jonah (11), Jesaiah (9), Samuel 
(7) en Elisa (5) van Doorn. Zo’n 4 jaar geleden heeft Jonah 
zich aangemeld bij VDZ en al snel volgden ook zijn broertjes. 
Momenteel spelen de jongens in de JO126, JO105 en JO8
2, vooral als veldspelers, maar Jonah keept ook af en toe. 
Patrick is trainer geweest bij het team van Jesaiah.

Speelt voetbal een grote rol in jullie gezin? 
Sylvia komt uit een echt voetbalgezin. Haar broers 
voetbalden, haar vader voetbalde eerst zelf, werd daarna 
trainer en is nu nog actief als scout voor de KNVB. Zelf 
heeft ze niet echt iets met voetbal, maar vindt ze het wel 
leuk om bij de kinderen te komen kijken. Patrick heeft 
vroeger gevoetbald op Curaçao en is daarna in Nederland 
overgestapt naar basketbal. Voor de kinderen op voetbal 
zaten speelde voetbal geen grote rol in het gezin. We 
keken af en toe een wedstrijd van het Nederlands elftal 
of de Champions league. Inmiddels is dat wel anders. De 
jongens volgen het liefst alles en ook Patrick kijkt vaak 

voetbal

familie

mee. Samen gaan ze ook regelmatig naar een wedstrijd 
van Vitesse.

Zijn jullie altijd al voetballers geweest of hebben jullie 
eerst een andere sport gedaan? 
Jonah en Jesaiah hebben eerst op judo gezeten. Ze 
wilden toen al graag op voetbal. Veel kinderen uit Jonah’s 
klas speelden bij VDZ en zodoende zijn we gaan kijken en 
lid geworden. Samuel is meteen met voetbal begonnen. 
Elisa zit niet op voetbal, ze houdt meer van ballet. 

Hoe was het om je vader als trainer te hebben? 
Jesaiah vond het leuk om samen met zijn vader met voet-
bal bezig te zijn. Samuel heeft ook een aantal keer training 
gehad van Patrick en vindt dat hij leuke oefeningen doet.

Wat is het leukste dat je hebt meegemaakt bij VDZ? 
Jonah: Ik heb onlangs een hattrick gemaakt in een wed-
strijd. Jesaiah: Het Henk Evers toernooi en het slaapmut-
sen toernooi vond ik heel leuk. Samuel: We zijn kampioen 
geworden van de derde fase, ik kreeg een medaille en 
had een leuk feestje met mijn team.

Wat is je favoriete club en speler? 
Patrick: Barcelona, Patrick Kluivert 
Sylvia: Ajax (1995), Memphis Depay 
Jonah: Vitesse, Neymar 
Jesaiah: Vitesse, Neymar 
Samuel: Paris SaintGermain, Ronaldo
Elisa: Ajax, Memphis Depay

Van
Doorn

Foto Marjon Elshof



Kleintuente Installatietechniek

Versteegh Dancemasters

DANSENBIJVERSTEEGH.NL   |     026 3511211

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

Wil je met me dansen?

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

Schoonmaakbedrijf Hofs

particulieren, bedrijven 
verenigingen

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

 www.sbhofs.nl





Rob Egging muzikale omlijstingen

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

www.charlestown.nl

 
Jazzymotion  
 

Voor elke feestelijke 
gelegenheid

Voor info over jazzy muzikale omlijstingen voor al 

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

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

Jazz

www.jazzymotion.jimdo.com 

Jan van Leur Dak- en Gevelwerken

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

www.janvanleur.nl

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

Vraag vrijblijvend een offerte

De uitslag

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

Wanneer er in een wedstrijd tien ballen tegen het 
net gaan, dan zit er ongetwijfeld iets bijzonders tus-
sen. Welk doelpunt maakte deze overwinning extra 
speciaal?

Dat was het eerste doelpunt. En de voorbereiding 
daarop begon al voor de wedstrijd; een invalkee-
per, een gewonnen toss en daardoor de eerste helft 
‘wind mee’. Niet lang na het beginsignaal kwam Jip 
attent uit zijn doel om een aanval te onderscheppen 
en trapte daarbij de bal met een enorme knal naar 
voren. Hij stuiterde vlak voor zijn collega aan de an-
dere kant op de grond én eroverheen. Doelpunt! Be-
doeld of niet; het was briljant. 

Wij zien nu een kluwen voetballers voor ons met er-
gens daaronder de fortuinlijke doelman. Kunnen jul-
lie schetsen wat er echt gebeurde na dat doelpunt?

We zagen vooral verbijstering bij de tegenstander. 
En het was een bevrijding voor ons. Want daarna 
gingen we echt voetballen. Via een reeks mooi uit-
gespeelde aanvallen werd het uiteindelijk dus 10-0.

Jullie zijn een meer dan stabiele middenmoter, een 
subtopper wellicht, leert de ranglijst. Maar wat vooral 
opvalt is het uitstekende doelsaldo. Hoe verklaren 
jullie dat?

Meestal beginnen we wat slapjes. Maar als eenmaal 
het eerste doelpunt is gevallen, dan gaan we los. En 
we blijven dan als één team spelen, met verzorgd 
voetbal. Dat zorgt voor relatief veel goals.

Als we wat beter kijken naar de stand, zien we mis-
schien zelfs een titelkandidaat. Wordt er al gespro-
ken over een kampioenschap? Of wanneer is het 
seizoen voor jullie geslaagd?

In potentie kunnen we meedoen om het kampioen-
schap. Alles staat nog dicht bij elkaar. Als we zo 
doorgaan kan er iets moois gebeuren. Maar het 
seizoen is eigenlijk al geslaagd als we mee kunnen 
blijven doen om de bovenste plaatsen en het plezier 
vasthouden. Dat laatste vinden we belangrijk, want 
we voetballen al vanaf de pupillen met elkaar.

Jasper de Kinkelder

Wedstrijd: VDZ JO16-3 - SJO Diosa-
 Niftrik JO16-2
Uitslag: 10-0
Datum: 19 maart 2022
In 3 woorden: Loon naar werken

10 00

Foto’s: Kim Corbeek-Folman
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De Uitslag 
VDZ JO16-3: 
10-0 De uitslag
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En het was een bevrijding voor ons. Want daarna 
gingen we echt voetballen. Via een reeks mooi uit-
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subtopper wellicht, leert de ranglijst. Maar wat vooral 
opvalt is het uitstekende doelsaldo. Hoe verklaren 
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Meestal beginnen we wat slapjes. Maar als eenmaal 
het eerste doelpunt is gevallen, dan gaan we los. En 
we blijven dan als één team spelen, met verzorgd 
voetbal. Dat zorgt voor relatief veel goals.

Als we wat beter kijken naar de stand, zien we mis-
schien zelfs een titelkandidaat. Wordt er al gespro-
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Jasper de Kinkelder
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VDZ Meiden talenten stomen op

Na een pittige eerste seizoenshelft waarin 
een aantal nieuwe meiden in de MO17-1 
aan het niveau van de hoofdklasse moesten 

wennen, hadden we er toch voor gekozen om ook 
de tweede helft van het seizoen in de hoofdklasse 
te spelen. We zagen veel progressie en hadden 
alle vertrouwen dat dit goed zou gaan uitpakken. 
De eerste wedstrijd in de 2e competitiehelft was uit 
tegen Bennekom MO15-1 (!). Bennekom MO15-1 
is in de MO17-1 hoofdklasse gaan spelen omdat ze 
te weinig tegenstand ondervonden. Met het debuut 
van onze nieuwe keepster Annemijn, die een win-
terse transfer heeft gemaakt, gingen we vol goede 
moed de wedstrijd in. Helaas kwamen we binnen 10 
minuten al met 2-0 achter door 2 snelle uitbraken 
van Bennekom. De rest van de wedstrijd hebben 
we het heft in handen gehad en een aantal kansen 
gecreëerd maar doelpunten bleven uit. In de aller-
laatste seconde werd het ook nog 3-0 uit een snelle 
counter. Het buitenspel werd door de scheidsrechter 
voor lief genomen. Maar goed, niet zo’n beste start 
dus en werk aan de winkel voor de coaches. 

Een week later speelden we tegen Helios MO17-1. 
We hadden afgesproken dat we het eerste kwartier 
geen kans zouden weggeven. Dat lukte, sterker 
nog, we creëerden zelf kansen. In de 25e minuut 
kregen we een penalty, die Lara onberispelijk strak 
inschoot. Eindelijk een voorsprong! In de 2e helft 
startten de meiden weer fel en onder leiding van 
de fantastisch spelende Julia drukten we Helios in 
de verdediging. Na een prachtige actie stelde Julia, 
Nikki in staat om de 2-0 te maken. Helios kwam 

10 minuten later nog terug tot 2-1 door een snelle 
tegenaanval. Maar de meiden bleven strijden voor 
elke bal en met goed combinatievoetbal bleven 
ze aanvallen. Uiteindelijk resulteerde dit in de 3-1 
door Nikki. De eerste competitie overwinning was 
een feit. Kwam het dan toch door de coaching van 
Juan?

De volgende wedstrijd was Epe thuis. Van Epe 
hadden we de eerste wedstrijd met maar liefst met 
0-6 verloren. Dus dit moest beter! En het ging ook 
veel beter. De meiden trokken de stijgende lijn 
door. Door ziektes was er een aantal meiden uit 
de MO15-1 en JO14 toegevoegd. Lois van Room 
liet de eerste helft zien wat ze in haar mars heeft, 
ze speelde makkelijk mee in het combinatiespel en 
wist samen met Julia veel aanvallen op te zetten. 
Binnen 10 minuten kregen ze al 2 grote kansen. 
Helaas kregen we al snel de 0-1 tegen, want ook 
Epe speelde goed.Na een grote kans van Lieke die 
met een mooie steekbal door Nikki 1 op 1 met de 
keeper werd gezet, gingen we met 0-1 de rust in. 
De tweede helft startten de meiden weer voort-
varend en waren ze continu op de helft van Epe. 
Bij een uitbraak maakte Femke een professionele 
overtreding. Helaas leverde de vrije trap daarna 
wel een tegendoelpunt op: 0-2. Dat was jammer en 
totaal onverdiend. Opnieuw de schouders eronder 
en ze drukten Epe weer terug op eigen helft. Helaas 
leverden de aanvalsgolven geen doelpunten op. 
Een beetje teleurstellend resultaat maar zeer tevre-
den over het vertoonde spel. Gelukkig hebben we 
ook de foto’s nog.

Omdat we de eerste seizoenshelft met 8-0 van hen 
hadden verloren en we nu wel goed partij konden 
bieden, is dit een enorme vooruitgang. En dat de 
progressie er is, bleek ook in de laatste wedstrijd 
tegen OSC.Onder barre weersomstandigheden 
met hagel, regen en wind gingen we het veld op. 
Weer lieten we ons na 5 minuten verrassen door 
een diepe bal van OSC, 1-0 achter. OSC zette onze 
opbouw goed onder druk en we hadden moeite 
om hier onderuit te voetballen. Toch kwamen we 
langzaam beter in ons spel, we moesten blijkbaar 
nog even opwarmen. In de 30e minuut slalomde 
Julia op Messiaanse wijze door de verdediging van 
OSC en schoot bekeken de 1-1 binnen. Na rust ging 
de strijd volop verder. Via een corner scoorde OSC 
de 2-1. Maar dat lieten we niet op ons zitten en de 
meiden gingen weer ten aanval en benutte met 
name de rechterkant met goede combinaties tussen 
Julia, Loes en Roos. In de 60e minuut kregen we 
een vrije trap op 40 meter voor het doel. Een beetje 
ver voor een doelpoging. Maar daar dacht Lara toch 

VDZ Meiden talenten stomen op

anders over. Met een strakke poeier schoot ze de 
bal onderkant lat, 2-2. De meiden roken winst en 
gingen volop door. 5 minuten later stond Julia bij 
een hoekschop op de juiste plek om de 2-3 binnen 
te schieten. Met veel strijd, enkele kansen en een 
paar goede reddingen van Annemijn behaalden we 
eindelijk, in de 3e wedstrijd tegen OSC dit seizoen, 
de overwinning. Gelukkig, ook zonder Juan kunnen 
we winnen.

We zien een enorme progressie in de groep en 
gaan nu ook vol vertrouwen de volgende wedstrij-
den tegemoet. Een duidelijk voorbeeld van Volhar-
den Doet Zegevieren en dat laten de meiden nu 
ook wekelijks zien. We zullen zien waar het hoogst 
spelende meiden jeugdteam van VDZ aan het eind 
van het seizoen staat. Kom gerust eens kijken!

Erwin Brakenhoff
Trainer/coach MO17-1

foto’s: Kim Corbeek-Folman
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10 minuten later nog terug tot 2-1 door een snelle 
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gingen volop door. 5 minuten later stond Julia bij 
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den tegemoet. Een duidelijk voorbeeld van Volhar-
den Doet Zegevieren en dat laten de meiden nu 
ook wekelijks zien. We zullen zien waar het hoogst 
spelende meiden jeugdteam van VDZ aan het eind 
van het seizoen staat. Kom gerust eens kijken!
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VDZshop.nl

Heineken Volharder

LOOP JE AL EEN 
BEETJE WARM VOOR 

HET NIEUWE SEIZOEN?

vdzshop.nl

Alles voor je club

WELKOM BIJ DE 
VDZSTE WINKEL 

VAN ARNHEM

vdzshop.nl

Alles voor je club

KIJK VOOR KLEDING, TRAININGSPAKKEN 

EN THERMOKLEDING IN ONZE SHOP  

Brasserie FalstaFF arnhem

Brasserie Falstaff Arnhem
E t e n  &  D r i n k e n  m e t  ’ n  B o u r g o n d i s c h  Ti n t j e

Z w a n e n s t r a a t  1 8        h a r t j e  c e n t r u m  A r n h e m
i n  d e  v o o r m a l i g e  k e r k  v a n  h e t  L e g e r  d e s  H e i l s

026 442 90 20    info@falstaffarnhem.nl     www.falstaffarnhem.nl
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Welkom op ons sport-
park, maar houd je wel 
aan de afspraken

Roken en alcohol
Een van de meest in het oog springende is het roken 
langs (of zelfs op) de velden, bij de kleedkamers en 
op het terras. Dat is verboden. Wij zijn een rookvrij 
sportpark, op weg naar een rookvrije generatie. Help 
elkaar – spelers, trainers, coaches - daar aan herin-
neren en als iemand je hierop aanspreekt, accepteer 
dit. En zie je iemand toch roken, spreek hem of haar 
daar dan gerust op een nette manier op aan.

Alcohol mag alleen – vanaf 18 jaar - gedronken wor-
den in het clubhuis of op het terras. Geen pitchers of 
glazen langs of op het veld. Ook niet in plastic. Glas 
is langs of op het veld verboden en gevaarlijk.  

Welkom op ons sportpark
maar houd je aan de afspraken

Parkeren 
Vanwege de veiligheid en om hulpdiensten een goe-
de doorgang te geven, is het niet toegestaan om fi et-
sen, scooters of andere vervoermiddelen bij de kan-
tine of buiten de fi etsenstalling te plaatsen. Hiervoor 
worden nog nieuwe maatregelen getroff en, maar 
denk hier alvast aan. Als er toch scooters, fi etsen etc 
op deze plekken staan, zullen ze worden verplaatst. 
Beschadigingen zijn dan voor eigen risico. 

