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Even terugblikken 
In het Hemelvaartsweekend trapten we af met het 
internationale Burgers’ Zoo toernooi voor selectie-
teams van de JO09 t/m JO15. Dit jaar konden we, 
naast gastclubs uit heel Nederland, weer 15 Britse 
teams verwelkomen. Wat altijd garant staat voor 
een pittig potje voetbal, en veel drukte en gezellig-
heid. Het mooie weer zorgde voor een geslaagd 
weekend. 

Een week later, pinksterweekend, stond het Geert 
Egging toernooi voor de JO13 t/m JO19 op het 
programma. Naast clubs uit de regio kwam ook 
een aantal Brabantse teams de strijd aanbinden in 
Arnhem. Terwijl de eerste dag zonovergoten was, 
hielden we het op de tweede toernooidag helaas 
niet droog. Tijdens de finalewedstrijden kwam de 
regen met bakken uit de lucht. Dat weerhield VDZ 
JO19-4 er niet van om er, na een spannende straf-
schoppenreeks, met de winst vandoor te gaan. Al 
met al een mooi eind van dit toernooi.

Tot slot was op 11 juni de jongste jeugd (mini’s t/m 
JO12) aan de beurt op het Henk Evers toernooi. Bij-
na 710 (!) voetballertjes streden op Cranevelt. Aan 
de rode hoofden kon je zien dat er fanatiek gebald 
werd. En dat het lekker weer was … De waterijs-
jes, gesponsord door Rabo, gingen er dus goed in. 
En de bananen, gesponsord door Coop Alteveer 
zorgden voor superkrachten. Iedereen ontving een 
medaille, en de nrs 1, 2 en 3 gingen met de beker 
naar huis. 

Een flinke kluif
Het heeft de toernooicommissie soms de spreek-
woordelijke bloed, zweet en tranen gekost om alles 
voor elkaar te krijgen. Competitiewedstrijden die 
verplaatst moesten worden, wennen aan een nieuw 
softwareprogramma om de wedstrijdschema’s 
te maken, teams die zich op het laatste moment 
afmeldden, waardoor het schema lastminute 
gewijzigd moest worden; het viel niet altijd mee. 
Als toernooicommissie kun je dit niet alleen. Dus 
grote dank aan het wedstrijdsecretariaat voor het 
verplaatsen van de competitiewedstrijden, de hore-
cacommissie voor het harde werk, de vrijwilligers, 
onze super stagiair en last but not least de scheids-
rechters die ervoor zorgden dat alle wedstrijden 
goed geleid werden.

Vers bloed nodig
Wij hebben het weer met plezier gedaan. Tegelij-
kertijd zijn we ook op zoek naar ‘vers bloed’. Een 
aantal van ons gaat na meerdere jaren de com-
missie verlaten. Dus: wil je je aansluiten bij de 
toernooicommissie? En de jeugd een onvergetelijk 
toernooi bezorgen? Aarzel niet en stuur een mailtje 
naar toernooicommissie@vdz-arnhem.nl. 

Groet,
Nienke M., Nienke de B., Elena, Nicole, 

Bianca, René, Lisette en Abigail

T O E R N O O I E N
In de vorige Volharder kon je lezen dat de toernooicommissie op volle 
toeren draaide om de drie jeugdtoernooien te organiseren.

Henk Evers Toernooi
Foto’s: Marjon Elshof

Deadlines kopij 
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Tirzah
Tetelepta

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.

Mijn naam is Tirzah Tetelepta-Weima, 
moeder van Ruben Weima die momenteel 
in de J09-2 (na de zomer in de J010-2) 

speelt. Ik ben getrouwd met Gert en samen hebben 
wij een zoon en een dochter, genaamd Ruben (9) 
en Amy (7). We wonen op de Paasberg en onze 
kinderen gaan naar de Julianaschool. In het dage-
lijks leven ben ik werkzaam op het hoofdkantoor 
van de Rabobank.
Samen met Marieke Westerbeek ben ik coördinator 
op zowel administratief als technisch gebied voor 
de lichting kinderen geboren in 2013. Ongeveer 
vier jaar geleden zijn wij bij VDZ terecht gekomen. 
Een toenmalig klasgenootje van Ruben (Siem, de 
zoon van Dick den Hartog) speelde al bij de mini’s 
onder de bevlogen begeleiding van Karin Minnema. 
Laatste zag in mij een enthousiaste voetbalmoe-
der en polste mij voor het coördinatorschap voor 
de Champions League. Niet wetende waar ik aan 
begon, heb ik spontaan “ja” gezegd. Over het 

algemeen een hele leuke rol waarbij je de spil bent 
tussen club, ouders en kinderen. Naast een fulltime 
job en andere verplichtingen, kan het soms wel wat 
veel zijn en ben daarom ook erg blij dat ik het sa-
men met Marieke kan doen. Het is ontzettend leuk 
om de kinderen enthousiast en met plezier te zien 
voetballen, maar daar gaat een boel aan vooraf. 
Ook gedurende het seizoen ben je constant bezig 
om alles in goede banen te leiden. 

De sfeer bij VDZ vinden wij als gezin (mijn man Gert 
heeft de afgelopen jaren het team van onze zoon 
getraind) erg prettig. Bij de trainers onderling maar 
ook met de ouders uit het team, de sfeer bij de club 
etc. Gemoedelijk, sportief, enthousiast en erg be-
trokken. Zo lang Ruben blijft voetballen vind ik het 
leuk om bij VDZ betrokken te blijven. We moeten 
de aandacht alleen wel gaan verdelen, want vanaf 
volgend seizoen (na de zomer) staat een van ons 
lang het hockeyveld bij onze dochter Amy!

Foto’s: Kim Corbeek-Folman
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van de

voorzitter

Wat een schitterende afsluiting van het voetbal-
seizoen maken we dit jaar mee. De vorige twee 
jaren vielen door corona in het water, maar 

het was nu weer als vanouds. Ik noem een paar mooie 
dingen: laatste wedstrijdzondag tegen SML met een mooi 
afscheid in volle kantine voor onze hoofdtrainer; de dames 
halen met eerste en tweede team de nacompetitie; de 
toernooien waren weer ouderwets geslaagd en gezellig 
en terwijl ik dit schrijf nog tegoed: de sponsoravond, de 
Golden Oldies, de vrijwilligersavond en het familietoernooi. 

VDZ is alive and kicking! Dat is belangrijk, want we heb-
ben nog grootse plannen. VDZ is op weg naar 2026. Het 
speerpuntenplan is in volle ontwikkeling. Ons eeuwfeest 
komt er aan. Op de algemene ledenvergadering hebben 
we een keuze gemaakt welke nieuwbouwoptie we uit 
gaan werken. Dat wordt financieel en qua planning een 
uitdaging, maar we maken stappen voorwaarts en nemen 
geen onverantwoorde risico’s. U leest hierover in deze 
Volharder.
Hoogtepuntje voor mij zelf was de ondertekening van het 
sponsorcontract met Burgers Zoo. Het contract is voor 5 
jaar dus tot en met ons 100jarig bestaan. Burgers Zoo 
is een gulle hoofdsponsor voor onze jeugd, dat geeft 
ook een enorme uitstraling voor VDZ. Gezeten voor de 
zeekoeien en in aanwezigheid van een paar jeugdspelers 
hebben we het contract getekend. U hebt het ongetwijfeld 
meegekregen op social media of in de pers. Ook hoofd-
sponsor BVR heeft zijn sponsoring voor Heren 1 verlengd. 

Op de ledenvergadering heb-
ben we een presentatie gehad 
van project VDZ Veilig. We wil-
len zorgen, dat op onze club 
alles zo veilig mogelijk wordt 
ingericht. Van fysieke veiligheid tot een veilig sportklimaat. 
We houden u op de hoogte en u zult ook een aantal con-
crete maatregelen zien verschijnen begin volgend seizoen.

Door het bestuursteam is een ledenonderzoek uitgevoerd. 
De uitkomsten daarvan komen begin volgend seizoen 
beschikbaar. Ik ga u nog niks verklappen, maar het alge-
mene waarderingscijfer voor onze club was een heel mooi 
cijfer! Daar ben ik erg trots op.
Bij het einde van het seizoen zijn er natuurlijk altijd 
teams met teleurstellingen, maar ook teams met mooie 
resultaten en wellicht een kampioenschap. Die laatste 
wil ik natuurlijk van harte feliciteren. Belangrijkste is, dat 
iedereen plezier heeft gehad en het VDZteamgevoel. Dat 
gun ik iedereen.
Ik wil alle leden, sponsoren, donateurs en betrokkenen 
bij VDZ een hele fijne zomer wensen met hopelijk een 
fijne tijd met familie en vrienden voor ook de broodnodige 
ontspanning. Voor hen, die ziek zijn of te maken hebben 
met tegenslag hoop ik op betere tijden.
We zien elkaar weer volgend seizoen. #wevolharden!

Met roodzwarte groet,
Noud Hooyman

JO-19 in actie
Foto Kim Corbeek-Folman 5

Burgers’ Zoo is weer voor vijf jaar hoofdsponsor Jeugd!
Foto Kim Corbeek-Folman
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Burgers’ Zoo
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van de

redactie

Voor u ligt weer een dubbeldikke aflevering van De 
Volharder, nummer vijf en de laatste van dit sei-
zoen. Een mooi seizoen dat na een paar jaar met 

onderbroken wedstrijdseries eindelijk weer een volledige 
competitie opleverde. Soms wel in stukken waardoor er in 
meerdere poules gespeeld is maar dat had weer als voor-
deel dat je meerdere keren kampioen kon worden! Zoals 
de JO121 die maar liefst vier competities speelden en 
daarin drie keer kampioen werden. En als toetje nog een 
internationaal driedaags toernooi in Duitsland wonnen.
We hoorden op de ALV (waarvan we ook uitgebreid 
verslag doen in dit nummer) dat de vereniging alle peri-
kelen van de afgelopen jaren goed is doorgekomen en 
dat de club er goed voor staat. Financieel staat het als 
een huis en de nieuwbouwplannen, die een jaartje in de 
ijskast stonden, worden doorontwikkeld. Er is nu een keus 
gemaakt uit de drie mogelijkheden die voorlagen en in de 
ALV van november zullen de verder uitgewerkte plannen 
aan de leden worden voorgelegd. Wat die behelzen zet 
Willem van Santen uiteen in een artikel op pagina 29.

Dit nummer kan met recht een toernooinummer worden 
genoemd. De drie grote toernooien bij VDZ, twee toer-
nooien in Duitsland, nog een Girls Cup in Maastricht en 
natuurlijk het familietoernooi, je vindt het allemaal terug 
deze Volharder. 
Verder vind je veel nieuws van businessclub VDZ Ho-
gerop. Zij organiseerden weer de jaarlijkse sponsoravond, 

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

deze keer in Club Rembrandt, de oude 
biosocoop die door de oprichters van 
Strand Zuid is omgebouwd tot culturele hotspot. Daar 
werd ook het contract met hoofdsponsor BVR Advies 
verlengd. Ook de hoofdsponsor bij de jeugd Burgers’ Zoo 
heeft zich langer aan VDZ verbonden, ook die onderte-
kening vind je in dit nummer. Ook alle rubrieken zijn weer 
goed gevuld. In VDZ in beweging nemen we de Voetbal
academie onder de loep, in VDZ en haar vrijwilligers is 
Tirzah Tetelepta het onderwerp en we hebben liefst vier 
pupillen van de week. Wat er verder in staat mag je zelf 
gaan ontdekken.

Het was weer een fijn seizoen Volharder. Vijf dikke num-
mers hebben we weer kunnen uitbrengen met hulp van 
heel veel inzenders, dank daarvoor. Ook al die mensen 
die zorgen dat de Volharder bij jullie in de bus valt zoals 
Rob Brinkhoff die de verzendlijsten altijd maakt, de 
stickeraars die hun vrijdagavond opofferen, de mensen 
die zorgen dat hij van de drukker naar de club komt maar 
daarna ook weer naar Primera. Je denkt er niet aan maar 
ook dat moet allemaal gebeuren. Bedankt allemaal! 
Een fijne zomervakantie gewenst en tot volgend seizoen. 

