
5
20/21

Secretariaat: Postbus 864, 6800 AW Arnhem

Voetbal met meer plezier

Volharder



Diabolo Total ICT Solutions



FO
TO

: R
U

U
D

 T
U

IT
H

O
F

De materiaalman
Zorgen dat er altijd genoeg is en dat het in orde is. Het materiaal van VDZ. 
Het is de taak van de materiaalman of vrouw. De afgelopen twee jaar was het 
in ieder geval de taak van Dick. Maar die gaat zich volgend seizoen volledig 
richten op zijn andere vrijwilligerstaken bij VDZ. Wie wil Dick opvolgen? Wie 
maakt ons met 2 uurtjes per maand blij? Meld je aan op vrijwillig@vdz-arnhem.nl. 
Op de foto: Dick den Hartog, vader van Siem, Luuk en Mats

RK vv VDZ uit Arnhem is  
opgericht op 26 augustus 1926.
Goedgekeurd bij Koninklijk besluit 
d.d. 15 juni 1949 nr. 42.

De Volharder
is het officiële clubblad van de 
voetbalvereniging VDZ

Oplage 1301 stuks

Hoofdredactie
Rudi Borkus

Redactie
Bob Beelen
Kim Corbeek-Folman
Marjon Elshof
Birgit Kalms
Jasper de Kinkelder
Irene Smeltink

Medewerkers
Het bestuur van VDZ, de jeugd
commissie, het wedstrijdsecre
tariaat, VDZ Hogerop e.v.a.

Redactieadres 
Thorbeckestraat 11
6828 TS Arnhem | 026-4422408

Productie
DrukwerkMAX Duiven

Verzending
Rob Brinkhoff (0263810575) 
i.s.m. de redactie. Heeft u de 
Volharder niet ontvangen? Stuur 
dan een mailtje naar de redactie.

Inlevering kopij
Kopij kunt u deponeren in de 
kopijbox in de kantine van het 
clubhuis of per e-mail zenden 
aan: Volharder@vdzarnhem.nl 

Foto voorpagina
Een duel in een wedstrijd van de Regio-
cup. Deze tweestrijd vond plaats tijdens 
het duel JO8-2 vs Driel JO8 op 6 juni 
Foto Marjon Elshof

 @VDZARNHEM1926 — WWW.VDZ-ARNHEM.NL

Van de voorzitter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Van de redactie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
IM Wil van Daalen en Jan Nijenhuis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Sem, Flyn, Remke en Kees, voetbalfamilie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
JO171 mag weer, verslag van de Regiocup . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Toch maar een videoeditor cursus of ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Verjaardagen, juli, augustus en september . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
VR2 heeft nieuwe trainer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
VDZ galerij 20202021, deel 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Scheids in de schijnwerpers, Hans Egging . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Het FUNDAMENT; een jeugd lang samen leren spelen. . . . . . . . 22
Voetbalvaders, column . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

De materiaalman, beeldcolumn Ruud Tuithof . . . . . . . . . . . . . . . 27

Het FUNdament van VDZ:  
middenpagina met uitklapvel waarin wordt uitgelegd voor welke 

 spelprincipes VDZ staat en hoe dat in praktijk wordt gebracht 

Kleurplaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
VDZ galerij 20202021, deel 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
We mochten weer! JO12-4 tegen Arnhemse Boys. . . . . . . . . . . . 33
VDZ Hogerop sponsorlijst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Training, fotopagina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Regiocup J093, verslag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
IM Henk van Beek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
De VDZshop! binnenkort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Nieuw bij de senioren, van de ledenadministratie . . . . . . . . . . . . 41
Jeugd op weg naar een nieuw seizoen! van de Jeugdvoorzitter . 43
De AMA’s en andere vluchtelingen, hoe gaat het met ze . . . . . . . 44
VR3 zoekt speelsters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Toch nog een toernooi! recreanten en JO19 . . . . . . . . . . . . . . . . 48
De Henk Evers Cup, verslag van het toernooi . . . . . . . . . . . . . . . 50
Dick den Hartog, VDZ en zijn vrijwilligers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
De organisatie van VDZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Deadlines kopij 
seizoen 2021/2022
nr. 1 27/09/21
nr. 2 29-11-21
nr. 3 31-01-22
nr. 4 04-04-22
nr. 5 13-06-22

In dit nummer

3

Volharder
 Volharding Doet Zegevieren

De redactie houdt zich het recht voor om ingezonden artikelen aan te passen of te weigeren. Plaatsing van ingezonden artikelen houdt niet 
in dat de redactie verantwoordelijk gesteld kan worden voor de inhoud. Artikelen waarvan de auteur bij de redactie niet bekend is, worden 
niet geplaatst. Overname uit dit blad is alleen toegestaan met bronvermelding.

JAARGANG 30, NUMMER 5



Flow Bloemisten
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van de 
voorzitter

We lijken nu toch echt  aan het eind van de tun-
nel gekomen.  De meeste coronabeperkingen 
zijn opgeheven door het kabinet en zoals het 

er nu naar uitziet kunnen we komend seizoen beginnen 
met een normale  voetbalcompetitie.  Dat vind ik geweldig 
nieuws: goed voor de club en fantastisch voor de leden. 
Wellicht nog met afstandsregels voor publiek en in de 
kantine, maar dat merken we wel en lossen we dan op.

Wat ik ook belangrijk vind, dat het sociale leven op VDZ 
weer op gang komt. Ik mis mijn rondje langs het veld op 
zondag bij de wedstijd van het eerste. Dan hoor je name-
lijk wat er leeft, wie er ziek is en wat goed of slecht gaat. 
Met een kopje koffie of een drankje worden de plooien 
glad gestreken en mooie gesprekken gevoerd. Ik kijk er 
naar uit dit in het nieuwe seizoen weer te kunnen doen.
VDZ is door de trouw van de leden en sponsoren (en 
natuurlijk ook met hulp van subsidies) financieel gezond 
gebleven. Ik ben blij, dat VDZ daardoor alle leden een pre-
sentje kan geven. U krijgt daarover (of heeft u inmiddels 
gehad) een mail van het bestuur.

Ik wil alle leden, die zich afgelopen seizoen zijn blijven 
inzetten voor VDZ complimenteren en bedanken. Met het 
gevaar af, dat ik groepen vergeet noem ik ze:  trainers, 
leiders, coördinatoren, commissieleden, onderhoudsploeg, 

redactie,verenigingsbureau, 
vrijwilligers die coronadien-
sten draaiden, beheerders 
van de sociale media, ouders 
die niet mochten kijken naar hun kinderen etc. VDZ is een 
sterke vereniging gebleken en dat blijft zo.

We zijn dit seizoen een paar stappen verder gekomen 
met ons speerpuntenplan, maar er blijft nog genoeg te 
doen de komende jaren. De organisatie van VDZ is ver-
sterkt, maar de plannen voor de nieuwbouw hebben stil-
gelegen. Dat gaan we weer oppakken. We zijn in gesprek 
met buurtbewoners om hun overlast van geluid en licht 
te beperken binnen onze mogelijkheden, want we blijven 
natuurlijk een voetbalclub. Onze verenigingscoördinator 
kijkt hoe we kunnen aansluiten bij het Sportakkoord in 
Arnhem. Kortom ook op het bestuurlijke vlak gaan we 
gestaag verder. 

Ik zie er naar uit u komend seizoen weer te treffen op ons 
sportpark langs het veld, op het terras en in de kantine. 
Voor straks wens ik u een fijne vakantie met veel vrijheid, 
dichtbij of veraf, maar blijf op uw gezondheid letten. 
Voor nu wens ik u veel plezier met het lezen van deze 
Volharder.

Met roodzwarte groet,
Noud Hooyman

5Beeld van de Henk Evers Cup
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van de 
redactie

In maart vorig jaar ging de lock down in. Toen dachten 
we dat dat een paar maanden zou duren. In sep-
tember zouden we weer normaal gaan voetballen. 

Hoe anders liep dat . Er zijn maar een paar wedstrijden 
gespeeld waarna de tweede (en derde) golf weer roet in 
het eten gooide. Wat een raar seizoen. Maar zoals het er 
nu naar uit ziet gaan we in het nieuwe seizoen weer als 
vanouds van start. In september is iederen gevaccineerd 
(die dat wil) en hopelijk gooit de delta (en in de toekomst 
eta, gamma, jota, kappa en meer varianten) geen roet 
meer in het eten maar daar gaan we niet van uit. 

Gelukkig kon er door de jeugd nog wel worden door-
getraind en zijn er vele onderlinge oefenwedstrijden 
gespeeld. Inmiddels is de lockdown grotendeels voorbij 
en wordt er nog een heuse Regiocup afgewerkt. Het Henk  
Evers toernooi is gespeeld en zelfs de seniorenteams 
(incl. de JO19) hebben nog een klein onderling toer-
nooitje aan het eind van het seizoen kunnen spelen. We 
zijn er weer! Voldoende kopij dus voor weer een mooie 
Volharder. 

We hadden er een hard hoofd in om dit 
seizoen een complete uitgave van ons blad te verzorgen 
maar ook al gebeurde op voetbalgebied weinig, VDZ 
leefde volop en daarvan hebben in vele pagina’s Volhar-
der verslag van kunnen doen. We prijzen ons als redactie  
gelukkig met al die mensen die er samen met ons weer 
een mooi seizoen van gemaakt hebben. Dank daarvoor 
aan allen!

Ook in dit nummer worden we door velen op de hoogte 
gehouden van alles wat er leeft in onze club. Hoe gaat 
het bijvoorbeeld met de AMA’s, wat is de Jeugdcommissie 
in het nieuwe seizoen van plan, diverse jeugdteams laten 
ons weten hoe het hun verging, vele teams stuurden 
een elftalfoto in waarvan we weer een mooie galerij van 
gemaakt hebben etc. Voldoende te lezen dus.

We wensen julle een fijne vakantie en hopelijk gaan we 
eind augustus weer van start met een normale (beker)
competitite. Namens de redactie veel leesplezier ge-
wenst,

Rudi Borkus
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Slechts enkele weken na het overlijden in april j.l. van 
haar broer Jan is op 7 juni 2021 op 75jarige leeftijd 
overleden

WIL VAN DAALEN
Wil was als vrijwilliger jarenlang actief, met name als een 
van de krachten in het kantineteam. Zij tapte biertjes voor 
de leden en stond veel in de keuken om allerlei lekkere 
hapjes klaar te maken. Ook konden wij altijd een beroep 
op haar doen bij het organiseren van de reünies van VDZ.