Auto’s kun je doordeweeks parkeren op de parkeer-
plaats bij de kantine, op het asfalt. Blokkeer hierbij 
geen fi etsenrekken of doorgangen. Vanwege de vei-
ligheid van (fi etsende/lopende) kinderen is parkeren 
op zaterdag(ochtend) niet toegestaan op deze par-
keerplaats. P8 bij het ziekenhuis heeft voldoende 
plaatsen om veilig en makkelijk te parkeren. Dit staat 
ook duidelijk vermeld onderaan de oprit. Dus ook als 
het hek niet is afgesloten, graag aan deze afspraak 
houden.

Helaas zien we dat na de corona lockdowns niet iedereen 
meer weet wat we wel en niet doen op het sportpark. 

Aanwijzingen
We gaan bij het clubhuis en ook op het sportpark 
nog stickers en borden aanbrengen om deze regels 
voor al onze gasten duidelijk te maken. Ondertussen 
hopen en verwachten we dat alle VDZ-ers hun ei-
gen verantwoordelijkheid hierin nemen en het goede 
voorbeeld laten zien aan onze eigen jeugdspelers, 
en ook aan onze gasten.

Alvast bedankt voor ieders medewerking.
Bestuur VDZ
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VDZ Super Sunday
Terwijl de ene stadsderby nog vers in het geheugen 
zat werd op 20 maart om 2 uur s’middags de volgende 
alweer gespeeld op sportpark t’Cranevelt. Met het 
opgedane vertrouwen in de gewonnen wedstrijd tegen 
Arnhemse Boys werd Eldenia aangevangen door het 
eerste elftal. Deze ‘Super Sunday’ op VDZ begon met 
een overwinning van Vrouwen 1 en een knap gelijk-
spel van het opkrabbelende Heren 2. Een hoopvol 
begin van een dag die langzaam opbouwde naar een 
absoluut hoogtepunt.

De wedstrijd was gelijkwaardig, Eldenia en VDZ 
creëerden voornamelijk in de beginfase van de 
wedstrijd goede kansen. Een schot op de lat van 

VDZ kwam het dichtst bij een doelpunt, maar helaas bleef 
het scorebord ongebruikt. De rest van de wedstrijd mag 
gerust beschreven worden als ‘erg stroef’. Veel persoonlij-
ke duels, veel omschakelmomenten, weinig voetbal. Voor 
de neutrale toeschouwer geen lust voor het oog, voor de 
supporters een spannende en enerverende wedstrijd. 
Lang leek VDZ aan het langste eind te gaan trekken door 
de druk die het in de laatste 20 minuten kon uitoefenen op 
Eldenia. Mogelijkheden waren er, echte kansen bleven uit. 
De gasten uit Elden roken hun kans echter wel schoon en 
maakten in de 89e minuut gebruik van de ruimte achter 
de verdediging van VDZ. Een slim omschakelmoment dat 
resulteerde in een doelpunt. De lach op het gezicht van de 
zwart wit gestreepten en een traan op dat van onze rood 
zwarte mannen.

Terwijl de tap na de wedstrijd langzaam warm draaide in 
de kantine werden vele aanwezigen bekropen door een 
opwindend gevoel. Er was iemand in aantocht waarvan 
duidelijk was dat hij niet kwam om rustig aan te doen. 
Willem Huisman, bekend van hits als ‘Lailo’ en ‘Voor Jou’, 
kwam zingen om van alle verliezers op deze zondag toch 
nog winnaars te maken. De tafels werden aan de kant ge-
schoven, apparatuur werd binnen gereden, het was alleen 
nog wachten op ‘the man himself’. 

Willem betrad bescheiden zijn toneel, sommigen merkten 
het niet eens op. Maar toen de microfoon tevoorschijn 
kwam en de eerste herkenbare klanken van Lailo door de 
kantine galmden wist iedereen meteen hoe laat het was. 
Er werd gedanst, er werd meegezongen maar er werd 
vooral genoten.
 

Zoals sport kan verbinden, kan Willem Huisman dat ook. 
De mannen van Eldenia bleven hangen, en met hen nog 
vele andere teams die de desbetreffende dag hadden 
gespeeld. De sfeer was om door een ringetje te halen. Na 
20 minuten leek Willem wel last te hebben van een long-
blessure, gelukkig had hij sigaretten mee. Hij stak er 3 op 
en kwam buiten even bij van de ongelofelijke energie die 
hij kreeg van het VDZ publiek. Zoals we Willem kennen 
kwam hij sterker terug en gaf hij de laatste 25 minuten 
nog even wat extra gas. Daarna verliet hij het sportpark 
onder luid gejubel van oude, maar vooral nieuwe fans, op 
naar zijn volgende optreden.

Het was een ‘Super Sunday’ om niet te vergeten, dankzij 
Willem Huisman, maar vooral dankzij alle aanwezigen. 
We genieten na lange tijd weer van gezelschap, laten we 
dat blijven doen, met de hele club.
Tot snel op VDZ!

Simon Zwartkruis



Foto’s wedstijd Marjon Elshof

Foto’s clubhuis: Hennij Holtus
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Willemsen Makelaars

WIJ GEVEN U 

DE JUISTE 

VOORZET

2 reserve-rijen

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

Geruisloos, zoals altijd, zat hij in de nagenoeg lege kantine. Het duurde nog 
zeker een uur tot het eerste fl uitsignaal. Vanaf zijn vaste plek bij het raam 
keek hij naar de warming up en volgde hij de verrichtingen van ons en zijn 
zoon, de wispelturige linksbuiten van het team. Hij was er altijd. Van F tot 
A. Elke thuiswedstrijd weer. Maar eigenlijk alleen daarom wisten we dat hij 
aanwezig was.

Normaal gesproken houdt het op een gegeven moment ook wel een beetje 
op, met al die ouders langs de lijn. Wanneer de aftrap niet langer in de och-
tend is, bijvoorbeeld. Of wanneer de goedbedoelde analyses achteraf niet 
langer gehoord willen worden. Dan zie je de voetbalvaders en voetbalmoe-
ders nog maar zo nu en dan. Bij mooi weer, op een klusjesloze middag. 

Maar dat gold niet voor hem. Hij was er nog steeds. Altijd. Onopvallend, on-
zichtbaar, alsof-ie er eigenlijk niet was. We hoorden hem nooit, op een korte 
groet na. Die sprak hij dan terloops, op weg naar de bar. En na de wedstrijd, 
als we uitgelaten of teleurgesteld weer de kantine in kwamen, zat hij alweer 
op zijn plekje bij het raam. Met een halve liter bier. Of twee. En soms wat 
meer.

Geen aanmoedigingen. Geen analyses. Geen noemenswaardige interesse 
in het spel van ons of zijn zoon. Hij bleek helemaal geen voetbalouder. Of niet 
meer. Jaren later, bij een toevallig weerzien in de kroeg, vroeg ik ernaar bij 
de wispelturige linksbuiten. Hij vertelde over de scheiding, over het sterfgeval 
en het ontslag. Over het altijd binnen zitten, alleen, meestal met de gordijnen 
dicht.

Zijn vader kwam niet langer voor het voetbal, maar uit eenzaamheid.

Jasper de Kinkelder

 

Uit eenzaamheid

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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Een betrokken trainer met ook oog voor de jeugd. 
Jarenlang coördinator op de woensdagmiddag (na 
zijn trainersfunctie bij het eerste elftal), waar hij de 
CIOS-studenten begeleidde bij de trainingen. Hij werd 
in 2003 door Rijkswaterstaat vrijgesteld van arbeid 
om dit VDZ-werk te kunnen doen. Een man van weinig 
woorden. In de derde helft met een glas cola liet hij 
graag het woord aan zijn omgeving, aan de zogehe-
ten ‘kenners’. Ook Willem Meijer kijkt met een goed 
gevoel terug naar die tijd. ‘Jan was hoofdtrainer en 
ik leider/coach tweede elftal. Over uitwisseling van 
spelers hebben we nog weleens een stevig robbertje 
gevochten. Altijd in goede harmonie overigens!’

Na dit intro weten de meeste lezers dat de zinnen 
hierboven gaan over VDZ icoon Jan Schmitz 
(’41). Begin april was ik samen met Marcel 

Broecks te gast bij Miep en Jan in Renkum. De succes-
volle oudtrainer van VDZ, jeugdcoördinator en lid van 
verdienste. Een mooi rijtje achter zijn naam en daarbij een 
trouwe, ambitieuze en echte verenigingsman.

Ik neem u mee, terug in de tijd, terug naar het Zuiden. 
De roots van Jan liggen in het Limburgse Melick. Daar 
ontmoette hij op 19jarige leeftijd de dochter van de café 
eigenaar tijdens de carnaval. Zijn geliefde Miep waar hij 
nu 57 Jaar mee getrouwd is (ook vandaag werd er Lim-
burgse vlaai geserveerd in huize Schmitz). Jan speelde bij 
voetbalclub Vesta in Melick vanaf zijn 12e. Naast zijn eigen 
team waar hij speelde, begon hij ook met het trainen van 
diverse jeugdteams. Eigenlijk kan je zeggen dat hij altijd al 
trainer was. Wanneer ik vraag wie zijn voorbeeld is, waar 
zijn basis is gelegd als trainer, vertelt Jan over zijn hoofd-
trainer de heer Toebosch bij Vesta. In de jaren zestig ging 
hij regelmatig met hem mee om de trainingen te bekijken 
bij de Duitse club Borussia Gladbach (Hennes Weisswei-
ler). Een geweldige en leerzame ervaring.

Naar Arnhem
In 1968 werd dochter Miranda geboren en twee jaar later 
kreeg Jan een baan aangeboden ver buiten zijn eigen 
omgeving, namelijk in Arnhem. Hij ging aan de slag bij 
Rijkswaterstaat en was verantwoordelijk voor de electro
technische zaken. Zijn werkterrein bestreek alle sluizen, 
stuwen e.d in Gelderland en Overijssel. Destijds woonach-
tig in Oosterbeek en later in Renkum. Bij de plaatselijke 
voetbalclub Oosterbeek ontmoette hij Marcel Broecks. 

Broecks stopte als profvoetballer bij FC Wageningen en 
ging als speler & trainer zijn voetbaljaren voorzetten in 
Oosterbeek samen in het team van de destijds 35jarige 
Jan. Beide heren beaamden dat het vijf geweldige jaren 
waren! Vanaf zijn 37e stopte Schmitz als voetballer en ging 
zich verder ontwikkelen in de rol als trainer en behaalde 
zijn papieren. Trainer Jan Schmitz was in vele kranten te 
volgen in al die jaren bij verschillende verenigingen, zoals 
Hatert, Trekvogels, Redichem, Fortissimo, Driel, DVOV en 
uiteraard VDZ.
Het duo Schmitz en Broecks zetten hun samenwerking 
voort langs de lijn. In 19871992 was Jan Schmitz bij 
VDZ hoofdtrainer met als leider Marcel Broecks en een 
geweldige groep spelers. Inderdaad een geweldige groep, 
misschien wel de beste selectie tot nu toe en niet te 
vergeten ook onderling. Na 19 seizoenen werd VDZ weer 
een tweede klasser. 

Schmitz was een betrokken en unieke trainer.
De hoofdtrainer trainde heren 1, 2, 3 en verzorgde ook de 
keeperstraining. ‘Een groep van 50 heren?’, vraag ik. ‘Ja, 
ongeveer wel’, beaamt Jan. ‘Topsalaris in die tijd?’ ‘Nee, 
gewoon een vergoeding voor je HOBBY…. dat deed je in 
die tijd.’ Jan sprak in alle eerlijkheid met zijn spelers. Als 
je wissel stond, vertelde hij de speler waarom hij niet bij 
de beste 11 zat en waar de speler nog aan moest werken. 
Communiceren en nogmaals in alle eerlijkheid. 

De huidige trainer leert nu om alles met een bal te doen, 
maar Jan koos voor een andere methode. De basis van 
het kampioenschap werd in de bossen rondom ’t Crane-
velt gelegd. Diverse spelers kunnen de ‘paadjes’ in het 
bos nog dromen. In zijn laatste jaar bij VDZ gaf de groep 
aan om meer met de bal te willen trainen. Achteraf verwijt 
Jan zichzelf dat hij daar gehoor aan had gegeven. 
Eén van de spelers van destijds sprak ik in de kantine: 
‘Dat Jan alles met een bal deed is mij niet bijgebleven. 
Weet wel dat we ongeveer heel juli en augustus door het 
bos renden. Geen bal gezien!’.

Na zijn rol als hoofdtrainer volgde Schmitz een cursus 
‘marketing & sport’. Onder leiding van Schmitz werd de 
organisatie binnen VDZ verder uitgebreid en zorgde hij 
voor verschillende activiteiten en commissies, zoals de 
promotiecommissie, de activiteitencommissie, de oliebol-
lencup, het slaapmutsentoernooi en in 1992 was er het 
initiatief: ‘Actie voor verlichting’. Samen met Nico Vaalen 

VDZ icoon Jan Schmitz
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werd deze actie een succes en er werd maar liefst 12.000 
gulden opgehaald en dus verlichting op het hoofdveld.

De jeugd heeft de toekomst
Na alle verhalen en anekdotes komen we weer terug bij 
de jeugd. De jeugd is de belangrijkste pijler van de ver-
eniging. Vanaf het jaar 2000 werd Jan coördinator van de 
jeugdafdeling. Nog steeds was Jan vele dagen in de week 
bij VDZ te vinden, maar in de hoofdrol op de woensdag-
middag.
De vriendschap tussen Broecks en Schmitz gaat ver terug 
in de tijd zoals u heeft gelezen, maar ook in deze periode 
waren zij ieder op een veld te vinden. Op veld 1 was Jan 
de jeugd aan het volgen en de trainers aan het begelei-
den en op veld 10 galmde de stem van Broecks over de 
velden bij de jongste jeugd van VDZ. Hoe belangrijk het 
enthousiasme voor de sport richting de kinderen, die rol 
was op het lijf geschreven van Marcel Broecks.

Of het niet genoeg is, was Schmitz (nu lid van verdienste) 
ook 42 jaar lid van de Vakbond Voetbal Oefenmeesters 
Nederland (VVON). Sinds 1946 behartigt de VVON de 
belangen van voetbaltrainers in Nederland. De leden 

ontvangen hulp en advies bij het aangaan van een ar-
beidsovereenkomst, bemiddeling bij arbeidsconflicten en 
professionele rechtsbijstand bij op nonactief stelling/ont-
slag en bij een arbitragezaak. Ook organiseert de VVON 
bijscholingen (studiedagen, congressen en symposia), het 
aanbieden van online oefenstof en het uitbrengen van het 
magazine ‘De TrainerCoach’.   

Na alle voetbalverhalen deze middag is er nog een be-
langrijke vraag over het voetbal vanuit mijzelf. Hoe zit het 
toch met de verschillende systemen van Louis van Gaal?
Jan Schmitz kan zich wel vinden in de verschillende 
systemen, maar een groep moet wel voldoende power 
hebben om het systeem te kunnen spelen. ‘Dus niet altijd 
met een bal trainen, Jan?’. ‘Klopt, basisconditie blijft een 
belangrijke factor.’