Namens de redactie 
Rudi Borkus

Gezocht
Versterking wedstrijd- 
secretariaat op zaterdag
Het wedstrijdsecretariaat is de spil waar de VDZzater-
dag om draait. Om al die wedstrijden van ‘s morgens-
vroeg tot laat in de middag in goede banen te leiden is 

een goed bezet wedstrijdsecretariaat een must. 
Ben je toch al vaak op de zaterdag op de 

club, en wil je je vrijwilligerstaak eens 
een seizoen niet achter de bar door-

brengen stuur dan een mailtje naar 
wsj@vdzarnhem.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 Manjoero, vader Didier en zoons Kess 
en Noé. 

Het eerste revalidatie en hart-onder-de-riem gesprek
Het is een beetje een bijzondere setting tijdens het 
gesprek met de familie Manjoero. Op de bank in de woon-
kamer ligt Kess met zijn ingepakte linkerbeen gestrekt 
omhoog en hij wordt net door zijn vader geholpen om 
de koelpack van zijn been te halen. Kess is twee dagen 
geleden geopereerd aan zijn knie en heeft een revalidatie-
proces van 10 maanden voor de boeg. Niet bepaald wat 
je verwacht bij een 13jarige sporter. Maar vooral niet iets 
wat je zo’n jonge kerel wenst.

Ondanks zijn jonge leeftijd hebben ze bewust gekozen 
voor een operatie nu. Vader Didier: “Het is een complexe-
re ingreep geweest dan normaal. Maar Kess is buiten 
fanatiek voetballer ook op school veel bezig met sporten. 
De andere optie was opereren wanneer hij uitgegroeid is, 

voetbal

familie

maar zijn leven draait om sport. Dus hebben we gekozen 
om dat ook mogelijk te maken voor Kess. Maar het is wel 
heftig voor hem.”

VDZ als inburgeringscursus
Didier is geboren en getogen in Alkmaar en heeft 16 jaar 
in Amsterdam gewoond. Kess en Noé zijn ook Amster-
dammer van geboorte. Kess is daarom zijn voetbalcarri-
ère ook begonnen bij AVV Swift, waar zijn vader toen ook 
voetbalde. Bij hun verhuizing naar Arnhem, moest Didier 
dus op zoek naar een club in het voor hem onbekende 
Arnhem-Noord.
“Via een zakelijke relatie heb ik toen gevraagd bij welke 
club ik zou moeten landen. Daar hebben ze voor mij een 
volledig onderzoek gedaan onder het personeel om ver-
volgens twee clubs aan te bevelen. Eigenlijk heb ik toen 
Kess blind ingeschreven bij VDZ.
Omdat ik niemand kende in de stad, ben ik ook meteen 
als coördinator van de leeftijdsgroep van Noé vanaf de 
Champions League actief geworden. Daarnaast werd ik 
door collegacoördinator Marc geïntroduceerd als trai-
ningslid op de donderdagavond. Zo heb ik veel mensen 
leren kennen.”  

Wat weten de mannen dan van de voetbalkunsten  
van elkaar?
Noé over Didier: “Waar hij goed in is? Hij kan ons goed 

Manjoero
Foto Marjon Elshof
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Manjoero

laten lachen! Telt dat ook?” Kess denkt dat zijn vader ook 
wel een goed schot heeft. “Maar eigenlijk heb ik hem nooit 
zien voetballen.” Noé geeft aan dat dat ook moeilijk is. 
“Als hij ons een panna geeft, zegt hij meteen: Zo, ik ben 
klaar!”

Het afgelopen seizoen was Kess de keeper van de JO14
1. Noé weet waar Kess in uitblinkt: “Kess is heel goed in 
1op1 situaties, dat vindt hij ook leuk. En hij heeft een 
goed schot.” 
“Dat schot had hij al als voetballer, voordat hij keeper 
was”, vult Didier aan. “Ik vroeg me ook af waarom hij ging 
keepen, voetbal ging hem al goed af. Maar ik zat ernaast, 
hij bleek een goede keeper te zijn!”
Kess is keeper geworden bij gebrek aan een keeper in 
zijn team destijds en bleek talent te hebben. “Ik kan mij 
nog wel verbeteren in het pakken en klemvast nemen van 
hoge ballen. Maar daar hoef ik niet meer op te trainen. 
Ik ga eerst revalideren als voetballer, daarna zien we wel 
verder.”

Noé speelde in de JO111 dit jaar, hij is daar (meestal) 
de rechtshalf. “Ik ben vooral goed in de dieptepasses en 
ik vind zelf dat ik een goed overzicht heb in het veld.” Pa 
fluistert hem toe: “Dat vindt jouw trainer ook!”
Kess weet dat Noé meer de man is van de assists dan 
van de goals. “Hij heeft een goede traptechniek en geeft 
goede voorzetten en corners. Als er dan iets beter zou 
kunnen is dat zijn duelkracht, hij trekt nog wel eens zijn 
voet terug.”
Noé vult hem aan: “Ik ben niet zo goed in verdedigen en ik 
wil ook altijd even warmdraaien in een wedstrijd, even die 
spanning van het begin eruit.”

De gesprekken thuis op de bank
Het gesprek met de familie Manjoero is heel relaxed. De 
heren leunen ontspannen tegen elkaar op de ruime bank 
in de woonkamer. Dus we willen natuurlijk weten waar de 
gesprekken thuis vooral over gaan. 
“De gesprekken hier gaan over games en voetbal. Met 
Noé vooral over games, met Kess vooral over voetbal. 
Kess weet alles en kijkt alles, hij kan uren praten over de 
opstellingen, de wissels en de tactische zaken van het 
voetbal.
Noé kijkt filmpjes van skillers (Freestyle voetbal) en mooie 
goals op Youtube. Hij heeft de algoritmes bepaald van wat 
wij hier aangeboden krijgen.”

Wat wordt er dan thuis gezegd over VDZ?
Noé: “Ik vind VDZ een leuke club. Ze hebben goede 
velden, maar de grasvelden zijn niet mooi recht.” Daarom 

vindt hij kunstgras fijner. “En de tosti’s zijn erg lekker.” 
Verder gebruikt hij het pannaveldje na de wedstrijden 
graag. “Dat is echt wel leuk! Vroeger maakte ik ook graag 
gebruik van de tafelvoetbaltafel, maar die is weg. Dat is 
echt zonde, die is voor alle kinderen leuk.”

Voor Kess is ’t Cranevelt een plek waar hij vaak naar toe 
gaat. “Ik zit in een echt vriendenteam. Een grote groep 
jongens die ook bij elkaar in de klas zit. In onze vrije tijd 
gaan we ook graag naar VDZ. Om te voetballen, te chillen 
en samen te zijn.”

Bij VDZ hebben ze al mooie herinneringen opgebouwd. 
Noé vond het internationale toernooi erg leuk. “Maar het 
was ook vooral mooi om de verschillende voetbalstijlen 
van die landen te zien.” En het slaapmutsen toernooi vond 
ook hij echt leuk. “We hadden zelfs de verkiezing van 
de schoonste kleedkamer gewonnen, omdat we met het 
water in de douches aan het klooien waren.”
“Wij zijn met de F2 kampioen geworden, dat was echt 
gaaf”, herinnert Kess. “En met de JO12 zijn we in Duits-
land naar een toernooi gegaan waar we ook hebben ge-
wonnen.” Didier deelt in de rivaliteit: “Winnen in Duitsland 
is altijd goed!”

Kijken ze ook al wel vooruit naar hun toekomst bij VDZ?
De broers delen hun ambitie. Kess: “Ik hoop dat ik het 
nog steeds naar mijn zin heb bij VDZ, als ik 21 ben. Dan 
voetbal ik graag nog bij VDZ. Maar ik kijk wel wat er op 
mijn pad komt.” Noé: “: Als alles normaal blijft, blijf ik ook 
bij VDZ. Een tweede optie voor mij is om te gaan tennis-
sen. Die kans is 20%.”
Over hun wensen bij de club hoeven ze niet lang na te 
denken. Noé wil graag de blauwe ballen als standaard 
voor de competitie van de JO11. “Die zijn iets zwaarder 
en fijner.” Kess zou graag de grasvelden van iets betere 
kwaliteit zien, met minder pollen en wat minder afloop. 
“Dan zou ik liever op het echte gras spelen.”
Hun vader kijkt meer naar de huidige faciliteiten: “Er wordt 
al heel lang gepraat over een nieuwe kantine. En ondanks 
de recente upgrade is dat wel gewenst. Daarbij hoop ik 
wel dat de urinoirs altijd behouden blijven, dat zijn mooie 
relikwieën uit het verleden. Evenals de houten tribune, dat 
is echt karakter en herkenbaarheid voor de club. Dat vind 
ik mooi. Maar de kleedkamers onder de kantine en de 
kantine zelf mogen wel echt verbouwd.”

Het slotwoord is van Noé: “Ik vind Burgers Zoo als spon-
sor wel tof trouwens. Het is een dierentuin die heel gaaf is 
en ze zijn ook nog sponsor van Vitesse. Wie kan dat nou 
zeggen?”
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Dit seizoen begon onze voorbereiding nog voordat 
de zomervakantie afgelopen was. En zouden we 
met de meiden starten in een jongens competitie 

om zo hun mentale en fysieke vaardigheden te gaan ver-
beteren. Hierin werden de meiden heel knap tweede in de 
vierde klasse, waarbij we tegen de uiteindelijk nr 1 zelfs 1 
minuut voor tijd 32 hadden voorgestaan (uitslag 33). Dus 
hier hebben de meiden in korte tijd flink wat bijgeleerd.

Omdat we in het seizoen 2022 / 2023 op heel veld zullen 
gaan spelen hebben we besloten om het tweede gedeelte 
van het seizoen weer tegen meisjes te spelen. Natuurlijk 
zou dit voor deze meiden wat te laag zijn, maar daarom 
werden ze met opdrachten het veld ingestuurd. Op deze 
manier konden ze alvast gaan werken aan het beter 
samen spelen en vanuit positie voetballen. Dit hebben de 
meiden supergoed uitgevoerd. Alle ouders en overige toe-
schouwers (in groten getale aanwezig) hebben daardoor 
heel wat mooie wedstrijden mogen zien van onze meiden.

Met maar liefst acht overwinningen en een gelijkspel zijn 
wij kampioen geworden. In deze 9 wedstrijden wisten de 
meiden maar liefst 64x te scoren en kregen we er maar 

Seizoensverloop van de MO13-3

9 tegen. Ook tijdens het internationale toernooi hebben 
de meiden “ons VDZ” met uitstekend voetbal op de kaart 
gezet. En dit uiteindelijk bekroond met een mooi tweede 
plaats (zie foto).

Ik wil dan ook alle meiden een enorm compliment geven 
met hun groei die ze hebben gemaakt. Maar dat kan 
ook niet anders als elke training de meiden een half uur 
voordat de officiële training start er al zijn om dingen te 
oefenen  voor zichzelf.  

Zoals gezegd volgend seizoen op heel veld uitkomende 
als de MO131 in de hoofklasse of eerste klasse. Maar 
welke het ook wordt, deze meiden zullen hun mannetje 
gaan staan. Als trainer heb ik er in elk geval heel veel zin 
in om deze meiden voor het vierde jaar te mogen gaan 
trainen. Ik hoop dan ook op veel bekijks tijdens de wed-
strijden van het leukste elftal van VDZ.

Willen jullie ons volgen kan dat via de website en dan bij 
teams MO131 aanklikken.Of via facebook MO Dertien 
Een Vdz volgen en vrienden worden.