Het horecavak had ze haar leven lang gedaan, eerst in de 
zaak van haar schoonvader en later als kantinemedewerk-
ster bij Akzo Nobel. Derhalve een ervaren kracht.

Wij wensen Bert, de kinderen en kleinkinderen veel 
sterkte om het verlies te dragen.

HM

Na een lang ziekbed is op 13 april 2021 
overleden

JAN NIJENHUIS
langdurig lid van de vrienden van VDZ

Jan  broer en zwager van Wil en Bert van 
Daalen  was regelmatig te vinden langs 
de lijn bij VDZ om de verrichtingen van zijn 
neefjes en nichtje te bewonderen. Hij was 
al een tijd ernstig ziek en had geen uitzicht 
meer op herstel.

Wij wensen de familie van Daalen sterkte 
bij het verwerken van zijn overlijden.
 
Namens het bestuur van VDZ  HM

In MemoriamIn Memoriam
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Je hebt het eigenlijk niet eens door, als je op wed-
strijddagen of trainingsavonden op ‘t Cranevelt 
rondloopt. Maar het wemelt daar dus van de voet-
balfamilies. Vaders, moeders, broers, zussen, opa’s, 
oma’s, neven en nichten. In deze rubriek zetten we 
de schijnwerpers op dat soort families, ook omdat ze 
vaak een flinke steen bijdragen aan het succes en de 
sfeer bij VDZ. Voor deze editie hebben we gesproken 
met de zeer actieve familie Van Kampen: Sem (JO15-4 
mid-mid), Flyn (JO13-1, linksmid), Remke (oudtrainer 
en leider van haar zoons in de champions league en 
de F-jes, nu roulatie-trainer van Sem en vrijwilliger 
op het secretariaat) en Kees (was trainer & leider van 
Sem en combineerde dat met het trainerschap van 
Flyn, bezette daarna het wedstrijdsecretariaat en is nu 
weer trainer & leider van Flyn). 

Hebben jullie een historie bij VDZ?
Nee, Sem was eerste lid van VDZ uit de familie, hij startte 
destijds bij Karin (Minnema). Vanuit de wijk en de school 
ging hij met vier vriendjes voetballen en VDZ was de 
logische keuze. Sem was nog geen 5,5 en moest eigenlijk 
nog wachten, maar dankzij Karin mocht hij mee met zijn 
vriendjes. Zij heeft ons toen ook geholpen naar de trai-
ningscursus. Het leuke is dat Karin nog altijd een praatje 
met ons maakt als we haar zien. 

voetbal

familie

Daarna is Flyn logischerwijs ook naar VDZ gekomen. 
Toen was de Champions League inmiddels opgericht dus 
kon Flyn daar starten.

Wat is de sporthistorie dan van Remke en Kees?
Remke is volleybalster van origine. Ooit heeft ze nog 
getwijfeld om met een vriendinnetje te gaan voetballen bij 
DVV. Maar verder dan het idee is dat niet gekomen. Een 
voorliefde voor het voetbalspel had ze wel. Vanaf 1988 
is ze altijd bij Vitesse geweest. Daar heeft ze ook het 
kampioenschap van de Eerste Divisie meegemaakt. En 
op zondagavond zat ze met het bord op schoot. 
Zelfs Kees heeft ze via (zaal)voetbal leren kennen, waar 
Kees in een Chelsea outfit indruk maakte op haar. Dat 
Sem en Flyn gingen voetballen, was toen al bepaald.
Kees heeft altijd bij DSC in Zevenaar gespeeld, maar 
daarna 15 jaar niet gevoetbald. Door een uitnodiging van 
collega’s heeft hij het voetbal vriendschappelijk weer op-
gepakt. Nu is Kees trainingslid bij VDZ “Zaterdag 5” waar 
hij befaamd is om zijn goede linker, maar alle ruimte krijgt 
op zijn rechter. 

Flyn en Sem jullie hadden eigenlijk geen keus 
om te gaan voetballen? 
Flyn: Ik heb nog even aan judo en freerunning gedaan, 
maar eigenlijk vind ik voetbal het allerleukste. 

Van 
Kampen
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Sem: Ik vond handbal ook leuk en wilde dat eigenlijk 
met het voetbal combineren, maar dat lukte niet door de 
overlappende schema’s. Dus uiteindelijk bleef het voetbal 
over. Daar zijn we trouwens allebei blij mee. 

Dus jullie hebben alle twee je vader en moeder 
als coach gehad. Hoe was dat voor jullie?
“Het is thuis heel makkelijk praten over voetbal. Flyn en 
Kees kunnen eindeloos wedstrijden evalueren. Maar alles 
kan makkelijk besproken worden. Dat is het voordeel dat 
beide ouders betrokken zijn bij de teams en de trainin-
gen.” 
“Maar we hebben wel gecheckt bij de jongens of ze het 
oké vonden dat we een rol in hun team hadden”, voegt 
Remke toe. Kees vult aan: “Het is ook goed als niet altijd 
de ouders trainer zijn, maar vrijwilligers zijn daarnaast ook 
nodig. Flyn beaamt dat andere trainers ook een voordeel 
hebben en enthousiast vertelt hij hoe goed Peter Pröpper 
als trainer is. 

Tops en tips, hebben jullie die ook voor elkaar?
Flyn over Kees: “Hij heeft goede oefeningen en kan goed 
uitleggen hoe we tactisch druk kunnen zetten. In de 
opstelling kan hij zich verbeteren: Hij kan verder kijken 
dan 433. Ik wil graag een 4312 opstelling: Lekker 
aanvallend.”
Sem over Remke: “Mama heeft duidelijk een eigen stijl, 
met terugkerende elementen (zoals kontje kick). Dus de 
afwisseling tussen trainers is goed en leuk.” 
Flyn: “Mama kan heel goed motiveren: Oppeppen dat er 
harder gewerkt moet worden. Ook in het seizoen dat de 
tegenstanders twee jaar ouder en kop groter waren, heeft 
dat goed geholpen.”

Over de jongens:
Remke over Sem: “Sem is retetrouw. Is er altijd en heeft 
altijd een goede inzet. Hij verwacht dat ook van zijn ploeg, 
maar ze kennen elkaar al lang en zijn goed samen. Sem 
zal altijd een stap naar voren zetten als het nodig is. Dat 
past ook wel bij zijn aanvoerderschap.”
Sem: “Ach, dat aanvoerder zijn stelt niets voor. Ik werd 
alleen het omdat ik veel praat en communiceer binnen 
het veld. Zolang ik niet geïrriteerd raak, accepteren ze dat 
ook.”
Kees:”Sem is inderdaad een locomotief die altijd doorgaat. 
Hij kan nog leren minder bezig te zijn met het resultaat. 
Sem kan slecht tegen zijn verlies.” Maar dat is Sem niet 
met hem eens.
Remke: “Sem mag ook afleren om commentaar op 
scheids te leveren. Het ligt nooit aan de scheids, zelfs als 
dat Jaap van Rooij is,” zegt ze met een knipoog.

Remke over Flyn: “Hij Is erg in balans en laat zich niet 
beïnvloeden door stand en uitslag. Maar altijd gericht op 
een goed resultaat en goede prestatie. Flyn kan intuïtief 
anderen en de ruimte vinden. Dat is een kwaliteit.” 
Kees: “Flyn is een goede linkspoot en echt een loper, hij 
blijft gaan. En hij heeft inderdaad een goed spelinzicht, 
maar kan soms toch sneller spelen, de actie op het mid-
denveld zet hij soms te lang door. Maar voor de goal zou 
hij egoïstischer mogen zijn. Qua gebruik van zijn rechter-
voet lijkt hij op zijn vader.”
Remke heeft nog een echte tip: “Niet meer geblesseerd 
raken. Dat is voor zijn eigen plezier.”  

Wat vinden jullie zo leuk aan VDZ?
Binnen de teams hebben Sem en Flyn ook echt vrienden. 
Dat is belangrijk voor ze. Ook naast de wedstrijden en 
trainingen zijn ze vaak op de club of met teamgenoten. 
Flyn heeft er zelfs 8 in zijn klas. Sem geeft aan: “Zolang ik 
plezier heb, blijf is bij de club. Ik zal geen prof worden en 
die ambities heb ik ook niet.”
Flyn: “Vroeger had ik wel ambitie om prof te worden. Maar 
ik zie nu jongens niet gescout worden, dus weet ik niet 
of dat voor mij zou kunnen gebeuren, toch pap?! Anders 
houd ik VDZ 1 zeker in ‘t vizier.”
Kees: “We vinden het heel goed dat het niet alleen over 
de prestaties gaat. Maar vooral over plezier. Voor ieder-
een wordt het zo leuk mogelijk gemaakt. Het is echt een 
minigemeenschap: Gezellig en weinig gezeur.” 

De leukste dingen die de jongens hebben meegemaakt: 
De toernooien. Sem: “De toernooien zijn überhaupt leuk, 
maar het slaapmutsentoernooi is geweldig!” Flyn vult 
aan: “We hebben internationale toernooien in Duitsland 
gespeeld, dat waren echt supervoetbalkampen waar we 
ook nog wonnen.”

Is er ook nog iets te verbeteren bij VDZ?
Kees: VDZ mag nog iets meer een echte vereniging zijn. 
Meer het dorpse gevoel, meer binding binnen de grote 
stadse vereniging. Dat bijvoorbeeld de jeugd gaat kijken 
bij het eerste, de verbinding tussen zaterdag en zondag. 
Spontane aanmeldingen van vrijwilligers zou ook waar-
devol zijn. Zo was het secretariaat altijd afhankelijk van 
een paar mensen. Op een feestje heb ik commitment van 
ouders gehaald om diensten van secretariaat te draaien 
en dan zie je dat ze het vervolgens erg leuk vinden!”

Remke besluit: “De locatie is natuurlijk fantastisch, maar 
de kantine is nu ook echt mooi geworden: Dat geeft nu 
een mooi thuisgevoel.” 

BB
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Na een lange periode waarin geen competitie 
wedstrijden mogelijk waren, mocht het dan 
eindelijk weer in de Regiocup. Weken waarin 

alleen getraind kon worden en wedstrijden onderling 
toegestaan waren lagen achter ons. Weken waarin 
de jongens bijna wel altijd drie keer in de week aan-
wezig waren. Om elkaar scherp te houden en zich 
zo toch kunnen blijven ontwikkelen met het vooruit-
zicht op wanneer er eindelijk weer in competitie ver-
band gespeeld zou mogen worden. 