‘Jan, hoe zal het over 30 jaar gaan met VDZ?’ ‘Ik verwacht 
dat de organisatie alleen nog bestaat uit betaalde functies, 
maar het belangrijkste vind ik dat ze actief in de jeugd 
blijven. De pijler van de club en dan zal het zeker goed 
blijven gaan met VDZ’.

Irene Smeltink

Foto Irene Smeltink
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VDZ draagt het meisjes en vrouwenvoetbal een warm hart toe. Inmid-
dels spelen er zo’n 250 meisjes en vrouwen verdeeld over 15 teams, 
waarvan zo’n 11 teams bij de jeugd. Bij de jongste jeugd voetballen 

jongens en meisjes gemengd. Waar de aanwas bij de jeugd gestaag groeit, 
stokt dat enigszins bij de senioren. Naast een VR1 dat in de landelijke eerste 
klasse voetbalt en een VR2 in de regionale tweede klasse, zijn er bij VDZ nog 
twee teams die in een 7x7 competitie spelen.

Voor komend seizoen zijn we bij de senioren op zoek naar versterking op alle 
niveaus, maar vooral in de breedte. We zouden heel graag een VR3 willen 
opstarten, spelend in de 3e, 4e of 5e klasse, afhankelijk van het speelniveau van 
de speelsters. Hiertoe organiseren we op de komende vrijdagavonden om 
18.00-19.00 uur inlooptrainingen met als doel een zodanige groep te realise-
ren, dat we in juni daadwerkelijk een extra vrouwenteam bij de KNVB kunnen 
inschrijven. De trainingen worden verzorgd door onze trainers van VR1 en VR2 
en zijn gratis.

Ken jij iemand in jouw omgeving, familie, vrienden of kennissenkring die mis-
schien geïnteresseerd is, laat haar dan eens langskomen of contact opnemen 
met vrouwenvoetbal@vdzarnhem.nl. Ook als men al ergens anders voetbalt 
en wil kennismaken met de gezelligste voetbalvereniging van Arnhem en om-
streken, is van harte welkom.

VDZ-vrouwen zoeken versterkingVDZ-vrouwen zoeken versterking

Inloop-

tra
iningen

Beelden uit de wedstrijd van VDZ Vr. 2 
tegen ATC’65 Vr. 1 op 13 maart j.l.
Foto’s Kim Corbeek-Folman
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Vlnr.: Boudewijn Ankone. Henk van Dijk. Wim van Swaaij. 
Henk Matser. Steef Brinkhoff. Cees Sonnevelt. Sjaak van Essen. 
Niet aanwezig wegens ziekte: Ben Rood.

Een vereniging wordt natuurlijk niet zo maar 
100 jaar. Daarvoor moet het op alle vlakken 
meegaan met de tijd én maatschappelijk be-

trokken zijn. Daarvoor moet het weten wat er speelt 
en de behoeften van leden en bezoekers kennen. 
Een mooi voorbeeld daarvan vind je in de kantine. 
Kleine en grote veranderingen zorgen voor een 
eigentijdse plek, een huiskamer. Dat geldt niet 
alleen voor de aankleding, maar ook voor wat zich 
achter de toonbank afspeelt. Verenigingsmanager 
Stan Minderaa neemt ons mee en praat ons bij 
over nieuwe dingen en andere zaken.

Meer aanbod en gezonder

De echte liefhebber is het waarschijnlijk al opgeval-
len; geen Grolsch meer op de tap. De club schenkt 
nu Heineken en dat heeft een aantal redenen. ‘We 
hebben bij deze keuze vooral gekeken naar kosten 
en gemak. De prijzen stijgen en Heineken levert 
goedkoper bier. Daar komt bij dat de brouwerij 
samenwerkt met groothandel Sligro. Daar komt al 
het eten en de rest van de drank vandaan. En een 
ander voordeel is dat we nu een ruimer aanbod 
hebben op de tap. Met bijvoorbeeld Heineken 0.0 
en Affl  igem Blond.’

Een ruimer, maar vooral gezonder aanbod, dat is 
het doel. De tijd dat je in een kantine enkel terecht 
kon voor een gevulde koek en cola is nu ook echt 
wel verleden tijd, vindt Stan. ‘De snoepautomaat 
heeft het veld moeten ruimen. En ook het aan-bod 
suikerhoudende dranken is nu minder groot. 
Daarvoor in de plaats zijn frisdranken gekomen met 
een lager suikergehalte. De komende tijd gaan we 
bovendien in de keuken aan de slag. Ook het eten 
kan namelijk een stuk gezonder.’

Gezellig binnen en buiten

Stan wijst ons op andere aanpassingen in de 
kantine. Zo is er een tweede tv opgehangen en 
zijn er drie hoge ‘teamtafels’ bij gekomen. ‘We 
zochten naar een manier om de sfeer nog verder 
te verhogen na wedstrijden en trainingen. En de 
hoge ‘teamtafels’ die er al waren zijn altijd bezet. 
Nu blijven er meer teams langer hangen en dat 
zorgt voor extra gezelligheid.’ Steeds meer krijgt 
de kantine de uitstraling van een fi jne woonkamer. 
‘Dat was ook wat interieurontwerper Lisa Hercules 
voor ogen had. Nu komen we aan bij de details. Die 
maken het af. Planten bijvoorbeeld. Nicole Gieling 
van Green Stories heeft dit voor ons geregeld.’

De grote metamorfose is nog niet af, zegt Stan. 
Er zijn mooie plannen voor buiten. ‘We zijn al heel 
tevreden over de aankleding van de overkapping. 
Maar nu willen we het terras nog aantrekkelijker 
maken. Zo zijn er twee parasols geplaatst en we 
zijn bezig met een ontwerp voor een buitenbar die 
we willen bouwen. Daarmee verlagen we hopelijk 
de druk op de binnenbar.’

Een eigentijdse plek
Kleine en grote veranderingen in de kantine

De onderhoudscommissie

Niets gaat vanzelf. Maar soms wel enigszins on-
opgemerkt. De onderhoudscommissie zorgt ervoor 
dat het sportpark, de kantine en de kleedkamers al-
tijd schoon en netjes zijn. En de commissie is ook 
in grote mate verantwoordelijk voor de genoemde 
veranderingen in onze huiskamer. Het is een en-
thousiaste groep vrijwilligers, onder leiding van Wim 
van Swaaij, die onder het genot van een hapje en 
drankje iedere maandag- en donderdagochtend van 
9 tot 12 uur aan de slag gaan. 
De leden van de onderhoudscommissie komen niet 
alleen om te werken op het sportpark. Ze komen 
bovenal voor de gezelligheid en saamhorigheid. Er 
is ook geen verplichting; kan je een keer niet of ben 
je op vakantie, dan is dat geen probleem. Vind jij het 
leuk om in goed gezelschap in je vrije tijd de han-
den uit de mouwen te steken? Kom dan gerust eens 
langs en maak kennis met dit onmisbare stukje vrij-
willigerswerk.

Veranderingen in de kantine

• Aankleding met planten

• Heineken op de tap

• Snoepautomaat weggehaald

• Frisdranken met minder suiker

• Bonenkoffie

• Extra tv-scherm

• Drie hoge ’teamtafels'

• VDZ Clubpassie (binnenkort)

VDZ Clubpas

De grootste vernieuwing zou Stan bijna ver-
geten. ‘O ja, binnenkort lanceren we het VDZ 
Clubpassie. Met deze pas kun je betalen aan 
de bar. Het voordeel is dat ouders, of opa’s 
en oma’s, geen contant geld mee hoeven te 
geven aan de kinderen. Je laat bij de kassa 
zo nu en dan een bedrag op de kaart zetten, 
zodat er wat te drinken of te eten gehaald 
kan worden.’ De kaart is er niet alleen voor 
de jeugdleden. ‘Het biedt voordelen voor 
iedereen. Je krijgt inzicht in je uitgaven en via 
de speciale app kun je ook thuis geld op de 
pas zetten. En met die app kun je ook betalen 
als je de clubpas eens vergeten bent.’ Dat de 
club door het gebruik van het VDZ Clubpassie 
niet voor een pintransactie hoeft te betalen is 
natuurlijk ook mooi meegenomen.

‘Weet je wat ook een aanwinst is?’, zegt Stan, 
‘Bonenkoffi  e. Geregeld door Felix van Hövell 
van Leodoro. Bij een gezellige club hoort een 
goed kopje koffi  e. Ik weet zeker dat we daar-
mee veel mensen blij hebben gemaakt. Het is 
nu iets duurder, maar dat is het echt helemaal 
waard.’ Met enige trots kijkt Stan nog eens 
onze woonkamer in. ‘We hebben hier met zijn 
allen toch iets heel moois van gemaakt.’

lisahercules.nl | leodorokoffi  e.nl | green-stories.nl

door Jasper de Kinkelder
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Vlnr.: Boudewijn Ankone. Henk van Dijk. Wim van Swaaij. 
Henk Matser. Steef Brinkhoff. Cees Sonnevelt. Sjaak van Essen. 
Niet aanwezig wegens ziekte: Ben Rood.

Een vereniging wordt natuurlijk niet zo maar 
100 jaar. Daarvoor moet het op alle vlakken 
meegaan met de tijd én maatschappelijk be-

trokken zijn. Daarvoor moet het weten wat er speelt 
en de behoeften van leden en bezoekers kennen. 
Een mooi voorbeeld daarvan vind je in de kantine. 
Kleine en grote veranderingen zorgen voor een 
eigentijdse plek, een huiskamer. Dat geldt niet 
alleen voor de aankleding, maar ook voor wat zich 
achter de toonbank afspeelt. Verenigingsmanager 
Stan Minderaa neemt ons mee en praat ons bij 
over nieuwe dingen en andere zaken.

Meer aanbod en gezonder

De echte liefhebber is het waarschijnlijk al opgeval-
len; geen Grolsch meer op de tap. De club schenkt 
nu Heineken en dat heeft een aantal redenen. ‘We 
hebben bij deze keuze vooral gekeken naar kosten 
en gemak. De prijzen stijgen en Heineken levert 
goedkoper bier. Daar komt bij dat de brouwerij 
samenwerkt met groothandel Sligro. Daar komt al 
het eten en de rest van de drank vandaan. En een 
ander voordeel is dat we nu een ruimer aanbod 
hebben op de tap. Met bijvoorbeeld Heineken 0.0 
en Affl  igem Blond.’

Een ruimer, maar vooral gezonder aanbod, dat is 
het doel. De tijd dat je in een kantine enkel terecht 
kon voor een gevulde koek en cola is nu ook echt 
wel verleden tijd, vindt Stan. ‘De snoepautomaat 
heeft het veld moeten ruimen. En ook het aan-bod 
suikerhoudende dranken is nu minder groot. 
Daarvoor in de plaats zijn frisdranken gekomen met 
een lager suikergehalte. De komende tijd gaan we 
bovendien in de keuken aan de slag. Ook het eten 
kan namelijk een stuk gezonder.’

Gezellig binnen en buiten

Stan wijst ons op andere aanpassingen in de 
kantine. Zo is er een tweede tv opgehangen en 
zijn er drie hoge ‘teamtafels’ bij gekomen. ‘We 
zochten naar een manier om de sfeer nog verder 
te verhogen na wedstrijden en trainingen. En de 
hoge ‘teamtafels’ die er al waren zijn altijd bezet. 
Nu blijven er meer teams langer hangen en dat 
zorgt voor extra gezelligheid.’ Steeds meer krijgt 
de kantine de uitstraling van een fi jne woonkamer. 
‘Dat was ook wat interieurontwerper Lisa Hercules 
voor ogen had. Nu komen we aan bij de details. Die 
maken het af. Planten bijvoorbeeld. Nicole Gieling 
van Green Stories heeft dit voor ons geregeld.’

De grote metamorfose is nog niet af, zegt Stan. 
Er zijn mooie plannen voor buiten. ‘We zijn al heel 
tevreden over de aankleding van de overkapping. 
Maar nu willen we het terras nog aantrekkelijker 
maken. Zo zijn er twee parasols geplaatst en we 
zijn bezig met een ontwerp voor een buitenbar die 
we willen bouwen. Daarmee verlagen we hopelijk 
de druk op de binnenbar.’

Een eigentijdse plek
Kleine en grote veranderingen in de kantine

De onderhoudscommissie

Niets gaat vanzelf. Maar soms wel enigszins on-
opgemerkt. De onderhoudscommissie zorgt ervoor 
dat het sportpark, de kantine en de kleedkamers al-
tijd schoon en netjes zijn. En de commissie is ook 
in grote mate verantwoordelijk voor de genoemde 
veranderingen in onze huiskamer. Het is een en-
thousiaste groep vrijwilligers, onder leiding van Wim 
van Swaaij, die onder het genot van een hapje en 
drankje iedere maandag- en donderdagochtend van 
9 tot 12 uur aan de slag gaan. 
De leden van de onderhoudscommissie komen niet 
alleen om te werken op het sportpark. Ze komen 
bovenal voor de gezelligheid en saamhorigheid. Er 
is ook geen verplichting; kan je een keer niet of ben 
je op vakantie, dan is dat geen probleem. Vind jij het 
leuk om in goed gezelschap in je vrije tijd de han-
den uit de mouwen te steken? Kom dan gerust eens 
langs en maak kennis met dit onmisbare stukje vrij-
willigerswerk.

Veranderingen in de kantine

• Aankleding met planten

• Heineken op de tap

• Snoepautomaat weggehaald

• Frisdranken met minder suiker

• Bonenkoffie

• Extra tv-scherm

• Drie hoge ’teamtafels'

• VDZ Clubpassie (binnenkort)

VDZ Clubpas

De grootste vernieuwing zou Stan bijna ver-
geten. ‘O ja, binnenkort lanceren we het VDZ 
Clubpassie. Met deze pas kun je betalen aan 
de bar. Het voordeel is dat ouders, of opa’s 
en oma’s, geen contant geld mee hoeven te 
geven aan de kinderen. Je laat bij de kassa 
zo nu en dan een bedrag op de kaart zetten, 
zodat er wat te drinken of te eten gehaald 
kan worden.’ De kaart is er niet alleen voor 
de jeugdleden. ‘Het biedt voordelen voor 
iedereen. Je krijgt inzicht in je uitgaven en via 
de speciale app kun je ook thuis geld op de 
pas zetten. En met die app kun je ook betalen 
als je de clubpas eens vergeten bent.’ Dat de 
club door het gebruik van het VDZ Clubpassie 
niet voor een pintransactie hoeft te betalen is 
natuurlijk ook mooi meegenomen.

‘Weet je wat ook een aanwinst is?’, zegt Stan, 
‘Bonenkoffi  e. Geregeld door Felix van Hövell 
van Leodoro. Bij een gezellige club hoort een 
goed kopje koffi  e. Ik weet zeker dat we daar-
mee veel mensen blij hebben gemaakt. Het is 
nu iets duurder, maar dat is het echt helemaal 
waard.’ Met enige trots kijkt Stan nog eens 
onze woonkamer in. ‘We hebben hier met zijn 
allen toch iets heel moois van gemaakt.’

lisahercules.nl | leodorokoffi  e.nl | green-stories.nl



Slagerij Putman

complete BBQmenu's vanaf €13,95 p.p.