Richard de Ruiter 
trainer MO133 / MO131



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



VDZ en Burgers’ Zoo trekken 
samen op richting eeuwfeest
Koninklijke Burgers’ Zoo verlengt vernieuwd contract 
als hoofdsponsor jeugd van VDZ Arnhem tot en met 
honderdjarig jubileum in 2026. 
Arnhems grootste voetbalvereniging Volharding Doet 
Zegevieren (VDZ) en Koninklijke Burgers’ Zoo kondigen 
trots aan dat het Arnhemse dierenpark het hoofdspon-
sorschap van de jeugdopleiding met minimaal vijf jaar 
verlengt. In 2026 viert VDZ het honderdjarig jubileum en 
met het minimaal tot en met het eeuwfeest vastleggen 
van de huidige hoofdsponsor van alle jeugdelftallen geeft 
de ambitieuze voetbalvereniging een krachtig signaal af. 
Beide partijen tekenden op 10 juni het contract voor de 
grote ruit in Burgers’ Mangrove onder toezicht van de 
Caribische zeekoeien. 

Sponsorschap met vijf jaar verlengd
Sinds 1 juli 2011 is Koninklijke Burgers’ Zoo hoofdspon-
sor van alle jeugdelftallen van VDZ.  “Wij voelen ons 
erg betrokken bij de stad Arnhem en onze eigen wijk 
Cranevelt, waar veel trouwe abonnementhouders van 
ons park wonen, waar wij zelf zijn opgegroeid en waar 
onze kinderen naar school zijn gegaan,” aldus algemeen 
directeur Alex van Hooff van Burgers’ Zoo. “Voetbalver-

eniging VDZ dragen wij een warm hart toe en we willen 
ons graag actief blijven inzetten om kinderen te stimuleren 
gezond en ontspannen te gaan sporten. Dat is een van de 
fundamenten in het opleidingsplan van VDZ. Daar zijn wij 
erg van onder de indruk en willen wij graag bijdragen dat 
het uitgevoerd kan worden.”

Drie pupillen van de JO113 in VDZ Tenue maakte het 
feest compleet.  Alex sprak zijn bewondering uit voor VDZ 
en haar cultuur. “Het is een prachtige vereniging en een 
fijne buurman van ons park. Ik kom graag bij VDZ, ben 
nog steeds actief als grensrechter bij wedstrijden van de 
jeugd en kijk uit naar hoe we de komende periode samen 
dit partnerschap gaan invullen”.  

“Natuurlijk zijn wij blij en trots dat zo’n mooie naam als 
Burgers’ Zoo zich opnieuw langdurig verbindt aan VDZ. 
Burgers’ is een landelijke naam met een prachtige uitstra-
ling, daar voelen wij als VDZ ons heel prettig mee verbon-
den” aldus Rik van den Oosterkamp van VDZ Hogerop. 
“Mijn dank gaat ook uit naar Bas Lukkenaar van Burgers’. 
Met hem hebben we constructief samengewerkt de afge-
lopen maanden om te komen tot dit prachtige contract”.
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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





Rob Egging muzikale omlijstingen

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

www.charlestown.nl

 
Jazzymotion  
 

Voor elke feestelijke 
gelegenheid

Voor info over jazzy muzikale omlijstingen voor al 

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

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

Jazz

www.jazzymotion.jimdo.com 

Jan van Leur Dak- en Gevelwerken

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

www.janvanleur.nl

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

Vraag vrijblijvend een offerte
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De situatie
De sandwich
De pijn
De penalty
Gemist!

SEPTEMBER
Joel Duarte 1
Mats Harbers 2
Jibbe Hendrixen 2
Davy Propper 2
Karwan Razai 2
Arthur van der Windt 2
Otger van den Aker 3
Tobias Barten 3
Mick Hiddink 3
Sander Vermeulen 3
Ellen Vermeulen 3
Pim de Weerd 4
Jelle van den Brink 5
Alexander Naasz 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
Karel Kural 7
Roel van der Leij 7
Frank Ritmeester 7
Levi van Tuil 7
Thijmen Attema 8
Merlijn Licht 8
Sam Roddenhof 8
Daaf Splint 8
Mirzaid Woods 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
Wares Hedare 11
Sam van Heiningen 11
Jacqueline MeijerRombout 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

Inger Lise van der Graaf 17
Siem van Leeuwen 17
Joris Meeuwsen 17
Nancy Meister 17
Mats van Vugt 17
Rob van der Beek 18
Bjorn Kloosterman 18
Wim Leenders 18
Joep Rooijakkers 18
Yasin Abbassi 19
Marnix Kaspers 19
Jim Klein Lankhorst 19
Max Koffeman 19
Ruud Licht 19
Mante Metz 19
Arthur van Midden 19
Ties Reukers 19
Jeroen van Schaik 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
Marius Compeer 22
Dennis Geerts 22
Marnix Provoost 22
Joris Gylstra 23
Siem Reukers 23

Danny Roovers 23
Roland Samsen 23
Gijs Klappe 24
Joshua van der Poll 24
Ewan Sponselee 24
Hugo Bouma 25
Martin Brouwer 25
Han van Burken 25
Krijn Claassen 25
Almi Hanselman 25
Hugo Peters 25
Cas Horsten 26
Henk-Jan Messchendorp 26
Klaas Schmedding 26
Nouri Alomari 27
Suzanne van den Berg 27
Martijn van de Braak 27
Maarten Holtackers 27
Travis Hosman 27
Evie Kouwenhoven 27
Thomas van Oorschot 27
Petra Schmidt 28
Aldrienne Serberie 28
Keomah Tjondroadiningrat 28
Arjen Zeilstra 28
Daniel Conteh 29
Senesie Conteh 29
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
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Spelsituatie in een wedstrijd van de JO15-1, fotoreportage van Kim Corbeek-Folman



Pupil van de Week Nolan Nicoll en 
Jacco Koudijs

Naam: Pieter Smit
Ik ben 10 jaar oud en speel in JO10-3 als keeper . Ik 
was pupil van de week bij de wedstrijd: VDZ1 – de 
Trekvogels 1, op zondag 8 mei 2022, de uitslag was 
0 - 0 .

Hoe lang speel je al bij VDZ? 4 jaar
Waarom koos je voor VDZ? Omdat het de beste 
club is
Op welke positie speel je het liefst? Keeper
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom?  
Quinten, hij is een hele goede keeper en aardig
Wie vind je de beste voetballer en waarom? 
Messi, hij kan mooie goals maken
Wat is je favoriete club? Vitesse
Heb je nog andere hobby’s? Cricket en schaken
Wat wil je later worden? Baas van een eigen 
bedrijf worden
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt 
bij VDZ? Slaapmutsentoernooi, dat was gezellig
Wat was je beste wedstrijd of actie? 
Bij een wedstrijd tegen DVOV een doelpunt voorko-
men door de bal uit het goal te redden

Naam: Sepp Karsten
Ik ben 9 jaar oud en speel in JO10-2 als voorspeler . Ik was pu-
pil van de week bij de avondwedstrijd: VDZ1 – Arnhemse Boys 
1, op zondag 22 mei 2022, de uitslag was 6 - 3 .

Hoe lang speel je al bij VDZ? 4 jaar
Waarom koos je voor VDZ? Mijn broer voetbalt hier ook
Op welke positie speel je het liefst? Spits
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom?  
De spits van VDZ1, hij kon goed voetballen
Wie vind je de beste voetballer en waarom?  
Pogba, kan alles met de bal
Wat is je favoriete club? Vitesse
Heb je nog andere hobby’s? Breakdance
Wat wil je later worden? Profvoetballer
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij VDZ? 
Met het Henk Evers toernooi hebben we vorig jaar een beker 
gewonnen
Wat was je beste wedstrijd of actie? Toen ik in de JO9 vier 
spelers voorbij speelde en toen schoot ik in de kruising
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over jezelf? 
Mijn vader is coach en mijn broer voetbalt in de JO142. Echt 
een leuke club

PUPIL VAN DE WEEK
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De Uitslag De uitslag

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

Wacht even. Hesjes tegen geen hesjes? 
Wie zijn dat dan?

De een noemt ons krasse knarren, een ander twee-
dehandsjes. Maar feit is dat we net als onze kin-
deren gewoon graag op het veld staan. Maar nu 
zonder gedoe, zonder scheids, zonder competitie. 
Gewoon lekker een potje voetballen bij VDZ, op de 
donderdagavond.

Ok. Geheel vrijblijvend en zonder druk dus. Maar 
met zo’n uitslag moet het op een gegeven moment 
toch spannend zijn geworden. Wie wil de overwin-
ning dan het meest?

We willen allemaal winnen, begrijp het niet verkeerd. 
Het is een serieuze partij die we spelen, maar er 
wordt gelukkig ook veel gelachen. We bewonderen 
elkaars schoten en klappen om een mooie redding. 
Mislukte acties krijgen de aanmoediging die ze ver-
dienen. En uiteindelijk wint er dan iemand. Maar dat 
is toch echt van minder belang.

Toch even nieuwsgierig: kan het ‘winnende doelpunt’ 
aan het eind van zo’n partijtje ook een overwinning 
opleveren als je eigenlijk 7-5 achterstaat?

Voor het gevoel zeker. Het mooie daarvan is dat 
cognitieve dissonantie dan zijn werk doet. Iedereen 
is ‘winnaar’. De ‘verliezers’ omdat het uiteindelijk 7-6 
is geworden en de ‘winnaars’ ook; want die laatste is 
natuurlijk wel gewoon allesbeslissend.

Het lijkt wel een soort geheim genootschap voor 
tweede voetballevens. Of een schaduwelftal vol ver-
loren gegane talenten. Schetsen we het zo goed?

Dit team is eigenlijk vooral een appgroep die elke 
week bij elkaar komt om ruim een uur lang lekker 
te voetballen. Het is ontstaan ergens op een lokaal 
schoolplein, maar niemand weet precies meer wan-
neer … En er zitten wat talenten tussen hoor. Soms 
roestige talenten. Dat wel.

Jasper de Kinkelder

Wedstrijd: Hesjes - Geen hesjes
Uitslag: 7-6
Datum: 12 mei 2022
In één woord: Heerlijk

07 06

De voetballers op deze foto zijn niet de voetballers waar het in het artikel over gaat.



VDZshop.nl

*  Ook verkri jgbaar bij  VDZshop.nl partners:  
OLB, Veldmansport en Voetbalshop.nl
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Alles voor je club

van de VDZste 
winkel van Arnhem

van de VDZste 
winkel van Arnhem

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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Plek
Plaats 
comp. Elftal G W GL V P

Doel
saldo Winst %

1 1 VDZ MO13-3 9 8 1 0 25 56 92,59%
2 1+1 VDZ VR30+1 16 14 0 2 42 45 87,50%
3 1+4+1+1 VDZ JO12-1 24 20 2 2 62 80 86,11%
4 2 VDZ 3 Zat 22 17 2 3 53 44 80,30%
5 4+1 VDZ 45+1 Zat 17 12 4 1 40 47 78,43%
6 3+1+3+1 VDZ JO11-1JM 24 17 4 3 55 76 76,39%
7 5+2 VDZ JO19-3 19 13 1 5 40 21 70,18%
8 3+3 VDZ JO17-2 17 10 5 2 35 31 68,63%
9 2+5 VDZ 35+1 Zat 16 10 2 4 32 20 66,67%