Voordat de competitie werd stil gelegd, had de JO17-
1 al zijn wedstrijden winnend afgesloten. Drie wed-
strijden in de beker, drie wedstrijden in de competitie 
en ook de eerste wedstrijd in de Regiocup werd na 
een felle strijd met een 1-0 winst binnen gehaald. 
Vandaag was SML de tegenstander. Altijd garant 
voor een mooie onderlinge strijd.

Helaas waren er die dag vier belangrijke afwezigen 
waardoor wij tegen het eerste verlies aanliepen. Al-
les werd die dag op de gevoelige plaat gelegd door 
een professionele sportfotograaf (Ben Gal Sportfoto-
grafi e). Normaal actief bij Ajax, Vitesse of De Graaf-
schap, maar nu dus op de velden van VDZ. De foto’s 
werden cadeau gedaan aan de spelers als aanden-
ken aan dit (memorabele) seizoen.

JO17-1 mag weer

Max van Katwijk die een lange bal controleert

Aanvoerder Sil Hutten Stephan Muhin die alles geeft om een doelpunt 
te voorkomen

Hopen dat volgend seizoen er weer een is zonder 
maandenlange onderbreking.

Dit cadeau aan de spelers werd mogelijk gemaakt 
door &Arentsen.

http://bengalsportfotografi e.nl
www.enarentsen.nl 

Arjen Koudijs
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JO17-1 mag weer
Birgit maakt op

Na een lange periode waarin geen competitie 
wedstrijden mogelijk waren, mocht het dan 
eindelijk weer in de Regiocup. Weken waarin 

alleen getraind kon worden en wedstrijden onderling 
toegestaan waren lagen achter ons. Weken waarin 
de jongens bijna wel altijd drie keer in de week aan-
wezig waren. Om elkaar scherp te houden en zich 
zo toch kunnen blijven ontwikkelen met het vooruit-
zicht op wanneer er eindelijk weer in competitie ver-
band gespeeld zou mogen worden. 

Voordat de competitie werd stil gelegd, had de JO17-
1 al zijn wedstrijden winnend afgesloten. Drie wed-
strijden in de beker, drie wedstrijden in de competitie 
en ook de eerste wedstrijd in de Regiocup werd na 
een felle strijd met een 1-0 winst binnen gehaald. 
Vandaag was SML de tegenstander. Altijd garant 
voor een mooie onderlinge strijd.

Helaas waren er die dag vier belangrijke afwezigen 
waardoor wij tegen het eerste verlies aanliepen. Al-
les werd die dag op de gevoelige plaat gelegd door 
een professionele sportfotograaf (Ben Gal Sportfoto-
grafi e). Normaal actief bij Ajax, Vitesse of De Graaf-
schap, maar nu dus op de velden van VDZ. De foto’s 
werden cadeau gedaan aan de spelers als aanden-
ken aan dit (memorabele) seizoen.

JO17-1 mag weer

Max van Katwijk die een lange bal controleert

Aanvoerder Sil Hutten Stephan Muhin die alles geeft om een doelpunt 
te voorkomen

Hopen dat volgend seizoen er weer een is zonder 
maandenlange onderbreking.

Dit cadeau aan de spelers werd mogelijk gemaakt 
door &Arentsen.

http://bengalsportfotografi e.nl
www.enarentsen.nl 

Arjen Koudijs



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



Toch maar een video-editor cursus of .......
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Kleintuente Installatietechniek

Versteegh Dancemasters

DANSENBIJVERSTEEGH.NL   |     026 3511211

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

Wil je met me dansen?

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

Schoonmaakbedrijf Hofs

particulieren, bedrijven 
verenigingen

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

 www.sbhofs.nl
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Sam*dexy

Communicatie  Marketing  Merkstrategie  Positionering  Merkarchitectuur  Merkmanagement

Art direction  Advertising  Conceptontwikkeling  Merkontwerp  Naamcreatie  Vormgeving

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

makers of napraters. Samdexy is  een bureau waar 

alles draait om creativiteit. Dat geldt zeker ook 

voor het creëren van een merkstrategie met die 

slimme twist of een verrassende maar relevante 

positionering. En altijd gecommuniceerd met op-

vallend sterke visuele en tekstuele prikkels. In 

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

Putting the woof * into pedigree samdexy.nl

Rob Egging muzikale omlijstingen

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

www.charlestown.nl

 
Jazzymotion  
 

Voor elke feestelijke 
gelegenheid

Voor info over jazzy muzikale omlijstingen voor al 

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

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

Jazz

www.jazzymotion.jimdo.com 
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Sander Vermeulen 3
Ellen Vermeulen 3
Pim de Weerd 4
Jelle van den Brink 5
Felipe Numan 5
Aimee Sark 5
Jonah van Doorn 6
Maurice Gerritsen 6
Nils Gerritsen 6
Peter Heijnen 6
Tycho de Jongh 6
Annegien Kool 6
Xavier Ritmeester 6
Ize Tijhaar 6
Sil Bunk 7
Seger Kok 7
Roel van der Leij 7
Frank Ritmeester 7
Levi van Tuil 7
Thijmen Attema 8
Merlijn Licht 8
Sam Roddenhof 8
Denzel Sibeko 8
Daaf Splint 8
Lotte van Dijk 9
Dorus Doppen 9
Jill van Omme 9
Frank Rasing 9
Gert Weima 9
Manou van de Zande 9
Peter Bakker 10
Siem Beelen 10

John Cornelissen 10
Kim van Dijk 10
Frans Durant 10
Duuk de Jong 10
Thomas Kampen 10
Tijs ter Grote 11
Diana Hakvoort 11
Sam van Heiningen 11
Jacqueline Meijer-Rombout 11
Thijs Joosten 12
Din Penterman 12
Julien Weiss 12
Sam Koiter 13
Erik Langen 13
Liz de Vries 13
Erwin Brakenhoff 14
Sien ten Hag 14
Marcel Jansen 14
Wim Polman 14
Elisa Robleto 14
Sabijn van Koppenhagen 15
Sam Pieridis 15
Simon Zwartkruis 15
Marco van Eerden 16
Annabel Fokkens 16
Jurjen de Graas 16
Sandra Oonk 16
Hamid Rezaie 16
Inger Lise van der Graaf 17
Siem van Leeuwen 17
Joris Meeuwsen 17
Nancy Meister 17

David Scholten 17
Mats van Vugt 17
Rob van der Beek 18
Wim Leenders 18
Joep Rooijakkers 18
Yasin Abbassi 19
Henk Bults 19
Marnix Kaspers 19
Jim Klein Lankhorst 19
Max Koffeman 19
Ruud Licht 19
Mante Metz 19
Arthur van Midden 19
Ties Reukers 19
Sascha Tammerijn 19
Lena de Grauw 20
Viggo Karsten 20
Jeroen Koetsier 20
Sam Kroon 20
Sip Lemmens 20
Ruud Tuithof 20
Carice Veen 20
Storm Vreijling 20
Nico Dales 21
Mamadou Diallo 21
Dylan Hop 21
Omar Khalifa 21
Ibrahima Traore 21
Marius Compeer 22
Dennis Geerts 22
Joris Gylstra 23
Siem Reukers 23

Roland Samsen 23
Gijs Klappe 24
Joshua van der Poll 24
Niredj Bhawan 25
Hugo Bouma 25
Martin Brouwer 25
Han van Burken 25
Krijn Claassen 25
Almi Hanselman 25
Hugo Peters 25
George Brinkhoff 26
Cas Horsten 26
Klaas Schmedding 26
Nouri Alomari 27
Suzanne van den Berg 27
Martijn van de Braak 27
Nicolette Hagen 27
Maarten Holtackers 27
Travis Hosman 27
Thomas van Oorschot 27
Aldrienne Serberie 28
Arjen Zeilstra 28
Elayah Darim 29
Jeroen van der Poel 29
Michael van Schieveen 29
Rene Wentink 29
Frank Zwaga 29
Natasja ter Haar 30
Karin Minnema 30
Mees Radovich 30
Matthijs Ribbert 30
Pim Walter 30

Na overleg met het bestuur wordt het tweede vrou-
wenteam van VDZ vanaf komend seizoen offici-
eel een selectieteam. “Daar zijn we erg blij mee”, 

aldus Ad Heijnen, “want dat bevestigt de ambities die wij 
hebben met het meisjes en vrouwenvoetbal bij VDZ”. 

Daarnaast heeft de technische commissie een enthou-
siaste en gekwalificeerde trainer in huis weten te halen 
in de persoon van de 55jarige Cora van Heerde. Cora 
heeft zelf in de jaren ‘80/’90 gevoetbald bij SV Zutphen 
in de toenmalige hoofdklasse, 1e en 2e klasse en heeft 
daarna haar voetbalcarrière voortgezet als trainer. Sinds 
2011 is zij in het bezit van diploma UEFA C. Haar achter-
grond is sportfysiotherapeut en sinds 2017 is zij eigenaar 
van sportcentrum Fitwijzer te Wehl.

Op vrijdag 5 juni j.l. heeft Cora kennis gemaakt met de 
vrouwenselectie en een gasttraining verzorgd voor VR1 
en VR2. Zowel de meiden als zijzelf waren enthousiast. 
Samen met Frits van de Worp, trainer van VR1, die reeds 
eerder had bijgetekend, gaat zij komend seizoen aan de 
slag met de vrouwenselecties om samen met Frits het 
vrouwenvoetbal bij VDZ op een hoger niveau te brengen.

De ambitie blijft onveranderd: met VR1 een stabiele eer-
steklasser worden met op termijn meedoen voor promotie 
en met VR2 zo hoog mogelijk eindigen in 2e klasse. De 
selectie VR1 en VR2 begint al aardig vorm te krijgen met 
een mooi mix van ervaring en talent. En niet onbelangrijk, 
er stroomt aardig wat jeugd door. Wij kijken uit naar de 
samenwerking tussen deze selectieteams en de aanko-
mende jeugd.

VR2 heeft nieuwe trainer



Met de medewerking van Jérôme 
Jansen, Kim Corbeek Folman, 
Marjon Elshof en alle andere ou-
ders en mensen van de teams 
die hun foto’s hebben ingestuurd. 

HE45+ HE6 HE1

JO13-4 JO14-1

JO15-5

Mini’s

MO13-1

JO15-2 MO13--2

JO13-3G

MO11-1

JO17-4

JO14-2

JO16-1 JMO13-3

         VDZ galerij 2020-2021
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Met de medewerking van Jérôme 
Jansen, Kim Corbeek Folman, 
Marjon Elshof en alle andere ou-
ders en mensen van de teams 
die hun foto’s hebben ingestuurd. 