Barbecuen in de tuin, op het balkon, 

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

gezelliger dan samen barbecuen? Lekker met z’n

allen smullen van gegrild vlees, frisse salades, 

stokbrood en koele drankjes!

Ga nu naar de site voor de  verschilllende 

mogelijkheden: www.slagerijputman.nl of 

bel 026-4425368

 BBQ  menu’s 

Zomerse

worstmakerij 
traiteur

 | Steenstraat 90, Arnhem | www.slagerijputman.nl | 0264425368 |



33

Voor club én teams levert de  
Grote Clubactie flink wat op!

Ook dit jaar heeft de Grote Clubactie een 
mooi bedrag opgelevert voor de club. 
Maar niet alleen voor de club. De afge-

lopen jaren konden de teams een teambudget 
bij elkaar sparen via de verkoop van de Grote 
Clubactieloten. Soms verdienden de teams zo 
een aardige bijdrage om iets leuks met het team 
te kunnen doen tijdens of aan het einde van het 
seizoen.

VDZ ontvangt 2,40 euro per verkocht lot van 
de Grote Clubactie. De helft hiervan krijgen de 
teams, waarvan de spelers loten hebben ver-
kocht. Helaas zijn ook loten verkocht waarvan 
de verkoper niet is te achterhalen (AVG), dus dat 
kunnen we niet aan een team toebedelen.

Hoe verzilveren?
We kunnen geen contant geld aan de teams 
geven. De teamleider of trainer dient de 
rekening(en) of factuur in van de activiteit, 
uitgaven of gekochte goederen via jeugd@vdz
arnhem.nl. Geef daarbij aan om welk team het 
gaat, wat het team met het geld heeft gedaan en 
naam en rekeningnummer waar het geld naartoe 
overgeboekt moet worden.

Hiernaast de verdeling over de teams. In de eer-
ste kolom de naam van het team, in de tweede 
kolom het totaal aantal verkochte loten per team 
en in de laatste kolom het teambudget dat is 
gespaard.

John Wijbenga

TEAM AANTAL 
VERKOCHT PER LOT OPBRENGST 

TEAM
JO8‐2 32 € 1,20 € 38,40
JO8‐3 46 € 1,20 € 55,20
JO8‐4 87 € 1,20 € 104,40
JO8‐6 70 € 1,20 € 84,00

JO9‐1 19 € 1,20 € 22,80
JO9‐2 57 € 1,20 € 68,40
JO9‐3 127 € 1,20 € 152,40
JO9‐4 117 € 1,20 € 140,40
JO9‐7 2 € 1,20 € 2,40

JO10‐2 175 € 1,20 € 210,00
JO10‐3 90 € 1,20 € 108,00
JO10‐4 9 € 1,20 € 10,80
JO10‐5 9 € 1,20 € 10,80
JO10‐6 8 € 1,20 € 9,60

JO11‐1 75 € 1,20 € 90,00
JO11‐2 33 € 1,20 € 39,60
JO11‐3 134 € 1,20 € 160,80
JO11‐4 122 € 1,20 € 146,40
JO11‐5 6 € 1,20 € 7,20

JO12‐4 126 € 1,20 € 151,20
JO12‐5 87 € 1,20 € 104,40
JO12‐6 5 € 1,20 € 6,00

JO13‐2 91 € 1,20 € 109,20
JO13‐3 2 € 1,20 € 2,40

JO15‐5 1 € 1,20 € 1,20



Primera

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

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

en muzikale evenementen

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

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

HOOFDSPONSOR VDZ JEUGD
Burgers’ Zoo 
www.burgerszoo.nl

HOOFDSPONSOR VDZ VROUWEN
conStabiel BV 
www.constabiel.nl

HOOFDSPONSOR 
SCHEIDSRECHTERSACADEMIE
Rabobank 
www.rabobank.nl

ZILVERSPONSOREN
voetbalshop.nl 
www.voetbalshop.nl
COOP Manders  
www.coop.nl/supermarkten/arnhem/
coopalteveer
Eshgro 
www.eshgro.nl
Fysiotherapie Rijnkade  
www.fysiotherapierijnkade.nl
Indoor Action 
www.indooraction.nl
Slagerij Putman 
www.slagerijputman.nl
OLB sports 
www.olbsports.nl
Veldman Sport 
www.veldmansport.nl

SPONSOREN

&Arentsen 
www.enarentsen.nl
Adviesbureau J.W. Gijsbers 
www.jwgijsbers.nl

Apotheek Biermasz  
www.biermasz.com
Arentsen Velp B.V Installatie 
www.arentsenvelp.nl
Assen Assurantien  
Arnhem, 026361 3012
BSW Adviesgroep  
www.bsw.nl
Eefsports 
www.eefsports.nl
ELRO Dakbedekkingen 
www.elroduurzamedaken.nl
De Kempenaer Advocaten N.V. 
www.dekempenaer.nl
Denzo Bouw BV
www.denzobouwbv.nl
EBIS Informatisering 
www.ebisbv.nl
Dirkzwager legal & tax 
www.dirkzwager.nl
FysioDynamiek  
www.fysiodynamiek.nl
Garage Jelsma  
www.garagejelsma.nl
Gebr. Henken Veenendaal BV 
www.henken.nl
Glasz Assurantiën 
www.glasz.nl
Green Stories 
www.greenstories.nl
GUS-TRANS 
www.gustrans.de
Jazzymotion / Charlestown Jazzband 
www.charlestown.nl
KleinTuente Installatietechniek 
Velp, 026363 5673
KLJ Schilderwerken 
www.kljschilderwerken.nl
Kunstgalerij Albricht  
www.albricht.nl

Leodoro Koffie 
www.leodorokoffie.com
MijnKennis 
www.mijnkennis.nl
Mondhygiënistenpraktijk Arnhem 
www.mondgezond.nl
Oud Papier Actie Alteveer 
Cranevelt Arnhem
Polman auto’s 
www.polmanautos.nl
Primera Presikhaaf 
www.primera.nl
Raoul Godijn Agency
www.raoulgodijn.com
Restaurant Falstaff 
www.restaurantfalstaff.nl
Restaurant Renao 
www.renao.nl
Rubberrol Arnhem BV 
www.rubberrol.nl
STEP Arnhem 
www.step.nl
Struyk Verwo-Infra 
www.struykverwo.nl
TM2 Architecten 
www.tm2architecten.nl
Tonny van Elferen 
bestrating en tuinaanleg 
www.tonnyvanelferen.nl
TSS Engineering 
www.tssengineering.nl
Willemsen Makelaars 
www.willemsen.nl
YellowCode 
www.yellowcode.nl
Zorgwize 
www.zorgwize.nl

Voor meer informatie over deze lijst of 
andere sponsorvragen kunt u contact 
opnemen met VDZ Hogerop via  
vdzhogerop@vdzarnhem.nl
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Eindelijk! Het is zover. De Golden Oldies is na twee 
annuleringen weer opnieuw gepland. Dit jaar als 
afsluiter van het seizoen 20212022. Maar nog 

meer als afsluiting van een periode waarin we elkaar 
helaas niet konden ontmoeten. Deze vervelende tijd willen 
we graag met jullie gaan wegspoelen met een paar lek-
kere biertjes en een lekkere warme hap. Pak gelijk jouw 
agenda er even bij en zet de GO date in je agenda.

Zaterdag 18 juni 2022
sportkantine VDZ
vanaf 16.00 uur 

Wat fijn dat we elkaar weer kunnen gaan ontmoeten. De 
afgelopen periode hebben wij als reünie commissie ge-
regeld de vraag gekregen van (oud) VDZ’-ers: “wanneer 
komt de Golden Oldies weer?” Dit betekent dat velen van 
jullie al zitten te popelen om weer gezellig met elkaar bij 
te kunnen kletsen en ouwe koeien uit de sloot te halen. 
Helemaal goed!

Iedereen is welkom vanaf 35 jaar
De Golden Oldies is in eerste instantie bedoeld voor alle 
spelers/speelsters, oudspelersspeelsters en (oud) kader-
leden van VDZ van 35 jaar en ouder. Maar we gaan heus 
geen pasjes controleren. Dus heb je nog geen grijs haar, 
loop jij nog soepel zonder te kraken, kan je de bal nog wel 

VDZ Golden Oldies op 18 juni!!!
zien, hoor jij het fluitje van de scheids wel, maar hou je 
wel van een feestje? Kom dan ook naar de Golden Oldies 
om samen met de ouwe garde van VDZ gezellig bij te 
kletsen. Iedereen met een VDZ hart is van harte welkom 
en uitgenodigd.

Jubilarissen
Dit jaar zetten wij tijdens de Golden Oldies een aantal 
jubilarissen in het zonnetje. Doordat dit de afgelopen twee 
jaar niet mogelijk is geweest verwachten we alleen aan 
jubilarissen al een grote opkomst bij deze editie van de 
Golden Oldies. 

Dit jaar zullen vanaf een uur of half zeven ook de vrijwil-
lige kaderleden van VDZ aansluiten als afsluiting van het 
seizoen. VDZ bedankt hiermee de vele VDZ leden die 
weer een heel seizoen lang het vuur uit de (voetbal)sloffen 
hebben gelopen voor onze mooie club. Alleen met de in-
zet en hulp van vele vrijwilligers heeft VDZ bestaansrecht. 
Deze hulp van vrijwilligers koesteren wij dus zeer.
Tegelijkertijd maken wij een waardevolle verbinding tussen 
de Golden Oldies en de vrijwilligers. Dus ben je benieuwd 
wat er allemaal is gebeurd bij VDZ, meld je dan aan voor 
de Golden Oldies. Hierover binnenkort meer informatie en 
aanmeldmogelijkheid via de website.

Voor nu is er een ding belangrijk: zet de Golden Oldies nu 
alvast in jouw agenda! 

Namens de organisatie GO
Marcel Leenders en Sjef van Leeuwen

De Golden Oldies 2019 was een groot succes
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SAVE 

THE 

DATE!
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Gewoon gras?
Lekker vroeg uit de veren, op weg naar Groessen. 
Onderweg een lekker zonnetje, dus zonnebril kon 
op. De spelers liepen het kunstgrasveld voorbij: “Als 
we maar niet op gewoon gras moeten” zeiden onze 
luxepaardjes. Maar dat moesten ze wel. Eenmaal op 
het veld, stonden spelers en ouders er maar verloren 
bij: snijdende wind, 0,0 beschutting en toen begon het 
ook nog te regenen. 
VDZ op stoom
En wat wel vaker gebeurt met JO101, ze waren er niet 
helemaal klaar voor. Binnen mum van tijd stond VDZ 
20 achter. Maar eenmaal van de schrik (en het echte 
gras) bekomen, slaagde VDZ erin om de aansluitings-
treffer te maken. Toen ook het wolkendek openbrak en 
de zon erdoor kwam, kwam VDZ op stoom. 
Belofte maakt schuld
In de rust kreeg VDZ een pittige peptalk van trainer 
Rik. Hij deed het team zelfs een belofte: “friet bij winst 
met meer dan drie doelpunten verschil”. De uitslag laat 
zich raden: het werd 36.

Maarten Puper (vader Hugo)

Snijdende wind op de 
Liemerse kleigronden
Sportclub Groessen JO10-1 vs VDZ JO10-1

Twee jaar lang hebben we onze vrijwilligers niet 
kunnen bedanken. De vrijwilligers die het mogelijk 
maken dat er wekelijks kan worden gevoetbald en 

getraind, vrijwilligers uit de verschillende commissies, vrij-
willigers die de Volharder maken en alle andere vrijwillige 
kaderleden van VDZ die zorgen dat je je welkom voelt bij 
VDZ.

Voor hen organiseren we op 
zaterdag 18 juni weer een 
ouderwetsgezellige vrijwil-
ligersavond. Vanaf 19.00 
wordt een heerlijke BBQ 
aangeboden en kun je onder 

het genot van een drankje bijpraten en andere vrijwilligers 
ontmoeten. Daarnaast lopen er ook Golden Oldies ‘in 
het wild’ rond, met prachtige verhalen over ‘vroeger’, want 
VDZ heeft een inmiddels een historie van 96 jaar. Deze 
avond zullen ook weer de vrijwilligers van het jaar (jeugd 
en vereniging) worden gedecoreerd. Dus ....

18 juni vanaf 18.30 
sportkantine VDZ

Iedereen ontvangt komende maand nog een persoonlijke 
uitnodiging. Maar zet alvast 18 juni in je agenda,

Bestuur en jeugdcommissie 

Vrijwilligersavond 2022

Natuurlijk 

 kom jij ook!

De voorjaarstoernooien staan weer voor de 
deur. Eindelijk ziet het er weer naar uit dat 
het een ‘normaal’ toernooi-jaar wordt. 

Rare corona-jaren
De afgelopen twee jaar waren natuurlijk rare jaren. 
De toernooicommissie heeft beide jaren wel opti-
mistisch alles in de steigers gezet: mooie uitnodi-
gingen gemaakt, rondgestuurd, vragen beantwoord 
en aanmeldingen verwerkt. En toch helaas weer af 
moeten blazen. Op het Henk Evers toernooi na. Dat 
hebben we vorig jaar in de vorm van een onderling 
VDZ-toernooi door laten gaan. In de stromende re-
gen hebben de jongere VDZ-ers gestreden om de 
eer. Ondanks dat ze doorweekt waren, was er veel 
voetbalplezier. Natuurlijk maakten de leuke extra’s, 
zoals het spellenparcours, de sponsor goodies van 
de Rabobank en natuurlijk de gebruikelijke medaille 
het toernooi af.

Voorjaar 2022
Dit voorjaar gaan we er weer vol voor! Met dank aan 
alle sponsoren, en met name Burgers’ Zoo, Rabo-
bank en Coop Alteveer.

Op het internationale Burgers’ Zoo toernooi komen 
weer een aantal Britse teams. Dat zorgt altijd voor 
een pittige strijd en een gezellige sfeer. Normaal 
gesproken doen alleen de oneven leeftijdscatego-
rieën mee aan het Burgers’ toernooi. Maar omdat de 
even-categorieën dan, na twee jaar afblazen, weer 
geen toernooi zouden spelen, hebben we besloten 
dit jaar alle leeftijdscategorieën (JO09 t/m JO15) uit 
te nodigen. 

Alle VDZ-teams staan automatisch aangemeld voor 
de drie jeugdtoernooien. Nog even alles op een rij:

•	 Burgers’ Zoo International Tournament: 
28 en 29 mei. Voor selectieteams JO9 t/m JO15 
(hoofd- en 1e klasse)

•	 Geert Egging toernooi: 4 en 5 juni. 
Voor JO13 t/m JO19, 1e t/m 5e klasse. 
Met een apart meidentoernooi.

•	 Rabobank Henk Evers toernooi: 11 juni. 
Voor de mini’s en JO7 t/m JO12, 1e t/m 5e 
klasse.

Tijd voor toernooien!



Tijd voor 
toernooien, 
aankondi-
ging

De voorjaarstoernooien staan weer voor de 
deur. Eindelijk ziet het er weer naar uit dat 
het een ‘normaal’ toernooi-jaar wordt. 