10 5+2 VDZ JO17-3 20 13 1 6 40 17 66,67%
11 2+3 VDZ JO19-2 18 11 2 5 35 14 64,81%
12 5+3 VDZ JO13-4JM 21 13 1 7 40 34 63,49%
13 4+4 VDZ JO13-3JM 21 12 4 5 40 30 63,49%
14 3+5 VDZ JO19-6 19 12 1 6 36 34 63,16%
15 2+1+6+6 VDZ JO12-5 23 13 3 7 42 12 60,87%
16 3 VDZ VR2 14 8 1 5 25 19 59,52%
17 2+5+4+3 VDZ JO11-4 24 13 3 8 42 45 58,33%
18 4 VDZ VR1 20 11 2 7 35 8 58,33%
19 5+2 VDZ JO17-1 22 12 2 8 38 10 57,58%
20 7+5 VDZ JO16-3 20 11 1 8 34 63 56,67%
21 3+4 VDZ JO15-1 21 10 5 6 35 8 55,56%
22 4 VDZ 7 18 9 3 6 30 4 55,56%
23 5+3 VDZ MO13-1 22 11 3 8 36 43 54,55%
24 3+8 VDZ JO13-5 18 9 2 7 29 5 53,70%
25 3+5 VDZ JO19-1 20 9 5 6 32 16 53,33%
26 5+3 VDZ JO19-4 20 9 5 6 32 10 53,33%
27 1+7+8+3 VDZ JO11-2 20 10 2 8 32 -11 53,33%
28 2+6 VDZ JO16-4 22 10 5 7 35 14 53,03%
29 2+3+1+8 VDZ JO12-2 24 12 2 10 38 22 52,78%
30 5 VDZ 1 26 12 5 9 41 8 52,56%
31 11+4 VDZ JO14-4 21 10 2 9 32 1 50,79%
32 6+7 VDZ JO13-2JM 21 10 2 9 32 0 50,79%
33 5+2 VDZ MO12-1 11 5 1 5 16 -16 48,48%
34 4+1+5+7 VDZ JO11-3 20 9 2 9 29 31 48,33%
35 4+6 VDZ JO14-3JM 16 7 2 7 23 5 47,92%
36 4+6+6+2 VDZ JO12-3 21 9 3 9 30 -2 47,62%
37 7+6 VDZ MO15-2 19 7 4 8 25 -60 43,86%
38 5+2 VDZ 35+1 vrij 24 8 6 10 30 1 41,67%
39 7 VDZ 6 20 7 3 10 24 -6 40,00%
40 8+3 VDZ JO13-1 21 8 1 12 25 5 39,68%
41 6 VDZ 5 16 6 1 9 19 -1 39,58%
42 4+4 VDZ JO14-2JM 19 7 1 11 22 -12 38,60%
43 10+5 VDZ MO15-1 19 7 1 11 22 -20 38,60%
44 3+4+8+7 VDZ JO12-4 22 7 3 12 24 -5 36,36%
45 7+6 VDZ JO14-1 24 8 2 14 26 -13 36,11%
46 10 VDZ 2 22 6 4 12 22 -17 33,33%
47 4+2 VDZ VR1 vrijdag 22 4 9 9 21 -12 31,82%
48 5+11 VDZ JO15-3 20 6 1 13 19 -19 31,67%
49 9 VDZ 2 Zat 22 6 2 14 20 -37 30,30%
50 6+6+7+7 VDZ JO11-5JM 23 6 1 16 19 -88 27,54%
51 8+4+6+8 VDZ JO12-6JM 23 6 0 17 18 -111 26,09%
52 8+9 VDZ JO16-1 25 6 1 18 19 -78 25,33%
53 10+11 VDZ MO17-1 19 3 1 15 10 -48 17,54%
54 9+14 VDZ JO16-2 20 2 4 14 10 -47 16,67%
55 12 VDZ 3 24 2 5 17 11 -45 15,28%
56 8 VDZ 4 Zat 16 2 1 13 7 -36 14,58%
57 11+10 VDZ MO13-2 19 2 2 15 8 -159 14,04%
58 10+11 VDZ JO19-5 18 1 2 15 5 -111 9,26%
59 10+12 VDZ MO17-3 19 0 3 16 3 -51 5,26%
60 10+10 VDZ MO15-3 16 0 2 14 2 -90 4,17%

Totaal 1199 518 151 530 1704 -216 47,37%

Eindstand 
VDZ-teams
2021/2022 
Eindelijk weer een normaal seizoen. 
Nadat de competitie in 2020 om 
bekende redenen is afgebroken, 
hebben we dit seizoen weer een heel 
seizoen kunnen ballen. Heerlijk!

Bij de jeugd is het heel normaal dat 
er een voorjaars en najaarscompeti-
tie wordt gespeeld. Nieuw was dat bij 
de senioren nu ook soms gebeurde 
en bij de jeugd onder 11/12 jaar zelfs 
vier competities. Dat maakte het 
rekenwerk er niet gemakkelijker op.

De MO133 heeft dit seizoen het 
hoogste percentage gehaald. Het 
startte met een nieuw team na de 
winter en werd direct kampioen. Het 
VR30+1 werd op vrijdagavond zelfs 
twee keer kampioen al moet gezegd 
worden dat ze in een kleine compe-
titie speelden met 2 en 3 tegenstan-
ders. 

Het team dat de meeste kampioen-
schappen mocht vieren, was de 
JO121. Zij mochten bij de 4 competi-
ties waarin ze speelden maar liefst 3 
keer de kinderchampagne laten knal-
len!! Het gaat te ver om alle teams 
hier de revue te laten passeren. 
Toch wil ik nog 1 prestatie benoe-
men. Na 24 jaar konden de spelers 
die ooit begonnen als “VDZ Zaterdag 
1” weer een kampioenschap vieren, 
nu als 45+1. En geloof me, er knalde 
geen kinderchampagne!

 Jeroen Polman (45+1)

NB.  Om het plezier in de sport te benadrukken en niet de nadruk te leggen op de resultaten, worden bij JO10 en jonger geen uitslagen 
en standen meer gepubliceerd



Toernooien, het Henk 
Evers Toernooi

Even terugblikken 
In het Hemelvaartsweekend trapten we af met het 
internationale Burgers’ Zoo toernooi voor selectie-
teams van de JO09 t/m JO15. Dit jaar konden we, 
naast gastclubs uit heel Nederland, weer 15 Britse 
teams verwelkomen. Wat altijd garant staat voor 
een pittig potje voetbal, en veel drukte en gezellig-
heid. Het mooie weer zorgde voor een geslaagd 
weekend. 

Een week later, pinksterweekend, stond het Geert 
Egging toernooi voor de JO13 t/m JO19 op het 
programma. Naast clubs uit de regio kwam ook 
een aantal Brabantse teams de strijd aanbinden in 
Arnhem. Terwijl de eerste dag zonovergoten was, 
hielden we het op de tweede toernooidag helaas 
niet droog. Tijdens de finalewedstrijden kwam de 
regen met bakken uit de lucht. Dat weerhield VDZ 
JO19-4 er niet van om er, na een spannende straf-
schoppenreeks, met de winst vandoor te gaan. Al 
met al een mooi eind van dit toernooi.

Tot slot was op 11 juni de jongste jeugd (mini’s t/m 
JO12) aan de beurt op het Henk Evers toernooi. Bij-
na 710 (!) voetballertjes streden op Cranevelt. Aan 
de rode hoofden kon je zien dat er fanatiek gebald 
werd. En dat het lekker weer was … De waterijs-
jes, gesponsord door Rabo, gingen er dus goed in. 
En de bananen, gesponsord door Coop Alteveer 
zorgden voor superkrachten. Iedereen ontving een 
medaille, en de nrs 1, 2 en 3 gingen met de beker 
naar huis. 

Een flinke kluif
Het heeft de toernooicommissie soms de spreek-
woordelijke bloed, zweet en tranen gekost om alles 
voor elkaar te krijgen. Competitiewedstrijden die 
verplaatst moesten worden, wennen aan een nieuw 
softwareprogramma om de wedstrijdschema’s 
te maken, teams die zich op het laatste moment 
afmeldden, waardoor het schema lastminute 
gewijzigd moest worden; het viel niet altijd mee. 
Als toernooicommissie kun je dit niet alleen. Dus 
grote dank aan het wedstrijdsecretariaat voor het 
verplaatsen van de competitiewedstrijden, de hore-
cacommissie voor het harde werk, de vrijwilligers, 
onze super stagiair en last but not least de scheids-
rechters die ervoor zorgden dat alle wedstrijden 
goed geleid werden.

Vers bloed nodig
Wij hebben het weer met plezier gedaan. Tegelij-
kertijd zijn we ook op zoek naar ‘vers bloed’. Een 
aantal van ons gaat na meerdere jaren de com-
missie verlaten. Dus: wil je je aansluiten bij de 
toernooicommissie? En de jeugd een onvergetelijk 
toernooi bezorgen? Aarzel niet en stuur een mailtje 
naar toernooicommissie@vdz-arnhem.nl. 

Groet,
Nienke M., Nienke de B., Elena, Nicole, 

Bianca, René, Lisette en Abigail

T O E R N O O I E N
In de vorige Volharder kon je lezen dat de toernooicommissie op volle 
toeren draaide om de drie jeugdtoernooien te organiseren.

Henk Evers Toernooi
Foto’s: Marjon Elshof
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N.B. De fotoverslagen van het Burgers’ Zoo International Youth Tourna-
ment en het Geert Eggingtoernooi vind je op pagina 30 en 31 (red.)
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Bob Beelen

“Volharding Doet Zegevieren” 
en andere voetbal-wijsheden

Heerlijk zijn ze, al die voetbal-onliners en open deuren. Te gebruiken in de kantine, langs de 
lijn en in de dagelijkse routines, net waar het uitkomt. Vooral bij de kids beginnen ze echt te 
landen en het is daarom heerlijk om ze te gebruiken. Voetballen bij Volharding Doet Zegevie-
ren, dat is al een motivatiespeech op zich. 

Een paar van die oneliners gebruik ik dan ook door het jaar heen, om voor en tijdens de 
wedstrijden de juiste mentale instelling te creëren. Bijvoorbeeld bij de jongens met wie we 
eerder al de kampioensfriet mochten eten. Het zat een paar wedstrijden niet mee; ongeluk, 
pech. Dus de “geluk dwing je af-speech” maar eens afgestoft. En wat denk je; onze eerste 
bal op de kruising, die van de tegenstander via een polletje erin. Het ongeloof spatte eraf bij 
de jongens en ondanks dat ze echt alles hebben gedaan om het tij te keren, het geluk wilde 
niet afgedwongen worden.

Bij voetbal ligt geluk ook nog eens heel dicht aan tegen vorm. En dat laatste zit volledig 
tussen de oren. Loopt het, dan is iedereen positief en lukt alles. Gaat het even niet zo lek-
ker, zie dat dan maar eens te draaien. Als de koppies gaan hangen en de overtuiging mist, 
moeten de coaches aan de bak. Het blik open deuren en onliners kan open.Van “Kom op 
jongens, kan gebeuren” en “Kop omhoog, het kan nog!” tot de grootmeester zelf: “Voetbal is 
simpel, maar simpel voetballen is het moeilijkste wat er is.”

Onder het motto voorkomen is beter dan genezen, ben ik op zoek gegaan naar de theorie. 
Kunnen we ons geluk afdwingen in het vervolg? En er zijn dus wetenschappelijke bewijzen 
dat het kan: De eerste is simpel, klinkt vreselijk afgezaagd, maar werkt wel: denk positief. 
Wie zichzelf een geluksvogel vindt, heeft meer kans om ook werkelijk geluk te vinden, ont-
dekte een Britse psycholoog. Tip nummer twee: wees bijgelovig. Duitse onderzoekers lieten 
mensen midgetgolfen met een ‘geluksballetje’. Die speelden beter dan een groep die geen 
speciaal balletje had. Verklaring: bijgeloof geeft je het gevoel van controle en daarmee meer 
kans om ook daadwerkelijk geluk te hebben.

Vanaf nu mogen mijn jongens onder geen enkele trap door lopen… en kunnen ze meteen bij 
Rafael Nadal in de leer. Daar kunnen we de kids dus mooi helpen.

Tot ik laatst op een donderdagavond met mijn generatie ervoer dat het niet een simpel trucje 
is om de scherpte weer op te pakken. Terwijl de één de avond van zijn leven heeft en ze uit 
alle hoeken erin legt, stuitert bij de ander iedere bal net even te ver van de voet en is hij (ik 
dus) bij iedere botsing betrokken. En opeens schiet je ploeggenoot ook een bal van twee 
meter afstand over. Geen houden meer aan…

Vorm en mentale veerkracht is voor de jongens niet anders dan voor hun voetbalvaders. 
Maar Volharding Doet Zegevieren, altijd.

Je gaat het pas zien als je het doorhebt.

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.



V
o

e
tb

a
lv

a
d

e
rs

Bob Beelen

“Volharding Doet Zegevieren” 
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Vanaf nu mogen mijn jongens onder geen enkele trap door lopen… en kunnen ze meteen bij 
Rafael Nadal in de leer. Daar kunnen we de kids dus mooi helpen.