We hebben helaas niet van alle 
teams een foto gekregen of gemaakt  
maar deze galerij geeft toch een 
mooi beeld van onze club in dit rare 
voetbaljaar. Deel 2 op pagina 31/32 

MO14-1 MO15-1 VR1

VR3 VR30+

MO15-2 MO17-1

MO17-2

Keepers

Za4

Za5

HE5 MO19-1

JO19-5

         VDZ galerij 2020-2021 We hebben helaas niet van alle 
teams een foto gekregen of gemaakt  
maar deze galerij geeft toch een 
mooi beeld van onze club in dit rare 
voetbaljaar. Deel 2 op pagina 31/32 



Garage Kornman

Jan van Leur Dak- en Gevelwerken

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

www.janvanleur.nl

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

Vraag vrijblijvend een offerte

Garage Kornman

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

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

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

web kornmanautos.nl

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

in de schijnwerpers

  Hans Egging

Welke leeftijden fluit je?
Meestal seniorenwedstrijden. 

Waarom ben je scheidsrechter geworden?
Toen ik met voetballen ben gestopt wilde ik toch 
betrokken blijven bij mijn elftal. Aangezien veel 
seniorenelftallen niet een KNVB scheidsrechter 
krijgen toegewezen, ben ik de cursus gaan volgen. 
Ik heb er destijds voor gekozen alleen bij VDZ 
wedstrijden te fl uiten. In enkele gevallen werd mij 
gevraagd door spelers van een andere vereniging 
of ik ook bij hen wilde fluiten. Leuk dat je gevraagd 
werd en dan floot je een VDZ-elftal tijdens een 
uitwedstrijd.

Wat was je leukste moment als scheidsrechter?
Er waren veel leuke momenten. Hieronder dat je 
van een elftal een leuke attentie 
kreeg bij het afsluiten van 
het seizoen. Het mooiste 
is als scheidsrechter van 
VDZ dat je complimenten 
krijgt van de tegenstander 
terwijl zij verloren hebben.

Wat was je minst leuke moment als scheidsrechter?
Het staken van een wedstrijd wegens bedreigingen.

Welke scheidsrechter vind je goed en waarom?
Op dit moment Bjorn Kuipers en vroeger Sjef Dorp-
mans.

Wat kan VDZ nog verbeteren t.a.v. de arbitrage en/
of haar scheidsrechters?
Sinds enkele jaren wordt de scheidsrechtersacade-
mie gesponsord. Door de groei van het ledenaantal 
is het vaak moeilijk om voor alle wedstrijden een 
scheidrechter te krijgen. Gelukkig zijn een aantal 
personen bereid om vanuit de vrijwilligersregeling 
te fluiten. Verbeteringen zijn altijd mogelijk. Hierbij 
denk ik met name aan de ontvangst van ( KNVB)-
scheidsrechters en het aanbieden van een drankje 
in de rust en na de wedstrijd door het wedstrijd-
secretariaat en/of door de leider van het betreffende 
elftal. Agressie (verbale) naar een scheidsrechter 
vindt gelukkig weinig plaats. Aandacht hiervoor ter 
bescherming van onze scheidsrechters blijft noodza-
kelijk. Dit geldt niet alleen voor onze tegenstanders 
maar ook onze eigen teams. We willen voorkomen 
dat onze club-scheidsrechters voortijdig afhaken.

Wie is Hans Egging?
In 1967, op 15-jarige leeftijd,  lid geworden van VDZ. Zowel in de jeugd 
als bij de senioren geswitcht van speler naar keeper in de A (thans onder 
19-1) en in de selectie van VDZ weer van keeper naar speler. In 1979 
verkast naar ESA en 15 jaar later weer teruggekomen bij VDZ. VDZ be-
schikte toen over een elftal spelend op de zaterdag. In 2003 gestopt met 
voetballen en vervolgens meer wedstrijden gaan fl uiten. Naast het fl uiten 
ook jaren het familietoernooi georganiseerd en thans lid van de sponsor-
commissie. In het jaar 2016 benoemd tot lid van verdienste bij VDZ en 
vorig jaar benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Inmiddels al 
weer 41 jaar getrouwd met Monique (helaas nog geen feest gevierd van-
wege Corona).  En ja, het laatste maar niet onbelangrijkste de zoon van 
Gerard Egging. De overdekte tribune is naar hem vernoemd.



Het afgelopen seizoen is er hard gewerkt aan de 
uitwerking van de VDZ voetbalvisie: Een jeugd lang 
samen leren spelen. VDZ staat voor ‘voetbal met meer 
plezier’ en daar zijn we trots op. Dat hebben we nu 
vertaald naar het FUNdament waarin duidelijk staat 
voor welke spelprincipes wij staan en hoe we dat in 
praktijk brengen. 

Als we de verhalen lezen over bijvoorbeeld de 
turnwereld, dan krijg je het idee dat plezier en 
presteren niet samen gaan. Dat beeld willen wij 

graag wegnemen. Plezier is bij VDZ het allerbelangrijkste, 
maar wij willen ook dat de jeugd zich ontwikkelt. Ontwik-
kelen als mens, als speler en als teamgenoot. Als je je 
ontwikkelt heeft dit hopelijk effect op je zelfvertrouwen, dat 
weer leidt tot nog meer voetbalplezier. 

Stan (trainer/coach JO151), Kars (assistenttrainer/coach 
VDZ H1), Ruud (Communicatie VDZ) en Niek (oplei-
dingscoördinator junioren, komend seizoen HJO) hebben 
elkaar afgelopen seizoen regelmatig opgezocht om de 
voetbalvisie af te stemmen op het VDZ DNA en dat heeft 

geresulteerd in het FUNdament: Een jeugd lang samen 
leren spelen. 

De basisprincipes: waar gaat het over?
Houding
Het krijgen van ‘meer plezier’ en je ontwikkelen als mens 
en speler binnen een team, vraagt iets van de houding die 
je aanneemt. De houding die je gaandeweg de jeugd ont-
wikkelt en waarin wij als vereniging willen stimuleren. Elke 
leeftijdsfase (wij onderscheiden er vier) heeft zijn eigen 
kenmerken en als ouder zul je deze ongetwijfeld herken-
nen. Wij stimuleren het natuurlijke gedrag dat hoort bij de 
leeftijd en faciliteren in de ontwikkeling die daarbij hoort.
Spel
Het proces dat je als team doormaakt, zul je tijdens de 
wedstrijden op zaterdagen hopelijk terugzien. ‘Spel’ zegt 
alles over het spel dat wij op zaterdagen graag willen 
spelen. Het is een signatuur dat past bij de individuele 
en de teamontwikkeling, passend bij iedere leeftijdsfase. 
Wij geloven dat oefenen op deze spelsignatuur in nog 
meer ontwikkeling (en daarmee plezier) resulteert. Niek 
zal samen met de technisch coördinatoren de trainers 

Het FUNDAMENT; een jeugd lang samen leren spelen
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Het FUNDAMENT; een jeugd lang samen leren spelen
en teambegeleiders meenemen in de VDZ voetbalvisie, 
om zo iedereen te helpen om het gedachtegoed tot leven 
te brengen en in praktijk te brengen (in trainingen en bij 
wedstrijden).

Onderbouw; de pupillentijd
Het FUNdament begint bij de allerjongste voetballers. 
Daarvoor waren al een aantal ontwikkelingen in gang 
gezet, die we komend seizoen aanscherpen. Niek neemt 
op woensdagmiddag alle Champions League t/m JO10 
teams onder zijn hoede met hulp van een grote groep 
CIOS studenten. Op de vrijdagen trainen de JO8 en JO9 
teams met hulp van vrijwilligers, liefst de eigen papa’s en 
mama’s, die wij o zo hard nodig hebben en die zo ervaren 
wat het FUNdament inhoudt. Zij krijgen hierbij actieve 
veldondersteuning van twee praktijkbegeleiders. Zij reiken 
onze sportieve vrijwilligers de helpende hand, om ‘on the 
job’ invulling te geven aan de VDZ voetbalvisie. 

Samen met Niek, Kars en Stan zullen de praktijkbege-
leiders regelmatig trainingen filmen om tot een eigen 
oefenstofmodule te komen. Een module die aan alle 

trainers, van alle leeftijden en niveaus handvatten biedt 
om trainingen te verzorgen volgens de VDZ Voetbalvisie. 
En die gewoon heel veel sportplezier oplevert bij onze 
spelers en speelsters. 

Helpende handjes of wil je wat toevoegen?
Heb je een mening over alles wat je gelezen hebt? En 
denk je zelfs te kunnen helpen? Om het FUNdament 
volledig in de vereniging uit te rollen is veel passie, tijd en 
hulp nodig. Mensen met sportieve (niet alleen voetbal), 
pedagogische, technologische of andere achtergronden 
kunnen nog heel veel voor ons betekenen om het FUNda-
ment verder te helpen ontwikkelen. 

Zullen we even koffie drinken? 
Stuur mij dan een berichtje!

Niek Verheijen 
Hoofd Jeugd Opleidingen HJO@vdzarnhem.nl            

NB. In het midden van deze Volharder vind je de folder 
met het FUNdament met de spelprincipes en hoe die in de 
praktijk gebracht gaan worden.

 

Beelden van onderlinge wedstrijden van 15 mei
fotograaf Kim Corbeek-Folman
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Willemsen Makelaars

Je komt verder met

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

Je komt ook 
verder met ons 
uitgestippelde 
woonplan.

GOAL!

Voorzet

Pass

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



V
oetbalvaders

Jasper de Kinkelder

* Ik won.

Een niet-te-vergeten seizoen

Het had de apotheose van een bizar seizoen moeten worden. Een titanen-
strijd. Voetbalvader versus Voetbalvader. Ik tegen Bob*. Maar in werkelijkheid 
was het een vriendschappelijk wedstrijdje tussen onze zonen en we waren er 
allebei niet bij. Of niet echt. Van een afstandje sloegen we de ontwikkelingen 
op het veld enkele minuten gade. Het groene licht van Hugo moest toen nog 
komen. 

‘Wie is die van jou?’
‘Die met dat fel gele shirt. En die van jou?’
‘Die jongen die net een overtreding op die van jou maakte.’