Rare corona-jaren
De afgelopen twee jaar waren natuurlijk rare jaren. 
De toernooicommissie heeft beide jaren wel opti-
mistisch alles in de steigers gezet: mooie uitnodi-
gingen gemaakt, rondgestuurd, vragen beantwoord 
en aanmeldingen verwerkt. En toch helaas weer af 
moeten blazen. Op het Henk Evers toernooi na. Dat 
hebben we vorig jaar in de vorm van een onderling 
VDZ-toernooi door laten gaan. In de stromende re-
gen hebben de jongere VDZ-ers gestreden om de 
eer. Ondanks dat ze doorweekt waren, was er veel 
voetbalplezier. Natuurlijk maakten de leuke extra’s, 
zoals het spellenparcours, de sponsor goodies van 
de Rabobank en natuurlijk de gebruikelijke medaille 
het toernooi af.

Voorjaar 2022
Dit voorjaar gaan we er weer vol voor! Met dank aan 
alle sponsoren, en met name Burgers’ Zoo, Rabo-
bank en Coop Alteveer.

Op het internationale Burgers’ Zoo toernooi komen 
weer een aantal Britse teams. Dat zorgt altijd voor 
een pittige strijd en een gezellige sfeer. Normaal 
gesproken doen alleen de oneven leeftijdscatego-
rieën mee aan het Burgers’ toernooi. Maar omdat de 
even-categorieën dan, na twee jaar afblazen, weer 
geen toernooi zouden spelen, hebben we besloten 
dit jaar alle leeftijdscategorieën (JO09 t/m JO15) uit 
te nodigen. 

Alle VDZ-teams staan automatisch aangemeld voor 
de drie jeugdtoernooien. Nog even alles op een rij:

•	 Burgers’ Zoo International Tournament: 
28 en 29 mei. Voor selectieteams JO9 t/m JO15 
(hoofd- en 1e klasse)

•	 Geert Egging toernooi: 4 en 5 juni. 
Voor JO13 t/m JO19, 1e t/m 5e klasse. 
Met een apart meidentoernooi.

•	 Rabobank Henk Evers toernooi: 11 juni. 
Voor de mini’s en JO7 t/m JO12, 1e t/m 5e 
klasse.

Tijd voor toernooien!

vdzarnhem1926



Identiteit, Fokke vertelt 
....

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

I D E N T I T E I T

Ronald aan de lijn. ‘Waar heeft u precies gestaan, 
meneer de Vries? Dan ga ik wel even kijken.’ Bij de 
fietsenstalling: niets. Bij het voetbalveld: niets. Maar 
Ronald gaf niet op en dook eens tussen de bladeren. 
En het haast ongelooflijke gebeurde. Hij zag de ID-
kaart liggen.

Wat een opluchting. En wat fijn, die bereidwilligheid 
van Ronald. Hij hielp zonder aanmoediging en deed 
zonder te vragen meer dan ik verwachtte. En dat, 
beste lezers, is volgens mij exemplarisch voor de 
identiteit van deze club.

Fokke

Het overkwam mij een paar maanden ge-
leden, tijdens een thuiswedstrijd van mijn 
kleinzoon. Niet iets spectaculairs of ernstig 

of zo, maar wel vervelend voor mij. Ik was mijn ID-
kaart kwijt. Door het rommelen in mijn jaszakken - 
met daarin mijn telefoon, sleutels en portemonnee 
- moet-ie eruit gevallen zijn. Ergens aan de kant van 
het veld waar ik naar die enthousiaste voetballertjes 
stond te kijken. Tussen de bladeren. Het was herfst.

Ik was al weer thuis toen ik het ontdekte. Misschien 
had iemand hem inmiddels gevonden en in de 
kantine afgegeven. Dus ik belde en kreeg barman 

VDZ draagt het meisjes- en vrouwenvoetbal een warm 
hart toe. Op dit moment voetballen zo’n 250 meisjes 
en vrouwen bij VDZ verdeeld over 11 jeugdteams en 4 
seniorenteams. De jongste jeugd voetbalt gemengd.

VDZ wil de organisatie van het meisjes en vrouwen-
voetbal verder professionaliseren. Dit seizoen zijn 

we gestart met de opzet van twee selectieteams, VR1 dat 
uitkomt in de landelijke 1e klasse en VR2 dat uitkomt in de 
regionale 2e klasse. Daaronder droogt het op. Versterking 
in de breedte is een absolute must! Een intensievere ver-
binding met de jeugd is daarbij cruciaal. Voor het komend 
seizoen willen we daar een kwaliteit slag in maken.

Per direct zijn we op zoek naar een technisch coördina-
tor vrouwenvoetbal. Kerntaak zal zijn, het ontwikkelen, 
uitvoeren en toezicht houden op het door de vereniging te 

Vacature 
Technisch coördinator 
vrouwenvoetbal (V/M)

voeren voetbaltechnisch beleid. Een belangrijk onderdeel 
van de functie is het aansturen van de trainers van de 
vrouwenteams. Daartoe vindt er regelmatig overleg plaats 
met de trainers van zowel de selectie als ook recreatie-
teams. Periodiek overlegt hij of zij met de technisch coör-
dinator van de jeugd, teneinde te zorgen voor een soepele 
overgang naar de senioren.

Er is een conceptbeleidsplan 20222026 vrouwenvoetbal 
en van de technisch coördinator wordt verwacht dit plan 
verder te vervolmaken.

De beoogde kandidaat (V/M) heeft uiteraard affiniteit met 
vrouwenvoetbal. Belangstellenden kunnen reageren via 
vrouwenvoetbal@vdzarnhem.nl. 
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Na enkele jaren van broze gezondheid is op 8 april 2022 overleden

Johan de Lange
op de leeftijd van 90 jaar.
Johan was vele jaren lid van VDZ waar ook zijn kinderen met veel plezier gevoetbald 
hebben. Hij ondersteunde financieel de damesafdeling waar zijn dochter Helga speelde 
en aanvoerder was van Dames 1. Helaas is zij onverwacht overleden en werd zij de 
naamgever van het damestoernooi: het Helga de Lange toernooi. Ook op andere gebie-
den steunde Johan VDZ met anonieme giften voor de aanschaf van audioapparatuur in 
de kantine. We deden nooit vergeefs een beroep op zijn vrijgevigheid.

Aan de bar had hij zijn vaste plek bij het raam waar hij genoot van zijn borreltje en van de 
aandacht van alle oude en jonge aanwezigen. Een rondje zat er altijd in. Zijn vriendelijke 
en olijke oogopslag was zijn handelsmerk en hij was ook altijd in voor een grapje. Heerlijk 
dineren was een van zijn “ondeugden” en dan met name in zijn huisrestaurant “Planken 
Wambuis” waar hij ook regelmatig actieve VDZers fêteerde. 
Wij zullen Johan blijven herinneren zoals hij was: vrolijk, ondeugend, vriendelijk en genie-
tend. VDZ verliest een markante figuur.

Wij wensen zijn dochter en zoons met hun partners en kinderen sterkte met het verwer-
ken van zijn heengaan. Namens het bestuur van VDZ

HM 

In Memoriam

Zaterdag 12 maart was een spannende ochtend 
voor de heren van JO122. Een uitwedstrijd tegen 
Jonge Kracht, maar niet zo maar een uitwedstrijd…

als ze deze gelijk maken of winnen, staan ze eerste in de 
derde fase en dat betekent…promoveren! Helaas waren 
we niet compleet, Nouri moest thuis blijven wegens een 
positieve Coronatest, maar Mats uit de JO121 wilde zijn 
plek wel waarnemen.

Het was een spannende wedstrijd, waarbij de spanning 
voor de ouders langs de lijn misschien wel groter was dan 

bij de jongens in het veld. Maar wat hebben ze het goed 
gedaan! Na stuivertje wisselen met Jonge Kracht qua 
doelpunten, werd er vlak voor het eindsignaal nog een 
mooi doelpunt gescoord en won het team met 34.
En dit betekent niet zomaar promoveren….dit team gaat 
van eerste klasse promoveren naar hoofdklasse! Een 
klasse apart, deze mannen.
Bas, Mees, Melle, Minck, Nouri, Pepijn, Siem, Sven, 
Teun, Thijs, Timo, Gertjan en Arjan: gefeliciteerd met deze 
fantastische prestatie!

Nancy Meister

JO12-2 gepromoveerd!!
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‘Een Ingooi gaat altijd vooruit’, 
Herinneringen aan Ralph

Er was eens een team dat niet wilde winnen. 
En gelijk spelen ook al niet. Het was een 
team in de kruipruimte van de kelderklasse; 

lager spelen kon simpelweg niet. Het was een team 
met jochies die jonge mannen werden. Het was 
een verzameling buitenstaanders, stille krachten 
en ander mooi volk. De coaches wisten niet veel 
van trainen en tactiek. Soms waren ze de wanhoop 
nabij.

Toen kwam er een plan. Jan Willem had een vriend, 
iemand die hij al heel lang kende, van pleintjes 
uit hun jeugd. Het was iemand met verstand van 
zaken: Ralph.

Ralph wilde aanvankelijk helemaal niet, maar kwam 
na herhaaldelijk aandringen toch een keertje kijken. 
Uit tegen Harskamp. 10-0 achter bij de rust. De 
eerste vrijblijvende observatie van Ralph: ‘Als jullie 
er nog een gelijkspelletje uit halen, dan hebben jul-
lie het goed gedaan.’ Daar moesten de jongens het 
mee doen. Daarna volgde SML uit. Ook daar was 
de achterstand bij de rust oneindig. Toen mengde 
Ralph zich al wat meer in de debatten. De koppies 
gingen hangen en dat, zo stelde Ralph, mocht nooit 
gebeuren. De wedstrijd ging verloren, maar er was 
een ‘Ralph-effect’. En toen begon het pas echt. 

Steeds vaker kwam hij kijken, bij wedstrijden en 
trainingen. Steeds vaker fluisterde hij de trainers 
wat in het oor en steeds vaker nam hij een speler 
even apart. De voetbalgek in Ralph werd wakker. 

Hij ontleende een deel van zijn identiteit aan zijn 
voetbalkennis, die hij door de jaren heen op veel 
hoger niveau had opgedaan. Het was een duidelij-
ke man en timide tegelijk. Dat lijkt paradoxaal, maar 
dat was hoe hij was.

We lagen op de bodem, zeggen de jongens. Het 
is woensdagavond na een verregende training. 
In de kantine halen ze herinneringen op aan de 
man die een paar dagen eerder is heengegaan. 
Hij heeft ons wat tactiek bijgebracht, zeggen ze. 
Maar belangrijker nog: hij heeft ons leren knokken. 
In het begin kwam hij voor Jan Willem, maar hij is 
gebleven omdat hij verbetering zag. Hij zei: ‘Een 
selectieteam verbeteren kost veel tijd, bij jullie zie 
ik het meteen’. Het is de jongens nog steeds niet 
duidelijk of het een compliment was.

Ergens is het opmerkelijk, dat Ralph juist bij deze 
jongens (JO19-4) is blijven hangen. De mensen die 
hem kennen weten dat zijn ambitieniveau hoger 
lag. Maar er was iets dat hem aantrok in dit team. 
Hij was hoe dan ook geraakt door het collectief. 
Hij herkende als eerste de huidige keeper in de 
voetballer die hij zag. En ongetwijfeld herkende hij 
veel van zichzelf in de jongens en hoe hij vroeger 
was. En toen de band er eenmaal was, ging hij ver 
voor het team. Heel ver. De spelers vertellen met 
bewondering over hoe hij een paar jaar geleden de 
kleedkamer in stapte; met een uitvoerige analyse 
van de tegenstander, die hij een week eerder een 
bezoekje had gebracht. 

Tijdens de rust liet hij de coaches in alle drukte 
hun zegje doen. Hij deed het laatste woord. En 
verdraaid, zeggen de jongens, het waren dingetjes 
die écht het verschil konden maken. ‘Een ingooi 
gaat altijd vooruit.’ En dan zijn rust. Zijn kalmte. Hij 
schreeuwde nooit. Toen hij door zijn ziekte geen ge-
luid meer kon maken, kon hij nog altijd fenomenaal 
nee schudden tijdens wedstrijdbespreking. Dan 
schreef hij driftig zijn bevindingen op een papiertje 
en begonnen de coaches opnieuw.

Er was eens een team. En nu speelt dat team in 
de derde klasse. Ze doen goed mee, het collectief 
is nog altijd in tact en de vechtlust, die Ralph heeft 
gebracht, bewonderenswaardig. 

Natuurlijk wisten ze dat hij ziek was. Maar ze 
snapten ook dat hij niet als zieke man gezien wilde 
worden. Dus spraken ze er weinig over. En ja, man-
nen onder elkaar. Je kent het wel. Soms is zwijgen 
prettiger. Tot het einde bleef Ralph komen, maar 
minder vaak en de trainingen sloeg hij nu over. Een 
week voor hij overleed was hij er nog. Om afscheid 
te nemen. Omdat hij wist wat ging komen.

Er volgt een eerbetoon. De eerstvolgende wedstrijd. 
Hoe is nog niet helemaal zeker. Maar er zullen 
t-shirts zijn met daarop een boodschap voor Ralph. 
Het team gaat op zoek naar doelpunten, als nooit 
tevoren, om de boodschap te kunnen tonen. Want 
dat hoort bij de bijzondere en ontroerende band die 
Ralph en de jongens hadden. Dat weten ze. Dat 
voelen ze. Daar zijn geen woorden voor nodig. 

de jongens van JO19-4
Gert Jan Schouten

Jasper de Kinkelder

‘Een ingooi gaat altijd vooruit’
Herinneringen aan Ralph

Een team smeden. Dat was aan Ralph 
wel besteed. In 2004 werd hij lid van 
VDZ om de A2 als trainer/coach on-

der zijn hoede te nemen. Daarna volgde een 
heel rijtje teams waar hij intensief betrokken 
bij was, waaronder de D1, VDZ 3, VDZ 4 en 
recentelijk de JO19-4. Met VDZ 4 won hij op 
memorabele wijze de Roel van de Leij Win-
tercup, het stampottentoernooi voor lagere 
elftallen. In de moeizaam verlopende finale 
bracht hij, toen de scheidsrechter even niet 
oplette, een extra speler in. Ralph was een 
voetbaldier met een groot organisatietalent. 
Een toernooi in Tsjechië, een trip naar De-
nemarken, een darttoernooi voor de oudste 
jeugd; hij regelde het. Hij was bovendien 
medeoprichter en eerste voorzitter van Sup-
portersvereniging Vitesse. Maar bovenal was 
Ralph een fijne sociale man, die voor ieder-
een klaar stond en graag een praatje maakte. 
Arnhem, Vitesse en VDZ gaan hem missen.