Tot ik laatst op een donderdagavond met mijn generatie ervoer dat het niet een simpel trucje 
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Algemene Ledenvergadering
Op donderdagavond 9 juni jl. was de jaarlijkse ALV. 
Na al die tijd online vergaderen, konden we eindelijk 
de ALV plaats laten vinden bij onze sponsor Burgers’ 
Zoo. Leden konden zich van tevoren via een link op 
de website opgeven om hierbij aanwezig te zijn. 

Zoals elk jaar opende onze voorzitter Noud Hooy-
man de vergadering. Na enkele korte medede-
lingen, starten we met het voorstellen van de 

kandidaat voor de functie van bestuurslid voetbalzaken. 
Echt voorstellen was natuurlijk niet nodig, omdat John 
Wijbenga binnen de vereniging al zoveel taken heeft, dat 
bijna iedereen wel eens met hem te maken heeft gehad. 
Na stemming is John unaniem benoemd en bestaat het 
bestuur vanaf heden uit Noud Hooyman als voorzitter, 
Bart Drewes als algemeen bestuurslid, Willem van Santen 
als bestuurslid accommodatie, Hans van der Held als pen-
ningmeester en Nancy Meister als secretaris. Hiermee is 
het bestuur na vele jaren eindelijk op volle sterkte. 

Na deze benoeming nam Hans het stokje over en licht de 
begroting voor het seizoen 2022/2023 toe, tevens wordt 
er ingestemd met een indexering van de contributie van 
2,7% voor alle leden. Daarna stak Willem van Santen van 
wal om een toelichting te geven op de werkzaamheden 
die de nieuwbouwcommissie de afgelopen periode heeft 
gedaan met betrekking tot de nieuwbouw van het clubhuis 
(meer daarover op pag . 28). Na het uitvoerig bestuderen 
en afwegen van drie verschillende opties, is men tot de 
conclusie gekomen dat de beste optie is om een nieuw-
bouwplan te maken op de locatie van de huidige tribune. 
Deze keuze wordt toegelicht, waarbij nadrukkelijk aange-
geven wordt dat er voor de huidige, bijzondere tribune een 
mooie en duurzame oplossing wordt gezocht. 

Na deze toelichting stemt de vergadering in met het 
verzoek om de optie verder uit te werken en te komen met 
een daadwerkelijk plan. In de ALV van het najaar zal dit 
waarschijnlijk voorgesteld kunnen worden aan de leden. 

De avond werd afgesloten door Marije van Asselt, die 
ons meeneemt in het plan ‘VDZ Veilig’. Omdat VDZ een 
grote vereniging is, die aan wettelijke eisen moet voldoen, 
proberen we zo veilig mogelijk te zijn. In dit plan wordt 
precies omschreven wat VDZ hieraan doet en wat de 
plannen zijn om een en ander nog veiliger te kunnen 
maken. 
Noud sloot vervolgens de vergadering en nodigt iedereen 
uit voor een drankje op deze bijzondere locatie. Hartelijk 
dank dat u erbij was en Burgers’ Zoo willen wij nadruk-
kelijk bedanken voor haar gastvrijheid en de mogelijkheid 
om nu dan eindelijk onze ALV hier te kunnen houden. 

Nancy Meister
Secretaris VDZ

Willem van Santen in bespreking met voorzitter Noud Hooijman 
(midden) en oud-VDZ-secretaris Sjors van Leeuwen (links)

Marije van Asselt zet haar VDZ veilig plan uiteen
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VDZ en haar vrijwilligers, 
Tirzah TeteleptaTirzah
Tetelepta

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.

Mijn naam is Tirzah Tetelepta-Weima, 
moeder van Ruben Weima die momenteel 
in de J09-2 (na de zomer in de J010-2) 

speelt. Ik ben getrouwd met Gert en samen hebben 
wij een zoon en een dochter, genaamd Ruben (9) 
en Amy (7). We wonen op de Paasberg en onze 
kinderen gaan naar de Julianaschool. In het dage-
lijks leven ben ik werkzaam op het hoofdkantoor 
van de Rabobank.
Samen met Marieke Westerbeek ben ik coördinator 
op zowel administratief als technisch gebied voor 
de lichting kinderen geboren in 2013. Ongeveer 
vier jaar geleden zijn wij bij VDZ terecht gekomen. 
Een toenmalig klasgenootje van Ruben (Siem, de 
zoon van Dick den Hartog) speelde al bij de mini’s 
onder de bevlogen begeleiding van Karin Minnema. 
Laatste zag in mij een enthousiaste voetbalmoe-
der en polste mij voor het coördinatorschap voor 
de Champions League. Niet wetende waar ik aan 
begon, heb ik spontaan “ja” gezegd. Over het 

algemeen een hele leuke rol waarbij je de spil bent 
tussen club, ouders en kinderen. Naast een fulltime 
job en andere verplichtingen, kan het soms wel wat 
veel zijn en ben daarom ook erg blij dat ik het sa-
men met Marieke kan doen. Het is ontzettend leuk 
om de kinderen enthousiast en met plezier te zien 
voetballen, maar daar gaat een boel aan vooraf. 
Ook gedurende het seizoen ben je constant bezig 
om alles in goede banen te leiden. 

De sfeer bij VDZ vinden wij als gezin (mijn man Gert 
heeft de afgelopen jaren het team van onze zoon 
getraind) erg prettig. Bij de trainers onderling maar 
ook met de ouders uit het team, de sfeer bij de club 
etc. Gemoedelijk, sportief, enthousiast en erg be-
trokken. Zo lang Ruben blijft voetballen vind ik het 
leuk om bij VDZ betrokken te blijven. We moeten 
de aandacht alleen wel gaan verdelen, want vanaf 
volgend seizoen (na de zomer) staat een van ons 
lang het hockeyveld bij onze dochter Amy!

Foto’s: Kim Corbeek-Folman
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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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Plannen voor nieuwbouw stap verder

De nieuwbouwcommissie 
presenteert de voorkeurslocatie 
voor het nieuwe clubhuis
Door de Coronacrisis hebben de 
activiteiten op gebied van nieuw-
bouw “even” stil gelegen, maar ge-
lukkig is de nieuwbouwcommissie 
sinds het begin van dit jaar weer 
heel actief. Tijdens de ledenverga-
dering op donderdagavond 9 juni 
presenteerde de nieuwbouwcom-
missie de stand van zaken van de 
nieuwbouwplannen.

In 2019 zijn drie mogelijke locaties 
voor een nieuw clubhuis in kaart 
gebracht: nieuwbouw op de 
huidige locatie van het clubhuis, 
nieuwbouw naast de huidige 
tribune en nieuwbouw op de plaats 
van de huidige tribune. De leden-
vergadering heeft toen aan de 
nieuwbouwcommissie gevraagd om uit die drie mogelijk-
heden één optie te kiezen om verder uit te werken.

De nieuwbouwcommissie heeft als eerste bepaald wat 
zwaar weegt bij het bepalen van de voorkeurslocatie. 
Uiteraard moet het clubhuis aan alle gebruikseisen vol-
doen, maar dat kan op alle drie de locaties. Daarnaast is 
uitstraling van het nieuwe clubhuis erg belangrijk, want we 
willen iets bouwen waar we de komende 50 jaar trots op 
zijn met elkaar. De nieuwbouwcommissie heeft de ligging 
ten opzichte van de velden meegewogen, en daaraan 
verbonden de mogelijkheden die de locatie biedt voor kan-
tinegebruik en het terras van het nieuwe clubhuis. Ook de 
overlast voor de wijk is een belangrijke afweging geweest 
en tot slot heeft de nieuwbouwcommissie gekeken naar de 
overlast tijdens de bouw. VDZ moet namelijk gewoon door 
kunnen gaan tijdens de verbouwing. Natuurlijk is overlast 
niet helemaal te voorkomen, maar hoe minder hoe beter. 
Na het wegen van deze zaken heeft de nieuwbouwcom-
missie als voorkeur de locatie op de plaats van de huidige 
tribune gekozen, en deze ook toegelicht aan de ledenver-
gadering. De ledenvergadering heeft na een vragenronde 
met grote meerderheid haar steun uitgesproken voor dit 
voorstel, en daarmee kan de nieuwbouwcommissie dus 
verder op het ingeslagen pad!

Wat gaat de nieuwbouwcommissie de komende 
maanden doen?
Het Programma van Eisen wordt in de komende weken 
besproken met alle commissies en zal daarna  definitief 
zijn. Dat eisenpakket verwerken wij in een ontwerp van 
een mooi, modern en duurzaam clubhuis. Dat ontwerp 
delen en bespreken wij ook met de gemeente en het 
sportbedrijf, om een idee van de haalbaarheid te krijgen. 
We willen respectvol afscheid nemen van onze huidige 
tribune, en zijn aan het uitzoeken hoe we dat het best 
kunnen organiseren.

Op dit moment is er veel onzekerheid en ook schaarste 
in de bouw. VDZ is een degelijke vereniging en wij willen 
geen onnodige risico’s nemen. We willen dus een haal-
baar en beheersbaar nieuwbouwproject uitvoeren. We 
doen nog steeds ons best om bij ons eeuwfeest in 2026 
een nieuw clubhuis te hebben, maar houden er serieus re-
kening mee dat de nieuwbouw later dan 2026 pas gereed 
is. In de volgende ledenvergadering presenteren wij naast 
het ontwerp ook de gevolgen voor de begroting, financie-
ring en planning, voor zover die dan bij ons bekend zijn.

Willem van Santen



Toernooien

Geert Egging Toernooi
Foto’s: Marjon Elshof

 Burgers’ Zoo 
International Tournament 

Foto’s: Kim Corbeek-Folman
& Jérôme Jansen
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GALERIJ der KAMPIOENEN
Voetbal gaat natuurlijk om veel meer dan winnen alleen. Maar kampioen worden is wel 
iets speciaals. Altijd. En soms vergeet je dat je hele leven niet meer. Je hebt getraind, 
gestreden, gelachen, gevloekt en op het einde van de rit waren jij en je teamgenoten 
de beste. Heerlijk toch? Daarom nog een laatste keer: GEFELICITEERD KAMPIOEN!

VDZ MO13-3

VDZ JO11-3

VDZ JO12-2

VDZ Vr 30+

VDZ JO12-5
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GALERIJ der KAMPIOENEN
Voetbal gaat natuurlijk om veel meer dan winnen alleen. Maar kampioen worden is wel 
iets speciaals. Altijd. En soms vergeet je dat je hele leven niet meer. Je hebt getraind, 
gestreden, gelachen, gevloekt en op het einde van de rit waren jij en je teamgenoten 
de beste. Heerlijk toch? Daarom nog een laatste keer: GEFELICITEERD KAMPIOEN!

VDZ JO11-1

VDZ 45+

VDZ JO12-1

VDZ JO11-2
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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 | 0264425368 |



Pupil van de Week Nolan Nicoll en 
Jacco Koudijs

Naam: Mats den Hartog
Ik ben 9 jaar oud en speel in JO11-2 als keeper . 
Ik was pupil van de week bij de wedstrijd: VDZ1 
– Roda ‘28 1, op zondag 18 april 2022, de uitslag 
was 0 - 0 .

Hoe lang speel je al bij VDZ? Vijf jaar
Waarom koos je voor VDZ?  
Omdat me broer al op VDZ zat
Op welke positie speel je het liefst? Middenvelder
Wie vind je de beste voetballer en waarom? 
Messi, omdat hij maakt superveel mooie acties
Wat is je favoriete club? Vitesse
Heb je nog andere hobby’s? Ja, Cricket
Wat wil je later worden? Profvoetballer
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt 
bij VDZ? Slaapmutsentoernooi
Wat was je beste wedstrijd of actie?  
Ik maakte een dubbele schaar daarna dee ik gelijk 
een Zidane erachter
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over 
jezelf? Ik vind VDZ een hele leuke club

Naam: Auke Bakker
Ik ben 9 jaar oud en speel in JO10-2 als middenvelder . Ik was 
pupil van de week bij de avondwedstrijd: VDZ1 – SML 1,  op 
zondag 6 juni 2022, de uitslag was 1 - 1 .