We konden er nog om lachen. En toen gingen we onze eigen weg. Bood-
schappen doen. Stofzuigen. Tuinieren. Of al dat andere waar we nu al maan-
denlang op zaterdagochtenden tijd voor hebben. Onderwijl sijpelden er tus-
senstanden via WhatsApp door. Dat was best fi jn, maar ook wat frustrerend 
en het viel natuurlijk in het niet bij het kijken naar een uur ongedwongen 
voetbal vol verrassende wendingen. 

Het was een vreemd seizoen. Een halfbakken seizoen. Een stom seizoen.

En toch ... Er werd gewoon getraind. Er werden ook talloze partijtjes gespeeld. 
Soms wel vier keer tegen dezelfde tegenstander. Maar er werd gespeeld. En 
daar draait het tenslotte om. Er werden spontaan toernooitjes georganiseerd. 
Er werd aan speedsoccer gedaan. De veerkracht van al die voetballertjes 
en al die vrijwilligers, trainers, leiders en het bestuur; het was groots. En die 
keren dat ik andere voetbalouders sprak ging het, vanzelfsprekend, over 
veel meer dan voetbal alleen. Over dingen die er écht toe doen. Dat was 
waardevol.

En als toetje, op de valreep, dan toch een ‘go’ van Hugo: twee 
uitwedstrijden en een toernooi waar ik weer aan de zijlijn mocht staan. 
Eindelijk weer een speelveld voor een voetbalvader. Om de spanning op 
het veld te kunnen voelen, om het verdriet na een gemiste kans te kunnen 
zien en de vreugde van een winnend doelpunt een beetje mee te kunnen 
vieren.

Het was, als je het zo bekijkt, ergens ook een mooi seizoen. Een met-grote-
klasse-geïmproviseerd seizoen. Een niet-te-vergeten seizoen. Maar eentje 
daarvan is wel genoeg. 

VOETBAL ADERSVOETBAL

Voetbalvaders zie je overal en 
hoor je soms iets te vaak. Ze 
hebben een koffi  e in de hand 
en altijd een analyse klaar. 
Redactieleden Bob Beelen en 
Jasper de Kinkelder vertellen 
in deze serie hoe het is om 
voetbalvader te zijn.
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De materiaalman
Zorgen dat er altijd genoeg is en dat het in orde is. Het materiaal van VDZ. 
Het is de taak van de materiaalman of vrouw. De afgelopen twee jaar was het 
in ieder geval de taak van Dick. Maar die gaat zich volgend seizoen volledig 
richten op zijn andere vrijwilligerstaken bij VDZ. Wie wil Dick opvolgen? Wie 
maakt ons met 2 uurtjes per maand blij? Meld je aan op vrijwillig@vdz-arnhem.nl. 
Op de foto: Dick den Hartog, vader van Siem, Luuk en Mats
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drukwerkmaX

T +31 (0)85 210 4000   klantenservice@drukwerkmax.nl   www.drukwerkmax.nl

Drukken zoals drukken bedoeld is. Dat is waar het bij DrukwerkMAX om 
draait. Modern, groen en 24-uur per dag maken vakmensen de hoogste 
kwaliteit offset drukwerk voor de laagste prijs. Laat je echte kleuren zien, 
neem de proef op de som.
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T +31 (0)85 210 4000   klantenservice@drukwerkmax.nl   www.drukwerkmax.nl

Drukken zoals drukken bedoeld is. Dat is waar het bij DrukwerkMAX om 
draait. Modern, groen en 24-uur per dag maken vakmensen de hoogste 
kwaliteit offset drukwerk voor de laagste prijs. Laat je echte kleuren zien, 
neem de proef op de som.

Kleurplaat

Kleur de kleurplaat zo mooi mogelijk in. Dat mag met verf, stift, kleurpotlood, beplakken met ge-
kleurd papier etc. Onder de mooiste inzenders verloten wij een mooie VDZsjaal. Inleveren kan bij 
één van de redactieleden of opsturen naar het redactieadres. 



         VDZ galerij 2020-2021Met de medewerking van Jérôme 
Jansen, Kim Corbeek Folman, 
Marjon Elshof en alle andere ou-
ders en mensen van de teams 
die hun foto’s hebben ingestuurd. 
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         VDZ galerij 2020-2021 We hebben helaas niet van alle 
teams een foto gekregen of gemaakt  
maar deze galerij geeft toch een 
mooi beeld van onze club in dit rare 
voetbaljaar. Deel 1 op pagina 18/19 
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Slagerij Putman

complete BBQmenu's vanaf €13,95 p.p.

Barbecuen in de tuin, op het balkon, 

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

gezelliger dan samen barbecuen? Lekker met z’n

allen smullen van gegrild vlees, frisse salades, 

stokbrood en koele drankjes!

Ga nu naar de site voor de  verschilllende 

mogelijkheden: www.slagerijputman.nl of 

bel 026-4425368

 BBQ  menu’s 

Zomerse

worstmakerij 
traiteur

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



Op zaterdag 26 juni werd de laatste wedstrijd om de 
regiocup gespeeld. Dit was ook de eerste dag na de 
versoepeling van de coronamaatregelen. Bij deze laat-
ste wedstrijd was het publiek ook weer welkom.
Dat hebben ze geweten. De tribunes bij de Arnhemse 
Boys waren afgeladen vol om het team van VDZ JO12-4 
aan te moedigen. Bij een overwinning was dit team 
verzekerd van winst van de regiocup. Er was zelfs een 
groot spandoek gemaakt om het team aan te moedi-
gen.

Bij aankomst op het sportpark was het even onwen-
nig. De ouders hadden al zo lang geen wedstrijd 
meer kunnen bezoeken en hadden elkaar al lang 

niet meer gezien. Toen het gesprek bij de aanwezige 
moeders ging over stringetjes haakte deze reporter af en 
toog snel naar de aanwezige voetbalvaders.

Het was heerlijk weer en de zon scheen fel op sportpark 
De Schuytgraaf. Om 10:30 uur werd er afgetrapt. Het 
team moest het doen zonder Loek en Koen die al met 
vakantie waren. Aangezien Loek normaal de keeper is 
was nu de keeper van JO121 geleend. Die heeft in deze 
wedstrijd veel mooie reddingen kunnen verrichten.

In gedachten waren de jongens en meisjes van JO124 
waarschijnlijk al aan de kinderchampagne. Ze dachten 
zeker dat de winst al in de tas zat want de wedstrijd werd 
slap begonnen. Arnhemse Boys maakte al snel de 10. 
Gelukkig maakte Mees na een rommelige kluts via een 
afstandsschot de gelijkmaker. 1-1.

VDZ kreeg vervolgens wat kansen op een doelpunt maar 
wist het net niet te vinden. Zoals de voetbalwereld dan 
zijn, dan valt hij vaak aan de andere kant. Ook in dit geval 

maakte de tegenstander de 2-1 en de 
31. Op enig moment waren er volgens 
mij witte zakdoekjes zichtbaar op de tribune. Het bestuur 
had voor de wedstrijd nog aangegeven volledig achter de 
leiding te staan en dus kregen ze de kans om in de rust 
tactische aanpassingen door te voeren.

In de tweede helft herpakte het team zich en ging steeds 
meer druk op de tegenstander zetten. Na een mooie aan-
val ronde Joek beheerst af. 32. De tijd begon te dringen 
en de Boys counterde 2 keer gevaarlijk. Gelukkig kon de 
leenkeeper zijn waarde laten zien. Uiteindelijk werd de 
gelijkmaker gescoord. Van bijna op de achterlijn schoot 
Milan de 33 er in via eerst de rechterpaal en de linker-
paal rolde de bal over de achterlijn.

Het werd steeeds warmer en je zag de energie wegtrek-
ken. Net toen we ons neerlegde bij een gelijkspel kreeg 
Julius de bal voor zijn voeten. Hij haalde onberispelijk uit 
en de bal verdween in de verste kruising. 34.  Vervolgens 
werd de wedstrijd professioneel dood gemaakt en uitge-
speeld. De regiocup gaat mee naar Arnhem Noord.

Er werd een beker uitgereikt en wat traktaties en het bleef 
nog lang onrustig op het sportpark.

We mochten weer! JO12-4

33



Primera

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

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

en muzikale evenementen

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

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

HOOFDSPONSOR VDZ JEUGD
Burgers’ Zoo 
www.burgerszoo.nl

HOOFDSPONSOR VDZ VROUWEN
conStabiel BV 
www.constabiel.nl

HOOFDSPONSOR 
SCHEIDSRECHTERSACADEMIE
Rabobank 
www.rabobank.nl

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

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

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

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

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

NIEUW!!! 
 

18 april 2013  
opent TRIX zes 
hotelkamers! 

Vanaf €79,- per 
nacht per 

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

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

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

Kinderspeelkelder aanwezig! 
Kindermenu €9,50 

Met surprise!!! 
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Voetbalshop.nl

COOP supermarkt Alteveer

Beethovenlaan 61 | Arnhem
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Beethovenlaan 61 | Arnhem

Na een heel seizoen onderlinge wedstrijdjes 
enontelbaar veel potjes tegen én met onze 
maatjes van de JO9-2, mochten we dan 

eindelijk weer de regio in.Tenminste, dat dachten 
we. Onze eerste poulewedstrijd was opnieuw een 
krachtmeting met VDZ JO9-2. Nog een weekje 
wachten dus voor de jongens om buiten de VDZ 
grenzen te kunnen laten zien wat ze kunnen.Op 12 
juni was het danzover, een echte Arnhemse derby 
tegen SML JO9-1.

Al snel werd duidelijk dat het vizier op scherp stond 
bij allemaal en er werd hard gestreden om de winst.
En met succes. Het was spannend tot de laatste 
minuut, maar uiteindelijk werd de overwinning 
binnengehaald met 7-5. Verdiend en een echte 
mentale opleving voor de mannen na zo lang alleen 
maar onderlinge oefenpotjes te hebben gespeeld!

Nog twee wedstrijden te gaan, DVOV en VVO.
Wij zijn er klaar voor!

Wietse van den Brink

RegiocupJO9-3
Van links naar rechts: Kenchi, Axel, Eliyah, Sepp, Tom, Ties, Joep. Voor: Auke

Op 24 mei 2021 is overleden ons oudlid van de Onderhoudsploeg van VDZ

HENK VAN BEEK
Henk is jarenlang lid geweest van onze ploeg waarin hij zich heeft leren kennen als 
een rustige, bescheiden, hartelijke en vriendelijke collega. Hij deed zijn vrijwilligers-
werk met plezier. Enige jaren geleden heeft hij zich  om gezondheidsredenen  moe-
ten terugtrekken uit de groep. Hij was misschien wat minder bekend bij al onze leden, 
maar wellicht wel als vader/schoonvader van Ellen van Beek en Alex Brinkhoff.