RALPH DEKKER
Arnhem, 24.12.1962 -  Arnhem, 04.04.2022
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minder vaak en de trainingen sloeg hij nu over. Een 
week voor hij overleed was hij er nog. Om afscheid 
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Er volgt een eerbetoon. De eerstvolgende wedstrijd. 
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wel besteed. In 2004 werd hij lid van 
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der zijn hoede te nemen. Daarna volgde een 
heel rijtje teams waar hij intensief betrokken 
bij was, waaronder de D1, VDZ 3, VDZ 4 en 
recentelijk de JO19-4. Met VDZ 4 won hij op 
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voetbaldier met een groot organisatietalent. 
Een toernooi in Tsjechië, een trip naar De-
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43



VDZ Vertrou-
wenspersonen, 
VDZ in beweging

VDZ in beweging

Vertrouwenscontactpersonen

  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. 

‘Ze vragen ons mee te denken’

Om maar direct een misverstand uit de wereld te 
helpen: VDZ heeft geen vertrouwenspersonen. De 
club heeft vertrouwenscontactpersonen. ‘En dat 
heeft verschillen’, zegt Astrid. De belangrijkste? ‘Wij 
hebben een adviserende rol en gaan niet inhou-
delijk met een melding aan de slag. Een ander 
verschil is dat wij een rapportageplicht hebben - 
waarbij meldingen indien gewenst anoniem worden 
gemaakt - richting het bestuur van de vereniging. 
Dat is er omdat we gezamenlijk de verantwoorde-
lijkheid willen dragen en gezamenlijk willen hande-
len als het misgaat.’ Anoniem maken wil zeggen 
dat jouw naam niet in een verslag terecht komt, 
voegt ze toe. De vertrouwenscontactpersoon doet 
namelijk niets waar jij geen toestemming voor hebt 
gegeven en waarvan jij niet op de hoogte bent.

Het is ook niet zo dat Hans en Astrid alleen luiste-
ren als ze gebeld worden. Dat ‘gezamenlijk’ komt 
namelijk ook tot uitdrukking in de adviesrol die ze 
hebben. Hans: ‘We zijn er ook voor het bestuur of 
de jeugdcommissie. Ze vragen ons mee te denken 
bij voorvallen die zij geconstateerd hebben. Die 
wisselwerking zorgt ervoor dat we met zijn allen 
blijven nadenken over normen en waarden bij de 
club. Want wat vroeger misschien nog kon, kan nu 
wellicht niet meer.’

‘Luisteren is altijd de eerste stap’

Soms wordt er een beetje lacherig gedaan over 
de functie die ze vervullen, merken ze. Maar een 
vertrouwenscontactpersoon in een organisatie is 
belangrijker dan menigeen denkt. ‘We zijn er om 
een prettig en veilig sportklimaat te stimuleren. 
Daar kan niemand op tegen zijn,’ zegt Astrid. ‘Het is 
alleen niet echt zichtbaar wat we doen. En zo hoort 
het natuurlijk ook. We zijn er in de eerste plaats om 
te luisteren. Daarna helpen we je zoeken naar de 
juiste weg om de situatie op te lossen. Dat doen we 
allemaal strikt vertrouwelijk.’

‘Het is gewoon heel belangrijk dat je binnen een 
vereniging terecht kunt bij iemand die neutraal is. 
Alleen dan kun je je gehoord voelen. En dat is altijd 
de eerste stap,’ zegt Hans. Die eerste stap is ook 
niet altijd eenvoudig om te zetten. ‘Daarom zijn we 
blij dat er aandacht is voor de vertrouwenscontact-
persoon. Hopelijk nemen we daarmee een drempel 
weg. Door erover te praten laten we zien dat we er 
zijn.’

‘Liever zouden we niet nodig zijn’

Eigenlijk, zeggen ze, zou hun functie overbodig 
moeten zijn. Heel realistisch is dat alleen niet. Met 
zo’n 1600 leden kan er wel eens iets voorvallen. 
‘Er zijn gemiddeld een of twee ‘offi  ciële’ meldingen 
per jaar. Maar er wordt veel vaker contact met ons 
gezocht,’ zegt Hans. ‘Alleen is ongeveer 90% van 
de meldingen strikt genomen niet voor een vertrou-
wenscontactpersoon.’ Dat is niet erg, benadrukken 
ze. Het is goed om een plek te hebben waar leden 
en bezoekers van het sportpark een luisterend 
oor vinden. ‘In dat soort gevallen verwijzen wij de 
melders naar de juiste plek,’ zegt Astrid.

Ze spreken allebei enthousiast over het vrijwilligers-
werk dat ze doen. Het geeft voldoening om mensen 
verder te helpen. Astrid: ‘We hebben onszelf de 
nodige ambities gesteld. De belangrijkste is het 
schrijven van preventief beleid. Want vertrouwens-
contactpersoon zijn is leuk, maar liever nog zouden 
we niet nodig zijn.’

Astrid Huijsman
06 233 73 103
a.huijsman2@kpnplanet.nl
Moeder van Finn (JO17-3)

Hans Arentsen
06 534 29 061
hans@enarentsen.nl
Vader van Jasper (Zondag 2) en Maarten (JO19-3)

Jasper de Kinkelder

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersonen? 
Als je vragen hebt over of te maken hebt met:

- grensoverschrijdend gedrag
- een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag
- twijfels over jezelf of jouw gedrag als trainer/coach
- iemand die jou direct of indirect beticht van 
  ontoelaatbaar gedrag
- een beschuldiging

Weet je niet zeker of jouw vraag op de juiste plaats is bij de 
vertrouwenscontactpersoon? Twijfel niet en stel hem gerust.

Van ochtendkrant tot talkshow, van radiopro-
gramma tot podcast. Het ging de afgelopen 
maanden nogal eens over grensoverschrij-

dend en ongepast gedrag. Dat had natuurlijk veel te 
maken met de bekendheid van de hoofdrolspelers. 
Toch werd er gelukkig óók gesproken over veilig-
heid en fatsoen in het algemeen. Over omgangs-
vormen en over wat te doen als je ergens mee 
zit. Het is niet altijd eenvoudig om een probleem 
bespreekbaar te maken. Het helpt dan om te praten 
met iemand die onafhankelijk en objectief is.

VDZ heeft twee vertrouwenscontactpersonen. 
Zij zijn er voor alle leden én alle bezoekers op 
sportpark Cranevelt. Ze horen een melding aan, 
analyseren het voorval en geven suggesties wat te 
doen. Soms verwijzen ze naar professionele hulp-
verleners en soms zorgen ze ervoor dat het tot een 
gesprek tussen betrokkenen komt. Hans Arentsen 
en Astrid Huijsman zijn onze vertrouwenscontact-
personen. In dit artikel vertellen ze wat ze doen en 
waarom hun functie belangrijk is voor een voetbal-
vereniging als VDZ.

‘We sparren veel’

‘Het idee om vertrouwenscontactpersonen te 
benoemen kwam zo’n 5 jaar geleden, vanuit de 
jeugdcommissie’, zegt Hans. ‘Die commissie, waar 
ik toen in zat, heeft toen duidelijke regels en hel-
dere processen opgesteld om het aantal confl icten 
te verminderen.’ En dat is gelukt, vindt hij. ‘Bij die 
regels en processen hoorde een aanspreekpunt 
voor grensoverschrijdend en ongewenst gedrag. 
Een vertrouwenscontactpersoon. En omdat ik toen 
een gecertifi ceerd mediator was, kwamen ze al 
snel bij mij uit.’

Maar een man alleen; dat gaat niet voor deze 
functie. Dus werd Astrid, juriste bij de HAN, door 
het bestuur gevraagd. ‘En dat werkt heel goed. 
We sparren veel. We vragen elkaar: zien we wel 
alle kanten van het verhaal?’, zegt Hans. ‘Hij is de 
‘ogen en oren’ van onze functie’, vult Astrid aan. 
‘Hans is veel op het sportpark te vinden en spreekt, 
als dat nodig is, actief mensen aan om te wijzen 
op onze rol. In combinatie met mijn achtergrond 
vullen we elkaar perfect aan.’
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VDZ in beweging

Vertrouwenscontactpersonen

  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. 

‘Ze vragen ons mee te denken’

Om maar direct een misverstand uit de wereld te 
helpen: VDZ heeft geen vertrouwenspersonen. De 
club heeft vertrouwenscontactpersonen. ‘En dat 
heeft verschillen’, zegt Astrid. De belangrijkste? ‘Wij 
hebben een adviserende rol en gaan niet inhou-
delijk met een melding aan de slag. Een ander 
verschil is dat wij een rapportageplicht hebben - 
waarbij meldingen indien gewenst anoniem worden 
gemaakt - richting het bestuur van de vereniging. 
Dat is er omdat we gezamenlijk de verantwoorde-
lijkheid willen dragen en gezamenlijk willen hande-
len als het misgaat.’ Anoniem maken wil zeggen 
dat jouw naam niet in een verslag terecht komt, 
voegt ze toe. De vertrouwenscontactpersoon doet 
namelijk niets waar jij geen toestemming voor hebt 
gegeven en waarvan jij niet op de hoogte bent.

Het is ook niet zo dat Hans en Astrid alleen luiste-
ren als ze gebeld worden. Dat ‘gezamenlijk’ komt 
namelijk ook tot uitdrukking in de adviesrol die ze 
hebben. Hans: ‘We zijn er ook voor het bestuur of 
de jeugdcommissie. Ze vragen ons mee te denken 
bij voorvallen die zij geconstateerd hebben. Die 
wisselwerking zorgt ervoor dat we met zijn allen 
blijven nadenken over normen en waarden bij de 
club. Want wat vroeger misschien nog kon, kan nu 
wellicht niet meer.’

‘Luisteren is altijd de eerste stap’

Soms wordt er een beetje lacherig gedaan over 
de functie die ze vervullen, merken ze. Maar een 
vertrouwenscontactpersoon in een organisatie is 
belangrijker dan menigeen denkt. ‘We zijn er om 
een prettig en veilig sportklimaat te stimuleren. 
Daar kan niemand op tegen zijn,’ zegt Astrid. ‘Het is 
alleen niet echt zichtbaar wat we doen. En zo hoort 
het natuurlijk ook. We zijn er in de eerste plaats om 
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niet altijd eenvoudig om te zetten. ‘Daarom zijn we 
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persoon. Hopelijk nemen we daarmee een drempel 
weg. Door erover te praten laten we zien dat we er 
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‘Liever zouden we niet nodig zijn’

Eigenlijk, zeggen ze, zou hun functie overbodig 
moeten zijn. Heel realistisch is dat alleen niet. Met 
zo’n 1600 leden kan er wel eens iets voorvallen. 
‘Er zijn gemiddeld een of twee ‘offi  ciële’ meldingen 
per jaar. Maar er wordt veel vaker contact met ons 
gezocht,’ zegt Hans. ‘Alleen is ongeveer 90% van 
de meldingen strikt genomen niet voor een vertrou-
wenscontactpersoon.’ Dat is niet erg, benadrukken 
ze. Het is goed om een plek te hebben waar leden 
en bezoekers van het sportpark een luisterend 
oor vinden. ‘In dat soort gevallen verwijzen wij de 
melders naar de juiste plek,’ zegt Astrid.

Ze spreken allebei enthousiast over het vrijwilligers-
werk dat ze doen. Het geeft voldoening om mensen 
verder te helpen. Astrid: ‘We hebben onszelf de 
nodige ambities gesteld. De belangrijkste is het 
schrijven van preventief beleid. Want vertrouwens-
contactpersoon zijn is leuk, maar liever nog zouden 
we niet nodig zijn.’

Astrid Huijsman
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a.huijsman2@kpnplanet.nl
Moeder van Finn (JO17-3)

Hans Arentsen
06 534 29 061
hans@enarentsen.nl
Vader van Jasper (Zondag 2) en Maarten (JO19-3)
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Als je vragen hebt over of te maken hebt met:

- grensoverschrijdend gedrag
- een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag
- twijfels over jezelf of jouw gedrag als trainer/coach
- iemand die jou direct of indirect beticht van 
  ontoelaatbaar gedrag
- een beschuldiging

Weet je niet zeker of jouw vraag op de juiste plaats is bij de 
vertrouwenscontactpersoon? Twijfel niet en stel hem gerust.

Van ochtendkrant tot talkshow, van radiopro-
gramma tot podcast. Het ging de afgelopen 
maanden nogal eens over grensoverschrij-

dend en ongepast gedrag. Dat had natuurlijk veel te 
maken met de bekendheid van de hoofdrolspelers. 
Toch werd er gelukkig óók gesproken over veilig-
heid en fatsoen in het algemeen. Over omgangs-
vormen en over wat te doen als je ergens mee 
zit. Het is niet altijd eenvoudig om een probleem 
bespreekbaar te maken. Het helpt dan om te praten 
met iemand die onafhankelijk en objectief is.

VDZ heeft twee vertrouwenscontactpersonen. 
Zij zijn er voor alle leden én alle bezoekers op 
sportpark Cranevelt. Ze horen een melding aan, 
analyseren het voorval en geven suggesties wat te 
doen. Soms verwijzen ze naar professionele hulp-
verleners en soms zorgen ze ervoor dat het tot een 
gesprek tussen betrokkenen komt. Hans Arentsen 
en Astrid Huijsman zijn onze vertrouwenscontact-
personen. In dit artikel vertellen ze wat ze doen en 
waarom hun functie belangrijk is voor een voetbal-
vereniging als VDZ.

‘We sparren veel’

‘Het idee om vertrouwenscontactpersonen te 
benoemen kwam zo’n 5 jaar geleden, vanuit de 
jeugdcommissie’, zegt Hans. ‘Die commissie, waar 
ik toen in zat, heeft toen duidelijke regels en hel-
dere processen opgesteld om het aantal confl icten 
te verminderen.’ En dat is gelukt, vindt hij. ‘Bij die 
regels en processen hoorde een aanspreekpunt 
voor grensoverschrijdend en ongewenst gedrag. 
Een vertrouwenscontactpersoon. En omdat ik toen 
een gecertifi ceerd mediator was, kwamen ze al 
snel bij mij uit.’

Maar een man alleen; dat gaat niet voor deze 
functie. Dus werd Astrid, juriste bij de HAN, door 
het bestuur gevraagd. ‘En dat werkt heel goed. 
We sparren veel. We vragen elkaar: zien we wel 
alle kanten van het verhaal?’, zegt Hans. ‘Hij is de 
‘ogen en oren’ van onze functie’, vult Astrid aan. 
‘Hans is veel op het sportpark te vinden en spreekt, 
als dat nodig is, actief mensen aan om te wijzen 
op onze rol. In combinatie met mijn achtergrond 
vullen we elkaar perfect aan.’
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Beethovenlaan 61 | Arnhem

VDZ
HOGEROP

Sponsornieuws

Het lijkt er gelukkig op dat de laatste variant van het 
coronavirus een, zij het zeer besmettelijk, niet heel 

erg ziekmakend virus is. En laten we hopen dat het ook 
gelijk de laatste variant is. Gelukkig worden er weer volop 
wedstrijden gespeeld op ons sportpark en zijn er veel 
spelers en speelsters, trainers scheidsrechters en wat 
zo meer actief voor de rood zwarte kleuren. Ook VDZ 
Hogerop zit niet stil en kunnen trots melden dat we twee 
nieuwe business club leden kunnen verwelkomen.