Hoe lang speel je al bij VDZ?  Vijf jaar
Waarom koos je voor VDZ? Het was dichtbij
Op welke positie speel je het liefst?  
Centraal aanvallende middenvelder
Wie vind je de beste speler van VDZ en waarom? 
Fedor Venema, hij gaf goede passes
Wie vind je de beste voetballer en waarom?   
Kevin De Bruyne, hij maakt veel goals & assists
Wat is je favoriete club? Manchester City
Heb je nog andere hobby’s? Gamen en tafelen
Wat wil je later worden? Voetballer
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij VDZ?  
De teamafsluiting vorig jaar; klimbos en McDonalds én Pupil 
van de Week
Wat was je beste wedstrijd of actie? In de JO82 een vrije 
trap op eigen helft, met een zwabberschot in de kruising
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over jezelf? 
Mijn hele vriendengroep speelt ook bij VDZ en ik hoop nog hier 
lang te spelen

PUPIL VAN DE WEEK
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Primera

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

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

en muzikale evenementen

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

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

HOOFDSPONSOR VDZ JEUGD
Burgers’ Zoo 
www.burgerszoo.nl

HOOFDSPONSOR VDZ VROUWEN
conStabiel BV 
www.constabiel.nl

HOOFDSPONSOR 
SCHEIDSRECHTERSACADEMIE
Rabobank 
www.rabobank.nl

ZILVERSPONSOREN
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
Brafon Brandbeveiliging 
www.brafon.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
Grand Café Aan de Beek 
www.grandcafeaandebeek.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
Van Sonsbeeck Makelaars 
www.vansonsbeeckmakelaars.nl
Willemsen Makelaars 
www.willemsen.nl
YellowCode 
www.yellowcode.nl
Zigt Makelaars 
www.zigt.nu
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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Girls Cup

Op 4 en 5 juni deden drie VDZ teams (MO13-1, 
15-1 en 17-1) mee aan de Internationale Girls Cup 
Maastricht. Met bijna 50 teams uit zes verschillende 
landen streden ze om de prijzen. VDZ kwam met 
twee keer een vierde plaats en één keer een derde 
(MO15-1) goed voor de dag in een toernooi waaraan 
zelfs MSV Duisburg mee deed. Het toernooi was 
heel erg leuk, heel erg warm en heel erg nat. 
Op de zaterdag werd het 27 graden in de schaduw, 

Girls Cup

met middagwedstrijden in de volle zon. Dat was een 
ware uitputtingsslag waarin de VDZ meiden zich 
dapper weerden. Ze hadden zelfs nog energie over 
voor een mooie avond, hoewel samen slapen in een 
klaslokaal de nachtrust niet bevorderde. 
Op zondag moesten de vermoeide meiden in de hef-
tige regen spelen (40 mm). Maar ook dat deden ze 
vol energie en met mooie resultaten. Het was een 
geslaagd toernooi.
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Golden oldies
en de vrijwilligersavond
Na twee jaar gingen we los met de Golden Oldies op 
zaterdag 18 juni. Veel oud VDZ’ers hadden zich aange-
meld. De avond werd gecombineerd met de vrijwilligers-
avond als afsluiting van dit seizoen. Er was eindelijk ook 
aandacht voor de jubilarissen van de afgelopen jaren en 
dit jaar. Speciale aandacht was er voor Steef Brinkhoff 
die als jubilaris van wethouder Bob Roelofs het “Arnhems 
meisje” kreeg uitgereikt en voor Jacques de Winther die 
75 jaar lid is van de vereniging. 

Het bestuur heeft ‘savonds de vrijwilligers van het jaar 
bekend gemaakt. Het wedstrijdsecretariaat op de zaterdag 
zijn de vrijwilligers bij de jeugd, Bert Kok is de vrijwilliger 
van het jaar bij de senioren. 

De reüniecommissie kijkt terug op een zeer geslaagde en 
gezellige middag en avond met een goede opkomst. Op 
naar de volgende Golden Oldies in het seizoen 2023
2024. 

Marcel Leenders

01) Alex Brinkhof (50 jaar) 
02) Hans Egging (40 jaar)
03) Sjors van Leeuwen (50 jaar)
04) Pim Walter (50 jaar) 
05)  Jon Wittendorp, Thomas Franzen 

Henk Koudijs, Bas Schrijner (25 jaar)
06) Geert-Jan van der Mark (xx jaar)
07) Rob Egging (60 jaar)
08) Marcel Leenders (50 jaar)
08) Willem Meijer (60 jaar)
09) Jacques de Winter (75 jaar)
10) Pim Blok (60 jaar)
11) Joop Hengeveld (50 jaar)
Niet op de foto’s: 
Geert van Gessel, Bas Koeman, Maarten Meijer, 
Marco Berends, Michiel Molenaar, Erik Fransen en 
Patrick Huggers (allen 25 jaar)
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Francis Opoku Agyemang
Na een tijdperk van zo’n 25 jaar trainerschap stopt 
Francis Opoku voor nu als coach bij de jeugd van 
VDZ. Francis was jarenlang een bekend en vertrouwd 
gezicht zowel op het veld als langs de lijn! Bij de Dtjes, 
B, maar ook het tweede! De laatste 2 jaar stond hij 
aan het roer bij JO191. Een niet onbesproken team, 
waar hij meer was dan hun trainer! Hij was hun mentor, 
opvoeder, motivator, stimulator en soms leraar! Het 
team kende vele pieken maar ook wat dalen toen zich 
meerdere blessures voordeden! Desondanks bleef 
Francis positief en wilde het team tot optimale ontwikke-
ling laten komen!

Afgelopen donderdag was er een informeel afscheid 
van Francis en zijn voltallige staf. Ouders en spelers 
blikten met elkaar terug op een bijzonder tijdperk! Na-
mens velen, ouders en spelers die onder zijn aanvoe-
ring hebben mogen spelen, willen wij Francis bedanken 
voor al die jaren volle inzet en overgave tijdens zijn 
trainerschap! 
Succes Francis met alles wat je gaat doen!

Appie van der Elst sluit 
zijn VDZ-periode af ……
Doordat de zonen Dennis en Philip gingen voetbal-
len bij VDZ deed Appie zijn intrede binnen de club. 
Vele functies bij de jeugd en senioren heeft hij 
vervuld binnen de vereniging zoals andere trainer/
leider, begeleiding slaapmutsentoenooi, activiteitien-
commissie, technisch coördinator
Door het uitvliegen van het huidige JO191 (met 
sommige spelers is Appie al 12 jaar verbonden) 
naar de senioren en zijn jongste zoon Philip maakt 
een overstap naar andere club binnen Arnhem, 
is het voor Appie een moment om de vlag neer te 
leggen.

Namens alle pupillen, junioren en commissieleden 
die Appie tijdens zijn periode bij VDZ begeleidt, on-
dersteunt en samengewerkt  > Super bedankt voor 
je inzet, enthousiasme en je bevlogenheid.

Geniet van de vrije tijd en veel plezier op de 
tennisbaan.

Team JO191 heeft het turbulente seizoen van 
2021/2022 afgesloten met een trip naar Praag. Met 

28 man werd er per bus gereisd naar een internationaal 
voetbaltoernooi. Een fantastische ploeg spelers met een 
aantal meegereisde vaders hebben het goed naar hun zin 
gehad.

JO19-1 sluit seizoen af in Praag

Voor de statistieken ; de zesde plaats van de deelnemen-
de 18 teams werd behaald.

Tevens nog een sportieve dank aan alle sponsoren!!

Karin Smitde Vries
Sharon Darim



VDZ JO12-1

Tijdens een heuse ceremonie, op een waarachtig po-
dium, mochten de jongens van VDZ JO121 onlangs een 

nietvanechtteonderscheiden FIFAwereldbeker in de lucht 
steken. Dat was de prijs die ze kregen na de 20 winst in de finale 

van het Mini WK in het het Duitse Ottenstein. 

Van vrijdag tot zondag werd er in verschillende leeftijdscategorieën als lan-
denteams, gestreden om die felbegeerde bokaal. Daarom trad de JO121 voor 

de gelegenheid aan als Nederland, in speciale, oranje tenues, gesponsord door 
de makelaars en hypotheekadviseurs van Zigt. Ook de JO141 van VDZ  in tenues 

gesponsord door advocatenkantoor Clairfort  nam deel aan het toernooi. Zij behaalden in 
een hogere leeftijdscategorie (onder 15 jaar) een mooie vijfde plek. Voor beide teams (en de 

ouders van de spelers) was het een gezellige afsluiting van een mooi seizoen. 

wereld 
kampioen!
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VDZ Voetbalacademie, VDZ in beweging

VDZ in beweging

VDZ Voetbal Academie

  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. 

Doelstelling

‘Voetbal met meer plezier. Dat is eigenlijk onze ul-
tieme doelstelling. En het klinkt eenvoudig, maar 
biedt toch ook verschillende uitdagingen. Plezier zit 
in veel dingen. Het is in ieder geval enorm belangrijk 
dat kinderen plezier ervaren in bewegen en leren dat 
goed te doen. Niet alleen voor hun fysieke ontwikke-
ling. Ook voor hun algemene ontwikkeling. Voetbal 
draagt namelijk ook bij aan bijvoorbeeld doorzet-
tingsvermogen en een prettige sociale omgang.

Het plan VDZ FUNdament, dat we vorig seizoen 
hebben gelanceerd, is de basis van waaruit we wer-
ken aan de ontwikkeling van trainingen, trainers en 
coaches met als doel: meer plezier. De praktijkbege-
leiders en de technisch coördinatoren hebben een 
belangrijke rol bij de uitvoer van dat plan. Deze vrij-
willigers worden dus steeds meer zichtbaar op en en 
rond het veld.’

Innovatieve ideeën 

‘De ontwikkeling van de Voetbal Academie stopt 
nooit. Sinds dit seizoen is er een oefenstof module 
waar onze trainers inspiratie uit kunnen halen, pas-
send bij de ontwikkeling van het kind. En we groeien 
steeds verder op het gebied van passende scholin-
gen voor verschillende kaderfuncties. De toekomst 
zie ik dan ook zonnig in. 

Wat ik graag zou willen als de club in 2026 honderd 
jaar bestaat? Nou, stel je voor dat we tegen die tijd 
een vernieuwd, modern sportcomplex hebben, met 
nog betere faciliteiten. Dan zie ik mogelijkheden 
voor allerlei leuke innovatieve ideeën waar ik nu al 
stiekem over nadenk. Heb je al eens gehoord van 
een athletic skills wall?’

Jasper de Kinkelder

Een kapstok. Zo kun je de VDZ Voetbal Aca-
demie zien, zegt hoofd jeugdopleiding Niek 
Verheijen. En met die kapstok wordt een con-

crete invulling gegeven aan de slogan voetbal met 
meer plezier. ‘Vanuit de academie ondersteunen we 
trainers en coaches met leukere en betere oefenstof 
én helpen we ze om volgens de VDZ-fi losofi e een 
wedstrijd te begeleiden.’ Maar hoe doet de acade-
mie dat? En wie doet dat dan? Niek legt het ons uit.

Een voetbal academie. Waarom?

‘Wekelijks laten wij bij VDZ zo’n 900 kinderen plezier 
beleven aan sporten en bewegen. Dat doen we met 
enkel vrijwilligers. En het gekke is; van hen vragen 
we eigenlijk hetzelfde als de (professioneel) opgelei-
de trainer of coach die vaak hogere of professionele 
teams trainen of coachen. Om de jeugd op ieder ni-
veau voldoende opgeleide trainers en coaches aan 
te bieden heeft VDZ de Voetbal Academie opgericht. 
Door zelf op te leiden blijft voetbal namelijk toegan-
kelijk voor iedereen. Anders wordt het een sport voor 
mensen met een goed gevulde portemonnee.

De Voetbal Academie is het centrale punt in de voet-
balopleiding van VDZ om enthousiaste vrijwilligers 
te helpen. Zodat ze relevante ervaring opdoen, zich 
comfortabeler voelen in hun rol en met meer plezier 
een team begeleiden.’