Wij wensen zijn echtgenote Lien, de kinderen en kleinkinderen sterkte bij het verwer-
ken van zijn heengaan.

Namens de Onderhoudsploeg VDZ  HM

In Memoriam



cafe de schoof

Veldman Sport

Cafe de SchoofKorenmarkt 37
cafedeschoof@gmail.com

Iedere dag tussen 
17:00 en 18:00 uur

SCHOOF 
UURTJE

Iedere zondag
 

HORECA 
NIGHT

Iets cadeau 
geven

DE SCHOOF 
CADEAUBON 

Ook perfect voor 
uw verjaardag, een receptie of  clubavond



Ook perfect voor 
uw verjaardag, een receptie of  clubavond

WELKOM
IN DE 

VDZSTE 
WINKEL 

VAN 
ARNHEM

vdzshop.nl

Alles voor je club

(binnenkort)

Eindelijk ...........

De VDZ-shop!
Binnenkort wordt een lang gekoesterde wens van onze fans werkelijkheid: 
VDZ opent een online shop. Via een bijzondere samenwerking met partner 
sportzaken OLB, Veldman, Voetbalshop Arnhem en Hummel importeur Deven-
trade. De shop is bedoeld voor VDZ leden waar je alles voor je club bestelt. 
Dus nooit meer zoeken naar het juiste VDZ tenue, trainingspak, scheenbe-
schermers. Want alles voor VDZ hebben we voor je keurig op een rijtje gezet. 
In de VDZ fanshop vind je als echte VDZ fan sjaaltjes, Bekers, unieke VDZ 
Tshirts, en zelfs een VDZ dekbedovertrek kortom werkelijk alles wat echte 
VDZ fan nodig heeft. En een beetje meer. Ook vind je er ook regelmatig aan-
biedingen. 

Shop met 10% korting en steun je je club 
Als VDZ lid shop je sowieso met 10% korting en steun tegelijk VDZ met je 
aankoop. Dus voor minder geld ben jij een echte VDZ held. 

Van harte welkom dus vanaf juli in onze shop. Houd even de website en de 
socials in de gaten voor de exacte openingsdatum.

Beste eerstejaars senioren (vrouwen 
én mannen) van seizoen 2021/2022
Aankomend seizoen speel jij voor het eerst bij de senio-
ren, dan gaan er wel een aantal dingen veranderen. De 
meesten van jullie zijn al van jongs af aan lid van VDZ en 
zodoende hebben we wel de gegevens van jullie ouders, 
maar niet van jullie zelf. 

Contactgegevens
Daarom hierbij het verzoek om de volgende gegevens 
even door te geven aan de ledenadministratie (ledenadmi-
nistratie@vdzarnhem.nl) zodat wij jullie zelf kunnen berei-
ken: Jouw mobiele nummer en emailadres en als je zelf 
de contributie gaat betalen ook jouw eigen IBANnummer 
met juiste tenaamstelling.    

Recente (pas)foto voor digitale KNVB-spelerspas
Ook wil ik je vragen om aan het begin van het seizoen via 
de Voetbal.nl app jouw pasfoto te controleren en even-
tueel aan te passen of indien nodig een recente pasfoto 
naar mij te mailen of te appen zodat ik die voor jou kan 
aanpassen.

Van de ledenadministratie

Nieuw bij de senioren?
Kleding
Bij de jeugd krijg je een shirt en bij de senioren alleen als 
er een teamsponsor is. 
Het kan dus zijn dat je zelf voor een shirt moet zorgen.

Verenigingswerk
Vanaf het nieuwe seizoen (2021/2022) ga je zelf 4 x 3 uur 
verenigingswerk verrichten! Jullie zijn nu zelf senioren en 
verantwoordelijk voor jullie eigen verenigingswerk. Het is 
daarom belangrijk dat jullie je mail (en ook de spam!) re-
gelmatig controleren. In juli krijgen jullie dan al de eerste, 
zeer belangrijke mail, met een uitgebreide uitleg over het 
verenigingswerk.

Ik zie jullie gegevens graag z.s.m. tegemoet zodat alles 
goed staat bij aanvang van het nieuwe seizoen, alvast 
bedankt voor jullie medewerking!
Met vriendelijke groeten,

Jacqueline Meijer, 
ledenadministratie VDZ, 0610661682

ledenadministratie@vdzarnhem.nl 
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Jeugd op weg naar een nieuw seizoen! Weer terug naar normaal?
Gelukkig mocht de jeugd toch nog voetballen aan 
het einde van dit seizoen, behalve helaas de JO19 en 
MO19 teams. Een onvergetelijk seizoen, maar ook een 
om snel te vergeten. Hopelijk verloopt het volgende 
seizoen weer een normaal. We zijn er in ieder geval op 
voorbereid, maar nog niet helemaal klaar. 

Als begin juli alle ballen weer in de ballenhokken 
liggen en oude vervangen zijn, de kleding is in-
geleverd en weer uitgezocht, dan gaat de kantine 

even op het zomerslot. Achter de schermen werken dan 
nog veel vrijwilligers hard door om alles klaar te maken 
voor het nieuwe voetbalseizoen. Dat begint – midden in 
de zomervakantie – op 16 augustus als de eerste trainin-
gen van start gaan en daarna de eerste oefenwedstrijden. 
Begin september gaan we dan weer echt voetballen; 
eerst beker (behalve voor de jongsten) en daarna start de 
competitie.

Omdat er nog zoveel moet gebeuren, zijn de laatste of-
ficiële trainingen van dit seizoen in juni geweest. Ondanks 
dat de schoolvakanties pas een maand later beginnen. 
Ook onze vrijwilligers, die op 14 augustus weer paraat 
zijn, krijgen zo hun welverdiende rust. Want vergis je niet 
hoeveel (veel onzichtbaar) werk er is verzet het afgelo-

pen coronajaar om tóch te kunnen trainen, onderling te 
voetballen etc. Dus bij deze heel veel dank namens de 
jeugd aan al die vrijwilligers die dit mogelijk hebben 
gemaakt en klaarstonden voor onze jeugd!

Zijn we er klaar voor?
De nieuwe teamindelingen zijn gereed en ook bij de 
KNVB hebben we alle teams aangemeld voor het nieuwe 
seizoen. Druk wordt er nog gewerkt zodat alle teams weer 
een trainers, teammanager en leider hebben. Dus als het 
je leuk lijkt om iets te doen als trainer of elftalleider, 
geef je dan op of vraag om meer informatie bij een 
van de coördinatoren of Niek Verheijen. Hun gegevens 
vind je elders in deze Volharder. Uiteraard helpen we je 
om je rol als trainer of leider te kunnen vervullen.

Niek was opleidingscoördinator junioren en neemt vanaf 1 
september de taken erbij van Wouter Jansen (opleidings-
coördinator pupillen). Dan is Niek Hoofd Jeugdopleidingen 
voor de hele jeugdafdeling. In die rol heeft hij al samen 
met Stand Minderaa en Kars Deutekom de voetbalvisie 
uitgewerkt volgens het DNA van VDZ. Hiermee gaan we 
vanaf het nieuwe seizoen werken en helpen we trainers 
om leuke trainingen te geven. Elders in deze Volharder 
kun je er alles over lezen. Ruud Tuithof heeft dit in een 
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JO8-2 vs Driel JO8-1
Foto’s Marjon Elshof



Jeugd op weg naar een nieuw seizoen! Weer terug naar normaal?
mooie, overzichtelijk hand out verwerkt. Een mooie grote 
stap waarmee we inhoud geven aan voetballen met meer 
plezier. Wouter blijft trouwens nauw betrokken bij de jeugd 
van VDZ, maar in een wat andere rol.

Liggen alle spullen al klaar? Gezocht: materiaalman
Tijdens de inleverdag op 3 juli zijn alle spullen ingenomen, 
van shirts, hesjes tot ballen, waterzakken en hoodies van 
de trainers. Dat is een hele klus voor zoveel teams als 
VDZ heeft en zoveel spullen als er in omloop zijn. Een 
team vrijwilligers checkt of alles heel en compleet is en 
maakt alles zover klaar als mogelijk. Dan is er nog een 
nabelronde voor de teams die het ‘vergeten zijn’ in te 
leveren. Dan worden de bestellingen worden geplaatst, 
zodat we op tijd kunnen aanvullen. 

Op 27 augustus houden we dan de uitdeeldag, voor 
kleding, passen etc. Voor die tijd krijgen trainers al te 
horen hoe ze vanaf 14 augustus bij de ballen voor de trai-
ning kunnen en zorgen we ook dat er hesjes en hoedjes 
in de nieuwe vakken liggen. Daarom is het belangrijk dat 
op 26 oktober iedereen zijn sleutel van het ballenhok inle-
verde, zodat Dick den Hartog meteen met de ballen voor 
het nieuwe seizoen aan de slag kon. De laatste keer want 
Dick gaat verder als coördinator van de JO8. Dus: 

Gezocht: materiaalman of -vrouw
Wat deze rol inhoudt, kun je navragen bij Dick den Hartog 
(materiaal@vdzarnhem.nl) of mail mij (jeugd@vdz
arnhem.nl). het voornaamste is dat je zorgt dat ieder team 
voldoende ballen krijgt en als deze lek zijn vervang je ze. 
Op pagina 60 lees je hoe Dick zijn taak invulde en beleeft

Tenslotte… 
wil ik iedereen bedanken voor de geweldige inzet het af-
gelopen gekke seizoen. Dankzij jullie hebben we gedaan 
wat we konden doen, binnen de beperkingen die corona 
ons oplegde. Zo normaal mogelijk de jeugd laten trainen 
en voetballen. En met name voor de oudere jeugd een 
plek zijn waar ze hun vrienden en vriendinnen wel moch-
ten ontmoeten, toen de scholen, terrassen enzovoort dicht 
waren. Het bewees de grote sociale functie van VDZ. 

Ik wens iedereen een fijne vakantie en hoop jullie komend 
seizoen weer met fris enthousiasme tegen te komen bij 
VDZ. Alvast voor de agenda: op 25 en 26 augustus zijn 
de informatieavonden voor trainers en leiders, waar-
voor nog een persoonlijke uitnodiging zal komen.