Green Stories
Green Stories is onder andere leverancier van onze 
nieuwe beplanting in ons club gebouw. Een aantal voorde-
len op een rij:
• Langere levensduur. Green Stories levert planten op 

hydrocultuur, hydroplanten zijn sterker en door de 
watermeter zie je precies wat ze nodig hebben

• Bestelgemak, met het handige bestelsysteem van 
Green Stories kan je makkelijk het perfecte totaal-
plaatje samenstellen. In overleg wordt een geschikt 
bezorgmoment gekozen

• Laatste trends,raak geinspireerd door de verschil-
lende groene settings die Green Stories met zorg 
heeft samengesteld

• Onderhoudsgemak, de planten van Green Stories zijn 
eenvoudig te onderhouden met de watermeter. De 
persoonlijke instructie maakt dat iedereen het kan !

Nieuwsgierig geworden, kijk op de website greenstories.
nl of stuur een mail naar info@greenstories.nl

Van Sonsbeeck Makelaars
Van Sonsbeeck Makelaars is ook lid geworden van onze 
business club VDZ Hogerop. Van Sonsbeeck Makelaars 
is een goede makelaar die u uitstekend kan helpen met 
de aan of verkoop van uw woning. Ook voor taxatie van 
uw huis en hypotheek of verzekeringsadvies zit u goed 
bij van Sonsbeeck Makelaars. Meer informatie vindt u op 
de website van sonsbeeckmakelaars.nl of stuur een mail 
naar info@vansonsbeeckmakelaars.nl

VDZ Hogerop is druk bezig met de organisatie van de 
sponsoravond ergens in mei. Het beloofd weer een spet-
terende avond te worden in een illuster monumentaal en 
echt Arnhems gebouw…..meer informatie volgt snel.

Heeft u interesse om VDZ financieel of op een andere 
manier te ondersteunen, neem contact op met VDZ 
Hogerop, dat kan heel eenvoudig door een mail te sturen 
naar vdzhogerop@vdzarnhem.nl

Oproep 45+ spelers
Het zaterdag 45+ team is op zoek naar enthousiaste spelers. Ruim 30 jaar gele-
den gestart als eerste elftal op de zaterdag, nu nog steeds ballend op een half veld 
(7 tegen 7) in een 45+ competitie. We komen op leeftijd en menigeen heeft z’n 
pijntjes na de wedstrijd dus kunnen we enthousiaste, fanatieke en gezellige spe-
lers gebruiken. En, …. de derde helft is net zo belangrijk.Wil je meer weten, heb je 
zin om een keer mee te trainen op de maandagavond, laat het ons weten.

Leiding 45+
Jeroen Polman 0655847104
Marcel Leenders 0650902271
Sjef van Leeuwen 0612416124
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CaFe De sChooF

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

Voetbalshop.nl
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www.voetbalshop.nl
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Ook perfect voor 
uw verjaardag, een receptie of  clubavond

KAREL & KEES
Aflevering 2: Op zijn nummer zetten ...

K

“1... 2... 3... 4...”

“27,745... 27,746... 27,747... 27,748...”

“65... 66... 67... 68...” “5499... 5500! 5501... 5502...”

Door: 

Sven van der Schoot

“49,997... 49,998... 49,999...” “KEES, GA IN GODSNAAM NAAR 
HUIS!!!!”

PUPIL VA
N

 DE W
EEK

Naam: Ties van den Brink
Ik ben 9 jaar oud en speel in JO10-2 als keeper en vaak mid-
denvelder. Ik was pupil van de week bij de wedstrijd: VDZ 1 – 
RKSV Driel , op zondag 3 april. De uitslag was 0 – 5

Hoe lang speel je al bij VDZ? 5 jaar
Waarom koos je voor VDZ?  
Ik wou op voetbal en vond het een mooie club
Op welke positie speel je het liefst? Keeper
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom? 
Pablo Bosman. Hij stond vaak vrij en gaf mooie passes.
Wie vind je de beste voetballer en waarom? Mbappé.  
Hij is heel snel en hij kan goed schieten.
Wat is je favoriete club? Paris Saint-Germain
Heb je nog andere hobby’s? Gamen en spelletjes spelen
Wat wil je later worden? Keeper
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij VDZ? 
Pupil van de week zijn
Wat was je beste wedstrijd of actie?  
Mijn beste wedstrijd was tegen DVOV, we stonden 73 achter 
en het werd uiteindelijk 77.
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over jezelf?  
Ik vind mijn team heel leuk en ook de trainingen.

Foto Henk Matser

Foto Wietse van den Brink
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Help, de WS verzuipt ...

Zo wisselvallig als het weer is in maart en april, zo 
verlopen inmiddels verschillende competities ook. 
Onze wedstrijdsecretaris bij de Jeugd Gerard van 

Lunenburg draait overuren door het uitvallen en verplaat-
sen van wedstrijden. Het lijkt wel of door de corona
escape om wedstrijden makkelijk te kunnen uitstellen, 
dit ook meer gebeurt dan voorheen. Bij ziekte kan het 
onoverkomelijk zijn, maar ik denk dat we wedstrijden ook 
makkelijker kunnen laten doorgaan door spelers/speel-
sters van elkaar te lenen. 

Het – vaak ook op het laatste moment – moeten verplaat-
sen van een wedstrijd en weer ergens anders op het pro-
gramma krijgen, raakt meer dan alleen het ene team. Veel 
wedstrijden moeten naar een doordeweekse trainingsdag, 
waardoor andere teams de dupe worden en niet kunnen 
trainen of minder ruimte hebben. Dan heb ik het nog niet 
over kantinebezetting, wedstrijdsecretariaat, verenigings
manager, KNVBscheidsrechters, scheidsrechterscoör-
dinator, vrij nemen/eerder weg van werk van vrijwilligers, 
etc. Ze hebben allemaal in meer of minder mate last van 
’het even verplaatsen’. 

Met meer dan 75 teams in competitie en eigenlijk geen 
uitwijk op ons eigen sportpark, zorgt 1 enkele afzegging of 
verschuiving dus al voor veel extra werk bij veel verschil-
lende vrijwilligers binnen onze vereniging. Realiseer je 
eens wat het voor Gerard en Hanny (wedstrijdsecretaris 
senioren) betekent als er wekelijks nog meer wedstrijden 
vragen om veranderingen. Denk dus alsjeblieft mee om 
het voor iedereen leuk en behapbaar te houden. Mis-
schien snap je nu ook waarom er niet altijd even enthou-
siast wordt gereageerd op een verplaats verzoek. Maar 
soms is het écht onvermijdelijk.

Bardienst of écht iets leuks doen bij VDZ?
Dit knelpunt te hebben behandeld, heb ik natuurlijk ook 
een oplossing voor de druk op de vrijwilligers. Want vele 
handen maken licht werk. En dus het moment om hier 
een oproep te doen, om alvast na te denken wat jij als 
speler, speelster, ouder, opa, oma, vriend(in), etc. volgend 
seizoen gaat doen. Wacht je tot je wordt ingedeeld in het 
barrooster of blijf je langs de kant staan? Nee, toch? Veel 
leuker is het om een actieve rol bij VDZ op te pakken. Wij 
bieden opleidingen om als trainer en leider aan de slag te 
gaan, waardoor je én wat leert én op een actieve manier 
je vrijwilligerstaken vervult. 
Maar ook de verschillende commissies zitten te springen 
om jou. Hoe geweldig is het om met een enthousiast 
team een van de drie gaafste toernooien van Arnhem 
te organiseren, waaronder het internationale toernooi? 
Of creatief meedenken over het sinterklaasfeest, het 
traditionele slaapmutsentoernooi of andere evenementen 
die we nu nog niet kunnen laten doorgaan? Of ben je een 
organisatietalent en kun je dat goed gebruiken bij een van 
de andere taken die we invullen om te kunnen voetbal-
len; denk aan de zorg, beheer en onderhoud van kleding, 
materialen, ballen en dergelijke.

Wil je meer weten of je opgeven? Klamp dan gerust een 
van de leden van de jeugdcommissie aan of stuur een 
mail: jeugd@vdzarnhem.nl. Want voor je het weet ben je 
ingeroosterd…

John Wijbenga
Voorzitter Jeugd

VDZ start Onder 23 team
Komend seizoen zullen we een Onder23 team inschrij-
ven in de vierde divisie op zaterdag. Een logische 
vervolgstap die de KNVB biedt om op een 
hoog niveau te kunnen blijven voetbal-
len voor jongens die uit onze JO19 (4e 
divisie) komen. Sommigen stromen in 
hun eerste senioren jaar door naar het 
eerste of tweede herenteam op zondag. 
Maar een groot deel van de jongens zal 
in het nieuwe team gaan voetballen. Een 
verlenging van de jeugdopleiding, om daarna 
mogelijk alsnog de stap naar het eerste te zetten. 
Het Onder23 team wordt een volwaardig senioren 
selectieteam.
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Op de foto: Maureen Barink. Ging dit seizoen van Sportclub Brummen naar VDZ vrouwen 2

De paasbaas
Ze bestaan bij VDZ: leden en spelers die zorgen dat er paaseitjes zijn en ook 
dat ze worden verstopt. Paasbazen zijn het. Gelukkig zijn er dit jaar verbor-
gen bazen die met plezier even 160 choco-eitjes verstoppen. Net voordat ze 
vertrekken naar een uitwedstrijd tegen Trekvogels. Kleine moeite, grote 
glimlach en de club weer blij op 2e paasdag. Zo doet ieder z’n ding bij VDZ.



Sinds dit seizoen 20212022 is VDZ een prachtig 
nieuw team rijker, namelijk team 2 van meiden onder 

13 jaar. Veel nieuwe speelsters samen met een paar 
meiden die al langer bij VDZ voetbalden. Het team heeft 
al wat wisselingen ondergaan, ook qua coaches. De 
coaches Melissa en Sara startten met dit team, dat sinds 
kort gecoacht wordt door André en Lieke, de vader van 
de sterke spelverdeler Fenna en de moeder van de stille 
maar zeer alerte verdediger Sien. Zo langzamerhand 
krijgt het team z’n vaste plekken op het veld, waar ze altijd 
8 tegen 8 spelen. Het blijft nog even zoeken naar een 

vaste keeper, want dat willen zowel Isabella als Noa en 
soms ook Fenna graag afwisselend doen, maar die zijn 
in het veld ook heel sterk. In de verdediging in elk geval 
Zora naast Sien en Steffanie. Op het middenveld Lynn, 
Noa, Aemilia en Nena. In de spits Liz. En sinds kort is het 
team aangevuld met de nieuwe speelsters Isis, Noor en 
Cosima. 

Het team traint op de woensdagen van zes tot zeven 
onder leiding van Frank Löwick en elke vrijdag worden ze 
getraind door Lieke Peters en Anna de Klerk. Een paar 
speelsters trainen op de dinsdag of de donderdag op uit-
nodiging mee met het team MO133, zodat er voor elkaar 
ingevallen kan worden. Afgelopen zaterdag 2 april was dit 
omgekeerd het geval, speelsters van MO133 speelden 
mee en er werd een geweldige wedstrijd gespeeld en 
gewonnen met 23, uit in Zutphen.

MO132 is een enthousiast en gezellig team. Onderling 
hangt er een goede sfeer. Nu ze steeds meer op elkaar in-
gespeeld raken hopen de speelsters dit voorjaar nog meer 
wedstrijden te winnen en een goede stand in de competi-
tie af te dwingen. Maar ook als dit nu niet gaat lukken, blijf 
het onderling een geweldig team!

Sara van Deelen

Er wordt gespeeld in 2 categorieën:

Categorie A: Senioren (5 tegen 5)
(in de deelnemende teams dienen minimaal 2 perso-
nen voor te komen welke voorkomen op de leden lijst 
van VDZ). Alle leeftijden zijn toegestaan.

Categorie B: Recreanten (Alle leeftijden) (6 tegen 6)
Tijdens de wedstrijden dienen minimaal 3 spelers/
speelsters jonger te zijn dan 16 jaar.

Inschrijving als volgt:

Stuur een mail naar: EggingVDZ@hetnet.nl 
In deze mail:

1. Naam contact persoon
2. Deelname A of B categorie
3. Naam team (maximaal 10 letters)
4. Telefoonnummer

Inschrijfgeld € 15,= per team voor 1 juni a.s. binnen is op 
rek.nummer: NL71RABO015.23.63.661. t.n.v. H. Egging. 
Neem contact op met Hans Egging als je vragen hebt.

VDZ-minitoernooi 2022
Zondag 19 juni 2022
Aanvang toernooi om 11.00 uur

Doe mee en schrijf je in!

VDZ MO13-2 stelt zich voor .......
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Al tientallen jaren wordt het unieke Slaapmutsen-
toernooi georganiseerd voor de JO10 en en JO11 
in de herfstvakantie. Wat een feest is dit, zowel 

voor de kinderen als voor de organisatoren.

De indeling is als volgt: 
Eind van de dag rond een uur of 5 worden alle kinderen 
ontvangen, ze mogen hun kleedkamers inrichten. Met 
behulp van onze eigen oudere jeugd vinden er dan alle-
maal leuke voetbalactiviteiten plaats waarna samen lekker 
frites gaan eten. Na een bosspel in het donker wordt deze 
eerste dag afgesloten met een hele coole disco. Onder 
begeleiding van ouders gaan de kinderen daarna “slapen” 
in een kleedkamer, wat een feest. 

Organisatie legendarisch toernooi zoekt versterking

Vrijwilligers gezocht!
De volgende dag begint de dag met een lekkere boswan-
deling en daarna ontbijten! Na het ontbijt vinden er nog 
meer activiteiten plaats onder begeleiding van onze eigen 
jeugd. 

Om dit fantastische toernooi te kunnen blijven organise-
ren, zijn wij op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen 
met de organisatie. Niet alleen op de twee dagen zelf, 
maar ook voorafgaand. Gelukkig is er een draaiboek en 
worden de vrijwilligers ondersteund door de Jeugdcom-
missie. 

Ondanks herhaaldelijke oproepen in de Volharder, op 
Instagram en via de verschillende appgroepen, zijn er nog 
geen ouders bereid gevonden dit toernooi te organiseren. 
Dat zou betekenen dat dit toernooi niet door kan gaan en 
de traditie komt te vervallen. Dat zou zo zonde zijn.

We zijn op zoek naar 4 enthousiaste ouders die voor 
de aankomende paar jaar dit toernooi willen organi-
seren en die het stokje willen overnemen van Kim 
Folman en Marije van Asselt.

Bij interesse willen we jullie graag verzoeken contact op te 
nemen met Marije van Asselt via 0624624806. 
Dank jullie wel!

De Jeugdcommissie
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PUPIL VA
N

 DE W
EEK

Naam: Stan Vedder
Ik ben 9 jaar oud en speel in JO10-3 als spits. Ik was pupil van de week bij de 
wedstrijd: VDZ 1 – Beuningse Boys 1, op zondag 27 februari. Uitslag 0 – 2.