Wie doet wat?

‘Naast mijn rol als hoofd jeugdopleiding zijn er binnen 
de Voetbal Academie verschillende andere rollen en 
functies. Zo wordt ik door een aantal mensen gehol-
pen bij het opzetten van cursussen en opleidingen 
en zijn er technische coördinatoren voor ‘leeftijdsla-
gen’. Zij houden zich bezig met het plezier en de ont-

wikkeling van de spelers en met ondersteuning van 
de trainers en coaches. Ook zijn ze verantwoordelijk 
voor de teamindelingen binnen elke ‘leeftijdslaag’. 

Bij de jongste jeugd (O8 en O9) zijn er bovendien 
praktijkbegeleiders. Zij staan samen met de trainers 
op het veld om de oefenstof in te zetten. Dat helpt bij 
het creëren van gelijke kansen voor alle spelers en 
speelsters en zo helpen we de - vaak beginnende 
- trainers goed op weg. Er zijn ook algemeen coör-
dinatoren binnen de ‘leeftijdslagen’. Zij zijn het lijntje 
naar de teamleiders en teammanagers en zijn meer 
faciliterend voor de spelers en het team. 

Teamindelingen

‘We vinden het belangrijk dat de jongens en mei-
den kunnen voetballen op het niveau dat bij ze past 
en daar omringd zijn door kinderen met dezelfde 
motivatie voor het spel. Maar, zo eerlijk moeten we 
zijn, het inschatten van die twee zaken is op jonge 
leeftijd altijd een momentopname. We hebben geen 
glazen bol. Die gaan we ook niet krijgen. Daardoor 
zijn er elk seizoen wel verschuivingen; dat past ook 
gewoon bij de ontwikkeling van een kind. 

Het gebruik van een term als ‘selecteren’ geeft die 
jaarlijkse verschuiving altijd een nare bijsmaak. Het 
lijkt iets te zeggen als: jij bent goed of minder goed. 
Terwijl het gaat om iedereen op de voor hem of haar 
juiste plek te laten voetballen. Het probleem is dat 
we allemaal een andere defi nitie aan de term ‘selec-
teren’ geven. Misschien moeten we daar eens het 
gesprek over voeren; wat is het en wanneer gebrui-
ken we het wel of niet. Maar het is, zoals bij iedere 
vereniging, inmiddels wel een onderdeel geworden 
van tradities en gebruiken.’



VDZ in beweging

VDZ Voetbal Academie

  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. 

Doelstelling

‘Voetbal met meer plezier. Dat is eigenlijk onze ul-
tieme doelstelling. En het klinkt eenvoudig, maar 
biedt toch ook verschillende uitdagingen. Plezier zit 
in veel dingen. Het is in ieder geval enorm belangrijk 
dat kinderen plezier ervaren in bewegen en leren dat 
goed te doen. Niet alleen voor hun fysieke ontwikke-
ling. Ook voor hun algemene ontwikkeling. Voetbal 
draagt namelijk ook bij aan bijvoorbeeld doorzet-
tingsvermogen en een prettige sociale omgang.

Het plan VDZ FUNdament, dat we vorig seizoen 
hebben gelanceerd, is de basis van waaruit we wer-
ken aan de ontwikkeling van trainingen, trainers en 
coaches met als doel: meer plezier. De praktijkbege-
leiders en de technisch coördinatoren hebben een 
belangrijke rol bij de uitvoer van dat plan. Deze vrij-
willigers worden dus steeds meer zichtbaar op en en 
rond het veld.’

Innovatieve ideeën 

‘De ontwikkeling van de Voetbal Academie stopt 
nooit. Sinds dit seizoen is er een oefenstof module 
waar onze trainers inspiratie uit kunnen halen, pas-
send bij de ontwikkeling van het kind. En we groeien 
steeds verder op het gebied van passende scholin-
gen voor verschillende kaderfuncties. De toekomst 
zie ik dan ook zonnig in. 

Wat ik graag zou willen als de club in 2026 honderd 
jaar bestaat? Nou, stel je voor dat we tegen die tijd 
een vernieuwd, modern sportcomplex hebben, met 
nog betere faciliteiten. Dan zie ik mogelijkheden 
voor allerlei leuke innovatieve ideeën waar ik nu al 
stiekem over nadenk. Heb je al eens gehoord van 
een athletic skills wall?’

Jasper de Kinkelder

Een kapstok. Zo kun je de VDZ Voetbal Aca-
demie zien, zegt hoofd jeugdopleiding Niek 
Verheijen. En met die kapstok wordt een con-

crete invulling gegeven aan de slogan voetbal met 
meer plezier. ‘Vanuit de academie ondersteunen we 
trainers en coaches met leukere en betere oefenstof 
én helpen we ze om volgens de VDZ-fi losofi e een 
wedstrijd te begeleiden.’ Maar hoe doet de acade-
mie dat? En wie doet dat dan? Niek legt het ons uit.

Een voetbal academie. Waarom?

‘Wekelijks laten wij bij VDZ zo’n 900 kinderen plezier 
beleven aan sporten en bewegen. Dat doen we met 
enkel vrijwilligers. En het gekke is; van hen vragen 
we eigenlijk hetzelfde als de (professioneel) opgelei-
de trainer of coach die vaak hogere of professionele 
teams trainen of coachen. Om de jeugd op ieder ni-
veau voldoende opgeleide trainers en coaches aan 
te bieden heeft VDZ de Voetbal Academie opgericht. 
Door zelf op te leiden blijft voetbal namelijk toegan-
kelijk voor iedereen. Anders wordt het een sport voor 
mensen met een goed gevulde portemonnee.

De Voetbal Academie is het centrale punt in de voet-
balopleiding van VDZ om enthousiaste vrijwilligers 
te helpen. Zodat ze relevante ervaring opdoen, zich 
comfortabeler voelen in hun rol en met meer plezier 
een team begeleiden.’

Wie doet wat?

‘Naast mijn rol als hoofd jeugdopleiding zijn er binnen 
de Voetbal Academie verschillende andere rollen en 
functies. Zo wordt ik door een aantal mensen gehol-
pen bij het opzetten van cursussen en opleidingen 
en zijn er technische coördinatoren voor ‘leeftijdsla-
gen’. Zij houden zich bezig met het plezier en de ont-

wikkeling van de spelers en met ondersteuning van 
de trainers en coaches. Ook zijn ze verantwoordelijk 
voor de teamindelingen binnen elke ‘leeftijdslaag’. 

Bij de jongste jeugd (O8 en O9) zijn er bovendien 
praktijkbegeleiders. Zij staan samen met de trainers 
op het veld om de oefenstof in te zetten. Dat helpt bij 
het creëren van gelijke kansen voor alle spelers en 
speelsters en zo helpen we de - vaak beginnende 
- trainers goed op weg. Er zijn ook algemeen coör-
dinatoren binnen de ‘leeftijdslagen’. Zij zijn het lijntje 
naar de teamleiders en teammanagers en zijn meer 
faciliterend voor de spelers en het team. 

Teamindelingen

‘We vinden het belangrijk dat de jongens en mei-
den kunnen voetballen op het niveau dat bij ze past 
en daar omringd zijn door kinderen met dezelfde 
motivatie voor het spel. Maar, zo eerlijk moeten we 
zijn, het inschatten van die twee zaken is op jonge 
leeftijd altijd een momentopname. We hebben geen 
glazen bol. Die gaan we ook niet krijgen. Daardoor 
zijn er elk seizoen wel verschuivingen; dat past ook 
gewoon bij de ontwikkeling van een kind. 

Het gebruik van een term als ‘selecteren’ geeft die 
jaarlijkse verschuiving altijd een nare bijsmaak. Het 
lijkt iets te zeggen als: jij bent goed of minder goed. 
Terwijl het gaat om iedereen op de voor hem of haar 
juiste plek te laten voetballen. Het probleem is dat 
we allemaal een andere defi nitie aan de term ‘selec-
teren’ geven. Misschien moeten we daar eens het 
gesprek over voeren; wat is het en wanneer gebrui-
ken we het wel of niet. Maar het is, zoals bij iedere 
vereniging, inmiddels wel een onderdeel geworden 
van tradities en gebruiken.’
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COOP supermarkt Alteveer

Beethovenlaan 61 | Arnhem

Veldman Sport
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Beethovenlaan 61 | Arnhem

VDZ
HOGEROP

Sponsornieuws
Bij het uitkomen van deze laatste Volharder van het 
seizoen 2021-2022 blikken we graag even terug. Zowel 
heren 1 als vrouwen 1 hebben een goed seizoen 
achter de rug, in de bovenste helft van de ranglijst 
geëindigd. Wellicht voor de vrouwen een resultaat 
waar vooraf zeker geen rekening mee was gehouden. 
Tegenover de jammerlijke degradatie van ons hoogste 
jeugdteam uit de vierde divisie staan gelukkig vele 
kampioenschappen bij de diverse jeugdteams. 

Voor VDZ Hogerop was het zeker ook een goed 
seizoen. Onze hoofsponsor BVR Accountants en 
Belastingadviseurs heeft het contract met een jaar 

verlengd (zie pag . 52) en het tiende jaar in als hoofdspon-
sor. Ook Burgers’ Zoo heeft het contract als hoofdsponsor 
Jeugd met maar liefst 5 jaar verlengt, wat ze tot in ons 
jubileumjaar hoofdsponsor Jeugd maakt (zie pag . 13). We 
zijn zeer verheugd met deze ontwikkeling en zijn BVR en 
Burgers’ Zoo dankbaar voor het gestelde vertrouwen in 
VDZ. Gelukkig kunnen we melden dat er ook de afgelo-
pen periode weer een aantal bedrijven is aangesloten bij 
onze mooie vereniging;

Brafon Brandveiligheidsmanagement
Samen met zusterbedrijven Obex en Tesmo is Brafon 
Brandveiligheidsmanagement een integrale veiligheids
kennisketen. Samen bieden deze bedrijven een totaal-
pakket op het gebied van brandveiligheid aan. Met deze 
bedrijven is Brafon in staat om relaties volledig te ontzor-
gen en een totaalpakket aan te bieden. Tesmo gaat de 
BHVtrainingen voor VDZ verzorgen en binnenkort komt 
er een veiligheidswand in de hal.

Meer informatie vindt u op www.brafon.nl

Grand Café Aan de Beek
Een fantastische plek om gezellig samen te komen is het 
Grand Café Aan de Beek. “Een plek om te genieten van 
de natuurlijke omgeving en het heerlijke eten”. 

Met de ligging in Sonsbeekpark, uitzicht op de 
St.Jansbeek en het ondergelegen Nederlands Wa-
termuseum is de naam Aan de Beek toegekend. Zo 
worden de natuurlijke omgeving en de beek vertaald in 
de inrichting. Naast lunchen en borrelen is de locatie ook 
geschikt voor trouwfeesten, bedrijfsfeesten, vergaderin-
gen en diverse bijeenkomsten. Grand Café Aan de Beek 
staat bekend om het feit dat vrijwel elke wens vervuld kan 
worden. Hierdoor krijgt jouw feest een persoonlijke touch. 
Naast feesten en partijen kunnen ook uitgebreide BBQ’s 
worden gehouden. Verder kun je bij Aan de Beek terecht 
voor vergaderingen of een gezellige high tea.

Meer informatie vindt u op www.grandcafeaandebeek.nl

Zigt Makelaars
Nieuwe sponsor Zigt Makelaars houdt van duidelijkheid. 
Door een helder verwachtingspatroon vooraf, inzicht 
tijdens het adviestraject en het te allen tijde nakomen van 
afspraken brengen ze het adviestraject tot een goed eind. 
Zigt wil dat je een goed gevoel aan de dienstverlening 
overhoudt. Bij Zigt makelaars houden ze van transparante 
dienstverlening, 24/7 inzichtelijk, heldere communicatie, 
alles onder een dak, digitaal werken en scherpe en duide-
lijke tarieven. 