John Wijbenga | voorzitter jeugd 
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VDZ JO11-1 vs DVOV JO11-1 
Foto;s Marjon Elshof
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De AMA’s en andere vluchte-
lingen, hoe gaat hetmet ze

Hoe loopt het Gert-Jan?
Hij heeft gemengde gevoelens. “De club als geheel 
heeft het idee om vluchtelingen een plek te geven 
omarmd. De intentie is prima maar de inspanningen 
die daarvoor nodig zijn hobbelen er nog steeds een 
beetje achteraan, het zit duidelijk nog niet in het 
DNA van de club. Het blijft een beetje een stiefkind 
constructie.Het laatste jaar zijn er door de UEFA 
ook nog eens aanzienlijke drempels opgeworpen 
waardoor het speelgerechtigd krijgen van spelers 
ingewikkeld is geworden en vooral heel veel werk. 
Er zijn spelers die nu al bijna een jaar meetrainen 
en nog steeds niet speelgerechtigd zijn.
En natuurlijk vraagt het extra inspanningen van  
rainers en leiders. De jongens komen uit onveilige 
gebieden, zitten in een andere toestand/fase dan 
onze jongens. De meesten moeten voor zichzelf 
zorgen, zitten vaak in een zenuwslopende proce-
dure en kennen een onzekere toekomst. Voeg daar 
de taalproblemen en cultuurverschillen bij dan weet 
je dat het niet vanzelf kan werken.
Toch ben ik, naast soms een beetje gefrustreerd, 
positief gestemd. Er zijn mooie initiatieven gestart. 
Stan Minderaa, onze verenigingsmanager, heeft 
bv. een aanvraag gedaan voor een project waar we 
de jongens veel individueler gaan helpen deel te 
nemen aan het verenigingsleven.”

Maar er zijn toch ook andere instanties bij deze 
jongens betrokken? Kunnen die niets doen?
“We hebben hele goede contacten met de COA 
woonlocaties waar de jongens wonen, op de 
Frombergstraat en de Apeldoornseweg. Die sa-

menwerking is goed en de lijntjes kort. Zij stimuleren 
de jongens om op tijd te zijn, bellen ons om nieuwe 
jongens aan te melden, halen ze op tijd uit bed als 
ze dreigen te laat te komen etc. De relatie is ook 
stukken opener geworden waardoor lang niet alle 
jongens die willen voetballen, ook worden aange-
meld. Daarnaast zijn er de jongens die mogen blijven 
en begeleid wonen, die contacten zijn heel anders 
van aard met begeleiders. Sommigen willen best die 
extra meters maken maar er zijn ook begeleiders die 
er de kantjes vanaf lopen.”

Ik hoor nog steeds aarzeling, Gert-Jan.
“Mijn aarzeling was dit jaar groter dan andere jaren 
maar is inmiddels stukken minder. Jij (interviewer 
Wim Schellevis, WS) bent gestopt waardoor het 
moeilijker was om mijn ergernissen ongefilterd kwijt 
te kunnen. We hebben dit jaar veel moeite gehad 
om voor een goede doorstroom van deze jongens 
te zorgen. Eerder gemaakte afspraken waren niet 
overgedragen waardoor teams vol zaten.
Ook zijn er dit jaar veel jongens afgehaakt, mis-
schien wel door corona maar ook uit lamlendigheid 
waardoor de motivatie bij sommigen ontbrak om de 
schouders eronder te zetten. Pas de laatste maan-
den is mijn geloof en positivisme een beetje terug-
gekeerd.”

Wat is er veranderd?
“Het is eenvoudigweg hartverwarmend om te zien 
hoe individuele leiders en trainers zich verbinden 
met deze jongens. De club inclusief maken is ook 

voor de club zelf hard werken, daar ontbrak het dit 
jaar door omstandigheden aan, corona hielp niet 
mee maar ook de professionaliseringsslag waar we 
mee bezig zijn heeft veel energie gekost, toch heb-
ben recente ontwikkelingen me een boost gegeven. 
De jongens zijn weer in beeld.”

Waar haal je de energie vandaan om dit te blij-
ven doen?
“De vele mooie dingen die er ook gebeuren. De 
JO19-5 die een heel jaar zonder al te veel mokken, 
jongens heeft laten meetrainen, thnx guys. Op deze 
manier kon ik een inschatting maken van commit-
ment en niveau. Het is belangrijk dat ze ingedeeld 
worden op een niveau dat ze makkelijk kunnen 
bijbenen want dat integreert nu eenmaal sneller en 
lekkerder.
Arjen Koudijs die Lamin heeft opgevangen in de 
JO17-1, Evert van Amerongen die diezelfde Lamin 
kosteloos heeft geholpen met zijn blessure. Jac-
queline Meijer die Lamin en al die anderen speel-
gerechtigd heeft gekregen. Wel jammer dat Lamin 
naar AZ2000 is vertrokken door ongetwijfeld loze 

Foto: Kim Corbeek-Folman

De AMA’s en andere vluchtelingen 
Hoe gaat het met ze?

beloften. Het zegt iets over de wanhopige voetbal 
droom die velen nog steeds hebben.
Heren 6 die al jaren vluchtelingen opvangt op een 
manier die me raakt en vervuld van trots. Matthieu 
Weiss die Gholam, Homayon, Mamadou en Hager 
heeft meegenomen in zijn He3 plannen.
De mannen van de JO15-5 die zo’n geweldig werk 
verrichten bij de instroom van Eritreese jongeren 
gewoon door ze mee te laten doen.
Abraham Bahlbi, de held, steun, toeverlaat en 
verbindingsman tussen ons westerlingen en de 
Eritreeërs, maar vooral ook vraagbaak en vertaler. 
Hij maakt onbegrepen dingen helder. Onmisbaar.
Ismael Barry die een heuse transfer heeft gemaakt 
van VDZ Heren 6 naar Eldenia Heren1!
Afsluiten wil ik met Samrawit, het eerste meisje, dat 
is komen voetballen, daar wordt ik heel erg blij van.

Dat lijkt me een mooi einde of heb je nog een 
leuke uitsmijter?
We zijn er nog lang niet maar zitten op de goede 
weg.

Wim Schellevis

Enkele jaren geleden verscheen in De Volharder een artikel 
over de komst van Alleenstaande Minderjarige Asielzoe-
kers, bij VDZ, zogenaamde AMA’s. Dit artikel riep een golf 

aan sympathie en enthousiasme op, en de club omarmde de 
komst van deze jongens. Ze vormden een welkome aanvulling op 
het toch overwegende witte middenklasse-publiek bij VDZ. We 
haalden er zelfs De Gelderlander mee! Inmiddels zijn we een paar 
jaar verder, en kunnen we terugkijken op het verloop van de komst 
van deze jongens. Zijn ze inmiddels “geland”? Hebben ze hun 
draai gevonden? Wat doet het met de club? We gaan in gesprek 
met de kartrekker van de AMA-instroom, Gert-Jan Schouten.

Voor komend seizoen is het derde vrouwen-
team op zoek naar speelsters. Een aantal 
speelsters stopt definitief of stopt tijdelijk van-

wege zwangerschap en enkele speelsters willen in 
de toekomst alleen nog maar trainen. Hierdoor kan 
het team komend seizoen geen volwaardig elftal 
op de been brengen. VR3 komt uit in de 4e klasse. 
Plezier in het voetbal staat voorop, maar eenmaal 
in het veld wil iedereen natuurlijk wel winnen. Als je 
een keer niet kunt trainen of spelen, is dat geen pro-

VR3 zoekt speelsters

bleem, maar daarom heeft VR3 wel genoeg speel-
sters nodig.

Ken jij iemand die misschien wel weer wil gaan voet-
ballen, heb jij een vriendin die interesse heeft om bij 
VDZ op recreatief niveau te komen voetballen, laat 
haar dan snel contact opnemen met Laurie vd Staaij 
(06-50246854, vrouwenvoetbal@vdz-arnhem.nl).
Een paar keer op proef meetrainen is uiteraard mo-
gelijk.
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Hoe loopt het Gert-Jan?
Hij heeft gemengde gevoelens. “De club als geheel 
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Toch nog een 
toernooi!
Op zondag 27 juni werd er een allerlaatste toernooitje 
gespeeld! Er werd gestreden om de eer door He 4, 5 en 
6, Jo19 1, 2/3, 4 en 5. De insteek was vooral om dit toch 
wel rare seizoen positief af te sluiten.  We kijken terug op 
een geslaagde middag, waarbij plezier en positiviteit de 
boventoon voerden!   Dank aan alle deelnemers en de 
dames van de HC. Wij , als initiatoren, zouden willen zeg-
gen: volgend jaar weer!
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Foto’s Marjon Elshof



Afgelopen 22 mei vond op sportpark ’t 
Cranevelt het jaarlijkse Henk evers 
toernooi weer plaats. En waar het toer-

nooi zich doorgaans laat kenmerken door een 
stralende zon en tropische temperaturen, was 
dat voor de editie van 2021 toch net even anders. 
Met bakken kwam de regen uit de hemel en met 
de windrichting van die ochtend hadden de dug-
outs en paraplus helaas ook geen zin.

Desondanks had de toernooicommissie alles 
voor de jeugdteams weer tot in de puntjes gere-

geld. ’s Ochtends mochten de kleinste pupillen 
de strijd met elkaar aangaan in de verschillende 
onderlinge poules. ’s Middags mochten de teams 
tot en met de JO12 aantreden voor het toernooi.

Naast de wedstrijden voor alle teams, waren op 
het hoofdveld mooie uitdagingen geplaatst waar 
de kids hun techniek en kracht konden meten. 
Zo was er een “speed-trap” waar de snelheid van 
alle vlammende schoten werd gemeten. De kids 
konden hun traptechniek tonen door punten bij 
elkaar te schieten in afgeschermde doelen met 

gaten. In de hoek van het veld stond echter het 
pronkstuk: Een 10 meter hoog voetbal-dartbord 
waar de goed geplaatste ballen aan het bord 
bleven kleven en niet zonder hulpstukken naar 
beneden konden komen.

Tijdens het toernooi waren versnaperingen, zo-
als ijs, fruit en ranja voorzien en iedereen mocht 
naar huis met een ballon, een bidon van spon-
sor Rabobank en een mooi Henk Evers medail-
le. En thuis lekker opdrogen.

Bob Beelen

Foto's: Kim Corbeek-Folman
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Dick den Hartog, de materiaalman
VDZ en zijn vrijwilligers

iedereen met het materiaal omgaat zoals we dat 
voorgeschreven hebben. Ook merk ik dat niet ieder-
een even zuinig is op de ballen. Ik zou graag willen 
dat trainers én spelers zich er bewust van zijn dat 
het duur is, zo'n nieuwe bal.