Hoe lang speel je al bij VDZ? Dit is mijn vierde jaar
Waarom koos je voor VDZ? Veel kinderen van school gingen erheen
Op welke positie speel je het liefst? Spits
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom? Joris Schemkes
Wie vind je de beste voetballer en waarom?
Guus Til, werkt hard en heeft een neusje voor de goal.
Wat is je favoriete club? Feyenoord
Heb je nog andere hobby’s? Buiten spelen, boksen, trampoline
Wat wil je later worden? Pizzabezorger bij Domino’s
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij VDZ?  
Teamuitje vorig seizoen; zwemmen bij Klarenbeek en friet eten, en natuurlijk 
Pupil van de week zijn
Wat was je beste wedstrijd of actie? 
Tegen SML, vanaf de achterlijn de verre hoek in
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over jezelf? Mijn vader is al vier 
jaar lang mijn trainer. Ik heb zelf ook een neusje voor de goal :)



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



Inmiddels spelen de meeste 
meiden van de nu MO133 alweer 
3 seizoenen bij VDZ. En telkens 

vallen er wat meiden af en komen er 
wat bij. Maar over het geheel bleef de 
groep grotendeels intact. En dat is te 
merken. Want deze groep met meiden 
is inmiddels heel moeilijk te verslaan.
In de eerste helft nog spelende als 
MO121 in een jongenscompetitie met 
een mooie tweede plek, staan deze 
meiden nu in een Mo13 competitie 
strak bovenaan met nog geen enkel 
verliespunt. Met nog 4 wedstrijden te 
gaan (bij uitgave nog 3 waarschijnlijk) 
kan het kampioenschap ons eigenlijk niet meer ontgaan. 
Want deze meiden zijn zo gedreven en gefocust dat het 
wel goed moet komen.

Ik wil dan ook alvast iedereen uitnodigen om 21 mei om 
09:00 onze wedstrijd thuis tegen Sc Westervoort te komen 
bezoeken om het feestje samen te vieren. Want wil je leuk 

De meiden van 

MO13-1

en mooi voetbal zien moet je echt een wedstrijd van de 
MO133 (volgend seizoen MO131) gezien hebben. En 
mocht je het nu leuk vinden om ons elftal te volgen, dan 
kan dat via de volgende twee links. Hier vind u wedstrijd-
verslagen en overige info.
https://www.vdzarnhem.nl/1544/teaminformatie/?sznid=9
https://www.facebook.com/richard.deruiter.334

Richard de Ruiter

PUPIL VA
N

 DE W
EEK

Naam: Kenchi Guerra López
Ik ben 9 jaar oud en speel in JO10-2 als spits. Ik was pupil 
van de week bij de wedstrijd: VDZ 1 – Eldenia 1, op zondag 
20 maart. De uitslag was 0 – 1

Hoe lang speel je al bij VDZ? Vier jaar
Waarom koos je voor VDZ? Ik vind het een leuke club
Op welke positie speel je het liefst? Spits
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom? 
Fedor, hij maakte een mooie omhaal in de wedstrijd
Wie vind je de beste voetballer en waarom? 
Ronaldinho, zijn spel is bijzonder
Wat is je favoriete club? Paris Saint-Germain
Heb je nog andere hobby’s? Vechtsporten en gamen
Wat wil je later worden? Prof voetballer
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij VDZ?
In de JO81 had ik een heel leuk toernooi op Papendal
Wat was je beste wedstrijd of actie?
We stonden achter en ik had in de laatste minuut een goal en 
een assist gemaakt en toen werd het toch nog gelijkspel.
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over jezelf? 
VDZ is een leuke blub, ik zit in een leuk team met leuke trai-
ners. Ik hoop nog heel lang bij VDZ te spelen.

Foto Ben Gal
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Nieuwe spelvor-
men voor de jeugd 
mede door VDZ  
bepaald?!
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Een paar seizoenen geleden heeft de KNVB de 
speelwijzen voor de mini’s en de pupillen fl ink onder 
handen genomen. Het doel hiervan was tweeledig: 
Enerzijds de ontwikkeling van de kinderen te bevor-
deren, anderzijds om de speelvreugde te vergroten. 

Door te gaan voetballen op kleiner formaat velden 
en met (relatief) meer kinderen in de teams, is inmid-
dels gebleken dat kinderen allemaal veel meer in het 
spel betrokken worden. Het is makkelijker om de kin-
deren te begeleiden en te coachen en ook voor het 
publiek is meer actie, vlak voor je neus. Een mooie 
stap voorwaarts ten opzichte van het kluitjes-voetbal 
van daarvoor.

De mini’s spelen 4 tegen 4 op kleine goaltjes, de pu-
pillen tot en met de JO10 spelen op een kwart veld 
6 tegen 6 en de JO11 en JO12 spelen 8 tegen 8 
op een, ietwat smaller, half veld. Daarna maakt de 
JO13 de overstap naar het seniorenformaat, doet 
buitenspel zijn intrede en gaan ze met een volledig 
elftal de wei in het kunstgras op. 

Toch blijkt deze stap nog groot. De spelintensiteit die 
wordt gecreëerd bij de pupillen gaat hier weer deels 
verloren. Ook ervaringen in onze omliggende voet-
ballanden, waar over het algemeen langer gespeeld 
wordt in kleinere aantallen en op kleinere velden, 
heeft de wens bij de KNVB opgeroepen om deze 
wedstrijdvormen te onderzoeken.

En daar komt de JO13-3 van VDZ ten tonele! Op een 
schitterende donderdag in de voorjaarsvakantie werd 
een wedstrijddag georganiseerd, op de voetbalcam-
pus van de KNVB. In de voortuin van de campus 
staan de grootheden van het Nederlandse voetbal in 
het brons vereeuwigd, van Neeskens en Cruijff  tot 
Sarina Wiegman.  Een mooie setting voor de VDZ 
jeugd het Nederlandse voetbal verder te helpen.

Gedurende de dag wordt alle data verzameld van 
de verschillen tussen de mogelijke speelvormen. Er 
werd gespeeld op de JO12 wijze, met en zonder bui-
tenspel, op de reguliere JO13 wijze en in een nieuwe 
variant: 9 tegen 9 op een iets versmald veld van 16 
meter tot 16 meter. Ook hier werd geëxperimenteerd 
met en zonder buitenspel. 

Onder begeleiding van coach Frank “Louis” Moust 
werden de jongens opgevangen door de onderzoe-
kers van de KNVB. Daar werden ze in de kleedka-
mer voorzien van transponders die allemaal aan een 
persoon gekoppeld waren. Vervolgens werd alles 
van de wedstrijden vastgelegd, met deze trackers 
en met videobeelden die van alle wedstrijden wor-
den gemaakt.
De onderzoekers onderzochten onder meer: De 
looplijnen van de spelers, in welke vorm zijn die het 
vaakst voorwaarts? De passrichting en het aantal 
passes t.o.v. het aantal dribbels. En het belangrijkste 
element: actieve speldeelname. 

Tijdens de dag blijkt het verschil in de spelvarianten 
met het oog ook waarneembaar te zijn. Met 8 tegen 
8 op een half veld blijkt voor deze hard groeiende 
jongens en meiden niet meer te passen. Het gevolg 
(gemeten door de KNVB): veel passes achteruit op 
zoek naar ruimte. Of, wanneer ook buitenspel wordt 
toegepast; veel diepte passes waarbij het midden-
veld wordt overgeslagen.

Als tweede variant wordt de wedstrijd in de “nieuwe” 
spelvorm gespeeld, eerst zonder, daarna met bui-
tenspel. Wat opvalt is dat de dynamiek op het veld 
groter is dan in de eerdere wedstrijd. Er is ruimte om 
te gebruiken voor loopacties en de ballen worden 
vaker vooruit gespeeld. De spelsnelheid van deze 
vorm is hoger en het lijkt eenvoudiger voor de spe-
lers elkaar voetballend te vinden. Daarnaast wordt 
gekeken naar de invloed van de buitenspelregel in 
deze spelvorm. In de categorie “open deuren” blijkt 
achteraf dat de verdedigers liever mèt en de voor-
hoede liever zonder buitenspel speelt. 

Als laatste wedstrijd spelen de proefkonijnen van 
VDZ nog een hele wedstrijd op heel veld met de re-
guliere regels. Dit betekent het derde volledige uur 
op het veld en de krachten van de spelers vloeien 
gedurende de wedstrijd zichtbaar weg. Maar dat is 
niet de enige reden dat de dynamiek niet hetzelfde 
is als tijdens de wedstrijd hiervoor. De onderzoekers 
van de KNVB wijzen op de grafi eken in de software 

Nieuwe spelvormen voor de jeugd    mede door VDZ bepaald?!

van SciSports, Inmotio en KPN: Wanneer de bal in 
bezit is van de linksbuiten, is de beweging van de 
rechtsback, de centrale verdediging en de rechtshalf 
gedurende langere periode aantoonbaar minder in-
tensief. 

Een van de conclusies die men al heeft kunnen trek-
ken: Voor alle teams en alle niveaus is het lastiger 
compact te spelen op een heel veld. Dat leidt tot 
minder betrokkenheid in het spel en het is juist de 
bedoeling om dit te maximaliseren voor de maximale 
spelvreugde.

Na afl oop van de wedstrijden wordt de JO13-3 in de 
kleedkamer nog eens gevraagd naar hun bevindin-
gen. Welke vorm beviel hen het beste? Daar wordt 
unaniem gekozen voor de nieuwe variant van 9 te-
gen 9. En hoewel de onderzoekers nog niet alle re-
sultaten uitgewerkt hebben, is de introductie van de 
nieuwe spelvorm op korte termijn nog geen zeker-
heid. De KNVB gaat grondig te werk met dit soort 
ontwikkelingen. Als de nieuwe spelvorm het dus 
haalt, kan het zomaar nog een paar seizoenen du-
ren voordat het op zaterdag te zien is.

Maar als het defi nitief geïntroduceerd gaat worden: 
Met grote dank aan VDZ! 

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

Breitnerstraat 24  6813 HR Arnhem  (t) 026 4421770  www.mondgezond.nl
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Anne Sluiter, Scheids in de 
schijnwerpers Scheidsrechters 

in de schijnwerpers

  Anne Sluiter

Wie is Anne Sluiter?
Ik ben Anne Sluiter, 17 jaar en ik speel zelf bij de 
MO17-1. Normaal gezien ben ik keeper, maar door 
een blessure aan mijn pols sta ik nu overal en ner-
gens op het veld. Ik ben het keepen wel weer rustig 
aan het oppakken en hoop snel weer terug te zijn!

Welke leeftijden fl uit je?
Meestal fl uit ik de teams JO12-1 en JO14-3JM, maar 
als er ergens een scheidrechter nodig is en ik kan om 
die tijd, vind ik het niet erg om die wedstrijd te fl uiten.

Waarom ben je scheidsrechter geworden?
Ik ben eigenlijk scheidsrechter geworden als grapje 
samen met een vriendin van mij, maar hoe langer ik 
dit deed, hoe leuker ik het vond. Ik vindt het namelijk 
heel fi jn om de hele dag op de club te zijn en gezellig 
met iedereen een praatje te maken.

Wat was je leukste moment als scheidsrechter?
Oeh dat is een hele lastige, ik heb twee favoriete 
momenten. Een hiervan was een allesbeslissende 
wedstrijd voor de JO12-1. Dit was hun kampioens-
wedstrijd en deze hebben ze gewonnen. De eerste 
helft van deze wedstrijd waren beide teams heel fel 
en heel erg aan elkaar gewaagd, maar het team van 
VDZ had een te hoog baltempo, waardoor de tegen-
standers snel moe werden. Hierdoor kon de JO12-
1 een paar keer scoren en vieren dat ze kampioen 
waren. 

Mijn tweede favoriete moment is de wedstrijd tussen 
VDZ JO14-3JM en DZC ’68 JO14-2JM. Voordat deze 
wedstrijd begon stond DZC 1e en VDZ stond laatste. 
Door mooi samenspel, een goed doorzettingsvermo-
gen en een paar ontzettend mooie goals, werd de 
wedstrijd uiteindelijk met 9-1 gewonnen door VDZ!!!
 

Wat was je minst leuke moment als scheidsrechter?
Ik ben als scheidsrechter een paar keer heel erg uit-
gescholden. Hier trek ik me niet zo heel veel van aan, 
maar toch is het heel jammer. Zeker als de coach 
boos wordt op de scheidsrechter baal ik. Ik merk heel 
erg dat wanneer de coach boos wordt op de scheids, 
dat de spelers hierin meegesleurd worden.

Welke scheidsrechter vind je goed en waarom?
Ik vind niet per se een bepaalde scheidsrechter heel 
goed, maar ik vind het bij een scheidsrechter altijd 
heel fi jn dat er goed gecommuniceerd wordt. Als dit 
niet wordt gedaan, is het heel verwarrend voor de 
spelers. Zo heb ik zelf een keer een scheidsrechter 
gehad die een vrije trap voor het andere team gaf. 
Toen ik verhaal ging halen voor de reden van de vrij 
trap, zei de scheidsrechter: “Laat maar zitten.” Dit is 
dus een goed voorbeeld van hoe je niet moet com-
municeren.

Wat kan VDZ nog verbeteren t.a.v. de arbitrage en/of 
haar scheidsrechters?
Wat ik heel goed vind van VDZ is dat mensen zelf 
kunnen bepalen welke wedstrijden ze willen fl uiten. 
Zo zijn er twee groepsapps waarin de scheidsrech-
ters zelf een wedstrijd kunnen kiezen. Door deze re-
geling kunnen de scheidrechters die zelf ook spelen, 
zelf aangeven of ze kunnen of niet. Wat er eventu-
eel beter zou kunnen, is dat er tijdens de cursussen 
goed duidelijk wordt gemaakt hoe mensen zich open 
kunnen stellen voor opbouwende kritiek, maar juist 
af moeten sluiten van een boze coach van de tegen-
stander. Ik merkte in het begin namelijk dat ik heel 
veel moeite had met het zelf keuzes nemen, omdat 
ik bang was voor wat de coach over mij zou zeggen.
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De organisatie 
van VDZ

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

Postadres 
Postbus 864 
6800 AW Arnhem 

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

Contributies
(seizoen 2021/2022)
Seniorenleden € 276, 
(spelend)
Junioren  € 244, 
(13 t/m 18 jaar)
Pupillen  
(5½ t/m 12 jaar) € 234,
Trainingslid € 150, 
(senioren)
Leden € 82,  
(niet spelend) 
Vriend van VDZ € 50,

Contributie
NL90RABO0132252406  
t.n.v. RK VV VDZ

Alle informatie vind u op 

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

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

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

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

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

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

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

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

njiRnaV&tuohkreBnavmaetteH

Accountants en Belastingadviseurs 

B.V. streeft dagelijks naar een hoge 

kwaliteit en tevredenheid in hun 

dienstverlening. 

U kunt bij ons terecht voor:

 (LOON)ADMINISTRATIE 

 JAARREKENINGEN   

 eenmanszaken

 vennootschappen

 stichtingen

 ACCOUNTANTSVERKLARINGEN  

 ALLE FISCALE AANGIFTEN 

 inkomstenbelasting

 vennootschapsbelasting

 omzetbelasting

 FISCALE ADVISERING

 bedrijfsovernames

 herstructureringen

 inkomensplanning

A Röellstraat 1

 6814 JC Arnhem

T  (026) 74 10 710

A De Hofstede 30

 4033 BV Lienden

T  (0488) 74 00 40

E info@bvradvies.nl

I www.bvradvies.nl

• 

• 

• 

• 

• 
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