Corona

Corona heeft geen invloed gehad op mijn werk-
zaamheden als materiaalman bij VDZ. Al het 
materiaal werd gewoon gebruikt. Maar persoonlijk 
heb ik het ontbreken van competitiewedstrijden wel 
gemist. En daarmee het contact en de gezelligheid 
met de andere ouders. Ik heb nog steeds mijn ern-
stige twijfels over de effectiviteit van die maatregel.

De club en de toekomst 

VDZ staat er volgens mij heel goed voor. Ik vraag 
mij alleen wel af of op de lange termijn de huidige 
locatie van het sportpark nog wel geschikt is. Bij de 
Champions League, waar ik coördinator van ben, is 
er ruimte voor zeven teams terwijl we spelers voor 
acht hebben. De locatie is fantastisch, maar het 
complex is niet meer van deze tijd en biedt weinig 
ruimte voor uitbreiding. Zou het misschien een idee 

In de zomerstop inventariseer ik al het materiaal en 
bestel eventueel nieuwe producten bij de inkoper 
van VDZ. De meeste tijd kost het opnieuw indelen 
en aanvullen van de ballenhokken aan het eind van 
het seizoen. Daar ben ik toch wel zo’n acht uur zoet 
mee. Gelukkig helpt Christel dan mee.

Leuk en minder leuk

Het leukste vind ik dat je als materiaalman heel veel 
mensen leert kennen binnen VDZ. In dat opzicht is 
de functie echt aan te raden voor nieuwkomers bij 
de club. 

Minder leuk is het dat trainers of leiders niet altijd 
de instructies rondom het materiaal kennen. Of 
misschien negeren ze het. Gelukkig komt dat niet 
heel vaak voor, maar het scheelt mij veel werk als 

Hoe het is gelopen

Ik werd 55 jaar geleden op Aruba geboren en ben 
via het Friese Siegerswoude, Groningen en Amster-
dam samen met Christel in Arnhem terecht geko-
men. We hebben drie zoons; Luuk, Mats en Siem. 
Toen Luuk vier jaar geleden graag wilde voetballen 
werd ik door diverse mensen getipt dat VDZ een 
leuk club is. Zo zijn we hier terecht gekomen. 

Hoe ik materiaalman ben geworden? Heel simpel; 
ik moest mijn vrijwilligerstaak vervullen en deze 
functie was nog vacant. Mooier kan ik het niet 
maken. Ik dacht dat het wel mee zou vallen hoeveel 
tijd ik ermee kwijt zou zijn. Maar dat bleek toch niet 
zo’n hele goede inschatting.

Wat een materiaalman doet

Ik doe ballen, hesjes en hoedjes. Voor de mini's tot 
en met de JO19. Het is mijn primaire taak om alle 
teams van genoeg en goed trainingsmateriaal te 
voorzien. Tijdens het seizoen kun je mij vragen om 
nieuw materiaal, bijvoorbeeld als een bal lek, kapot 
of verdwenen is. Dat laatste gebeurt helaas ook. 
Sommige teams verliezen er vier (!) in een seizoen 
...

Dick
den Hartog

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

Het was een gedenkwaardig seizoen waarin alles anders was. Of bijna alles. 
Want hoewel er geen competitie werd gespeeld en minder toernooien waren, 
werden ballen, hoedjes en hesjes natuurlijk wél gewoon gebruikt. Daardoor 
kan Dick den Hartog gewoon aan de bak deze zomer. Hij is namelijk verant-
woordelijk voor alle materialen -behalve de shirts- voor alle jeugdteams. En 
dat is een grotere klus dan je denkt.

Hij vertelt over hoe hij 'materiaalman' is geworden, wat hij exact doet en hoe 
hij zijn rol als vrijwilliger bij VDZ ervaart.

zijn om het terrein te verkopen voor woningbouw en 
met dat geld een prachtig complex te ontwikkelen 
op Valkenhuizen?

En ik denk dat de club moet streven naar nog 
meer professionaliteit bij de jeugdafdeling. Veel 
teams zijn overgeleverd aan de beschikbare tijd 
en trainersskills van goedwillende ouders. Mis-
schien kunnen we qua niveau consistenter worden. 
Bijvoorbeeld door een aantal vaste, gediplomeerde 
trainers te werven of op te leiden.

Tot slot

Als het goed geregeld is en teams zich ook verant-
woordelijk voelen voor het reilen en zeilen binnen 
een club, dan is het fijn om vrijwilliger te zijn. Dan 
geeft het voldoening. Na de zomer stroom ik met 
Siem door naar de JO8. Dan wordt ik coördinator 
van die lichting. Dat is ook de reden dat de leuke 
functie van materiaalman vrij komt. Wil je meer 
weten over wat ik doe en hoe ik dat doe? Spreek 
me gerust aan op het sportpark of stuur een mailtje 
naar materiaal@vdz-arnhem.nl. 

Jasper de Kinkelder
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de functie echt aan te raden voor nieuwkomers bij 
de club. 

Minder leuk is het dat trainers of leiders niet altijd 
de instructies rondom het materiaal kennen. Of 
misschien negeren ze het. Gelukkig komt dat niet 
heel vaak voor, maar het scheelt mij veel werk als 

Hoe het is gelopen

Ik werd 55 jaar geleden op Aruba geboren en ben 
via het Friese Siegerswoude, Groningen en Amster-
dam samen met Christel in Arnhem terecht geko-
men. We hebben drie zoons; Luuk, Mats en Siem. 
Toen Luuk vier jaar geleden graag wilde voetballen 
werd ik door diverse mensen getipt dat VDZ een 
leuk club is. Zo zijn we hier terecht gekomen. 

Hoe ik materiaalman ben geworden? Heel simpel; 
ik moest mijn vrijwilligerstaak vervullen en deze 
functie was nog vacant. Mooier kan ik het niet 
maken. Ik dacht dat het wel mee zou vallen hoeveel 
tijd ik ermee kwijt zou zijn. Maar dat bleek toch niet 
zo’n hele goede inschatting.

Wat een materiaalman doet

Ik doe ballen, hesjes en hoedjes. Voor de mini's tot 
en met de JO19. Het is mijn primaire taak om alle 
teams van genoeg en goed trainingsmateriaal te 
voorzien. Tijdens het seizoen kun je mij vragen om 
nieuw materiaal, bijvoorbeeld als een bal lek, kapot 
of verdwenen is. Dat laatste gebeurt helaas ook. 
Sommige teams verliezen er vier (!) in een seizoen 
...

Dick
den Hartog

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

Het was een gedenkwaardig seizoen waarin alles anders was. Of bijna alles. 
Want hoewel er geen competitie werd gespeeld en minder toernooien waren, 
werden ballen, hoedjes en hesjes natuurlijk wél gewoon gebruikt. Daardoor 
kan Dick den Hartog gewoon aan de bak deze zomer. Hij is namelijk verant-
woordelijk voor alle materialen -behalve de shirts- voor alle jeugdteams. En 
dat is een grotere klus dan je denkt.

Hij vertelt over hoe hij 'materiaalman' is geworden, wat hij exact doet en hoe 
hij zijn rol als vrijwilliger bij VDZ ervaart.

zijn om het terrein te verkopen voor woningbouw en 
met dat geld een prachtig complex te ontwikkelen 
op Valkenhuizen?

En ik denk dat de club moet streven naar nog 
meer professionaliteit bij de jeugdafdeling. Veel 
teams zijn overgeleverd aan de beschikbare tijd 
en trainersskills van goedwillende ouders. Mis-
schien kunnen we qua niveau consistenter worden. 
Bijvoorbeeld door een aantal vaste, gediplomeerde 
trainers te werven of op te leiden.

Tot slot

Als het goed geregeld is en teams zich ook verant-
woordelijk voelen voor het reilen en zeilen binnen 
een club, dan is het fijn om vrijwilliger te zijn. Dan 
geeft het voldoening. Na de zomer stroom ik met 
Siem door naar de JO8. Dan wordt ik coördinator 
van die lichting. Dat is ook de reden dat de leuke 
functie van materiaalman vrij komt. Wil je meer 
weten over wat ik doe en hoe ik dat doe? Spreek 
me gerust aan op het sportpark of stuur een mailtje 
naar materiaal@vdz-arnhem.nl. 

Jasper de Kinkelder

Seizoen 2020-2021 is achter 
de rug. Een ongekend seizoen 
maar we zijn klaar voor de 
volgende en hopelijk gaan we 
weer vol en als vanouds van 
start.
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De organisatie 
van VDZ

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

Postadres 
Postbus 864 
6800 AW Arnhem 

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

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

Contributie
NL90RABO0132252406  
t.n.v. RK VV VDZ

Alle informatie vind u op 

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

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

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

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

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

Jeugdcommissie
Voorzitter John Wijbenga jeugd@vdzarnhem.nl
ouders/jeugd/ama’s contact Wim Schellevis algemeenlid@vdzarnhem.nl 
Communicatie Ruud Tuithoff communicatie@vdzarnhem.nl
Wedstrijdsecretaris jeugd Gérard van Lunenburg wsj@vdzarnhem.nl
Alg. Jeugdcoördinator Marije van Asselt ajc@vdzarnhem.nl
Opleidingscoördinator Pup.  Wouter Jansen ocp@vdzarnhem.nl
Opleidingscoördinator Jun. Niek Verheijen ocj@vdzarnhem.nl

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

Vertrouwenspersonen
Hans Arentsen / Astrid Huijsman vcp@vdzarnhem.nl 

ORGANISATIE



BVr adVies, accounTanTs en BelasTinGadViseurs

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

njiRnaV&tuohkreBnavmaetteH

Accountants en Belastingadviseurs 

B.V. streeft dagelijks naar een hoge 

kwaliteit en tevredenheid in hun 

dienstverlening. 

U kunt bij ons terecht voor:

 (LOON)ADMINISTRATIE 

 JAARREKENINGEN   

 eenmanszaken

 vennootschappen

 stichtingen

 ACCOUNTANTSVERKLARINGEN  

 ALLE FISCALE AANGIFTEN 

 inkomstenbelasting

 vennootschapsbelasting

 omzetbelasting

 FISCALE ADVISERING

 bedrijfsovernames

 herstructureringen

 inkomensplanning

A Röellstraat 1

 6814 JC Arnhem

T  (026) 74 10 710

A De Hofstede 30

 4033 BV Lienden

T  (0488) 74 00 40

E info@bvradvies.nl

I www.bvradvies.nl

• 

• 

• 

• 

• 