Meer informatie vindt u op www.zigt.nu

Wilt u ook lid worden van onze gezellige businessclub 
VDZ Hogerop of wilt u onze mooie roodzwarte vereniging 
op een of andere manier steunen neem dan contact met 
ons op, vdzhogerop@vdzarnhem.nl
VDZ Hogerop wenst u een hele fijne vakantie en zien jullie 
graag terug bij de start van het nieuwe seizoen !!

Jan Tenback

http://www.brafon.nl
http://www.grandcafeaandebeek.nl
http://www.zigt.nu


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

Jansstraat 12 - 6811GJ Arnhem

Voetbalshop Arnhem

026-3892248 - Arnhem@voetbalshop.nl 
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Ook perfect voor 
uw verjaardag, een receptie of  clubavond

Jansstraat 12 - 6811GJ Arnhem

Voetbalshop Arnhem

026-3892248 - Arnhem@voetbalshop.nl 

Vrijwilligers van het jaar

Bert Kok

Bert ondersteunt het bestuur sinds jaar en dag om het ingezette financieel beleid 
te vertalen in de administratie van VDZ. Dit leidt tot transparante maand en 

jaarrapportages waarop het bestuur zich mede financieel kan verantwoorden en 
bijsturen. Daarnaast geeft Bert gevraagd en ongevraagd advies aan de de bestuurs-
leden omtrent de accountantsregels die gelden voor een club als VDZ met deze 
financiële omvang. Bert wordt alom gewaardeerd voor zijn enorme inzet voor VDZ. 
Hij doet dit volledig op de achtergrond en is daar mee wat je noemt een echte stille 
kracht.

Wij hopen dat hij dit nog jaren wilt voortzetten.

Door corona beleefden we twee vreemde seizoenen; 
competities werden stilgelegd, er werd soms zonder 

publiek een beetje gevoetbald, dan waren er weer andere 
voorwaarden om wedstrijden te  spelen. En zo moesten 
we ons telkens aanpassen aan de veranderende situatie. 
Ook voor aanvang van seizoen 2021/22 waren er weer tal 
van vragen en onzekerheden, maar met dat verschil dat 
de competities weer werden opgestart. 

We wisten dus niet wat we dit seizoen konden verwach-
ten. De versoepelde afzeg en verplaatsmogelijkheden 
voor teams zorgde er in ieder geval voor dat een grote 
hoeveelheid wedstrijden vaak op het laatste moment 
werd verplaatst of geannuleerd, dat teams helemaal niet 
kwamen opdagen, dat onze eigen teams pas op zaterdag 
wisten of ze genoeg mensen hadden, dat scheidsrech-
ters zich ziek meldden, dat vrijwilligersteams niet of met 
minder kwamen ter ondersteuning etc. Dat alles kwam op 
wedstrijddagen samen op het bordje van de vrijwilligers 
van het wedstrijdsecretariaat. 

Met trots kunnen we zeggen dat het team ‘wedstrijdsecre-
tariaat jeugd’ er ieder weekend in is geslaagd om  onder 
de geschetste omstandigheden  een echte gastheer/
vrouw te zijn namens VDZ. Voor bezoekers en eigen 

Team wedstrijdsecretariaat jeugd

leden, voor spelers, speelsters, ouders, trainers en bege-
leiders. Ze vonden oplossingen, susten brandjes, zorgden 
dat wedstrijden gespeeld konden worden en bovenal 
straalden plezier uit. Daarnaast een team waar veel po-
sitieve energie in zit, meedenkt en met oplossingen komt 
waar de vereniging mee geholpen is.   

Daarom is deze waardering meer dan verdiend voor het 
team ‘wedstrijdsecretariaat jeugd’, onder de bezielende 
leiding van Gérard, bedankt Remke, Fianne, Paulien, 
Linda, Jeroen, Carlo, Bart, Jaap, Marc, Bert & Martijn.

Op de Golden Oldies / Vrijwilligersavond werden ook de vrijwilligers van het jaar in het zonnetje gezet. Bert 
Kok, oud-penningmeester en nog steeds actief betrokken bij het financiële beleid van VDZ, werd gekozen als 
vrijwilliger van het jaar bij de senioren. Hij was, zoals dat hoort bij stille krachten, niet aanwezig bij de uitrei-
king. Bij de jeugd werd dat toegekend aan een team, het wedstrijdsecretariaat dat het in dit seizoen wel heel 
zwaar had om bij al die uitvallende wedstrijden toch te zorgen dat alles op rolletjes verliep. Ook zij waren niet 
allemaal aanwezig maar een klein groepje kon toch de felicitaties in ontvangst nemen.



Meedoen met de  
leukste club van Arnhem

Toen we van start gingen dit seizoen, wisten we niet 
hoe het allemaal ging verlopen. Corona bepaalde 
veel. Veel afgelaste of verplaatste wedstrijden. 

Veel wijzigingen in regels en afspraken. En nog veel, veel 
meer dat afgelopen seizoen maakte zoals het was en 
vroeg om onze flexibiliteit. Maar, we hebben het gefixt met 
elkaar. 

Er werd weer gevoetbald en getraind. Er waren weer 
trainers en leiders. Er stonden weer vrijwilligers achter 
de bar. We hadden weer onze toernooien. En bovenal: 
we konden elkaar weer ontmoeten in onze vlak voor de 
lockdowns gerenoveerde kantine. Bijna alles leek als 
vanouds, maar toch nog niet. 

Corona lijkt een grotere wissel te hebben getrokken op 
onze vrijwilligers in de afgelopen twee jaar, dan tijdens de 
lockdowns leek. Helaas stopt een aantal trainers, leiders 
en commissieleden. Dat betekent dat we vóór komend 
seizoen veel gaten zullen moeten vullen. Niet alleen in de 
commissies zijn er vacatures, maar ook in de begeleiding 

van teams hebben we nog niet alles rond 
voordat we van start gaan in augustus. 

Maar het biedt ook nieuwe kansen. Want het is toch veel 
leuker om een actieve rol bij VDZ in te vullen, dan langs 
de kant toe te kijken. En denk niet: ‘dat kan ik niet.’ Er 
zijn echt zoveel dingen te doen, die nodig zijn om ‘de 
vereniging te laten draaien’. Niet voor alles hoef je ver-
stand van voetbal te hebben, hoe relatief dat ook is. Bij de 
organisatie van toernooien of activiteiten voor de jeugd, 
is juist organisatietalent of creativiteit veel belangrijker. 
Als teamleider ben je juist heel sterk in Whatsappen en 
als voorzitter van de jeugd, ben je verbinder en stuurt een 
super enthousiast team aan. 

Ik maak het dit keer niet langer, maar hoop dat we een 
beroep kunnen doen op een nieuwe groep ouders die het 
leuk vindt om mee te verenigen bij de leukste vereniging 
van Arnhem en invulling helpt te geven aan onze missie: 
voetbal met meer plezier.

Fijne vakantie,
John Wijbenga, voorzitter jeugd a.i.

Foto’s van onderlinge wedstrijden 
tussen JO08 en 09 op 6 juni 
foto’s Kim Corbeek-Folman
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De coördinator 
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De coördinator dames
Faciliteren van het vrouwenvoetbal bij VDZ. Zorgen dat de aansluiting met 
de jeugd soepel geregeld is. Zorgen dat trainers met trainers communiceren. 
Alweer 8 jaar het werk van de coördinator damescommissie. Na de afsluitende 
training van VDZ vrouwen 1 heeft ie voor iedere speelster een roosje en een 
persoonlijk woordje. Ook voor z’n eigen dochter, die na jaren vertrekt bij VDZ. 
Dat vindt ie jammer, maar zelf gaat ie voorlopig graag nog even door. 

Op de foto: Ad Heijnen, vader van Eva Heijnen.
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Eindelijk konden we als sponsorcommissie weer 
eens een bijeenkomst voor alle sponsoren van VDZ 
organiseren. Het was al weer 3 jaar geleden dat we 

een mooie avond hadden bij zorgboerderij Mariendaal en 
ook de wijngaard Mariendaal hebben bezocht. We hebben 
de afgelopen jaren natuurlijk geprobeerd contact te houden 
met onze sponsoren maar door alle beperkingen vanwege 
corona was dat natuurlijk niet makkelijk en onze sponsoren 
gaven ook wel aan dat ze de bijeenkomsten maar ook het 
bezoeken van een buitenlandse wedstrijd en de door ons 
georganiseerde avondwedstrijden wel hadden gemist. 

We zijn er dit jaar weer in geslaagd om een leuk pro-
gramma te organiseren. De avond vond plaats in het 
oude Rembrandt Theater. Twee bekende Arnhemse 
ondernemers én VDZers Tijs Bergervoet en Robin van 
der Beek exploiteren deze locatie voorlopig en Tijs heeft 
kort uitgelegd wat ze met deze locatie, Club Rembrandt, 
kunnen doen qua evenementen en feesten. Er was een 
goede opkomst van sponsoren naast een delegatie van 
VDZ waaronder een aantal mensen van de onderhouds-

commissie die we speciaal hadden uitgenodigd vanwege 
het vele werk wat ze doen in ophangen van reclamebor-
den rond het hoofdveld.

Na een welkomstdrankje in de foyer en het terras waar de 
sfeer van de stad goed beleefd kan worden was er eerst 
een officieel gedeelte die in de oude nostalgische filmzaal 
plaatsvond. De sponsoren werden bedankt voor het trouw 
blijven aan VDZ in de Coronaperiode en er zijn nauwelijks 
opzeggingen geweest. Daarnaast is er vermeld dat VDZ 
na nu al 9 jaar samenwerking met Burgers ‘Zoo als Hoofd-
sponsor Jeugd er een contractverlenging is aangegaan 
voor nog eens 5 jaar en  waarbij deze periode bewust tot 
na 2026 is afgesproken vanwege het samen optrekken 
naar het 100jarig bestaan van VDZ en we de ervaring 
van Burgers ‘Zoo kunnen gebruiken die een aantal jaren 
gelden dit jubileum hebben gevierd. In deze uitgave van 
de Volharder staat een artikel van Rik van de Oosterkamp 
die samen met Patrick Hofstede namens VDZ Hogerop 
het contract heeft voorbereid met Burgers’ Zoo. 

Hoofdsponsor BVR gaat de tien jaar volmaken 

VDZ Hogerop sponsoravond bij Club Rembrandt
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Een belangrijk onderdeel van de samenwerking is ge-
stoeld op het enthousiasme van Alex van Hooff over het 
plan van de voetbalacademie. VDZ Hogerop wil graag 
meer nieuwe en bestaande sponsoren enthousiast maken 
voor dit plan wat door bedrijven ook als maatschappelijk 
verantwoord ondernemen gezien wordt want jeugd en 
bewegen maar ook aanleren van sociale vaardigheden 
wordt als basis gezien voor dit plan en daarbij is het plan 
zeker niet alleen maar gericht op optimaal presteren van 
de hoogste teams. 

Daarna was er ook de ondertekening van het contract van 
onze hoofdsponsor BVR accountants en belastingadvi-
seurs, die nog één jaar hoofdsponsor van VDZ wil zijn om 
de tien jaar vol te maken en daarna graag ruimte biedt 
aan een ander bedrijf om hoofdsponsor te worden. VDZ is 
blij en trots met zo’n trouwe sponsor en als bedankje werd 
na ondertekening aan de drie eigenaren Robert Berkhout, 
Paul en Rijn en Arlet van Dingenen een VDZshirt aange-
boden met logo en tien jaar trouw sponsorschap.

Na het officiële gedeelte was er tijd voor bij praten met 
drankje en hapje wat werd verzorgd door Restaurant 
Renao, natuurlijk sponsor van VDZ. Als laatste onderdeel 
was er een bierproeverij van de Arnhemse brouwerij Durs 
die sinds een aantal jaren diverse soorten bier maakt en 
de brouwerij is gevestigd boven restaurant Goed Proeven. 
Na een korte inleiding kon er twee biertjes geproefd wor-
den. Dit viel bij iedereen goed in de smaak en zo liep de 
avond nog even door. Als bedankje en herinnering kreeg 
iedere sponsor nog een klein bierpakketje van Durs mee 
naar huis om nog op een later moment na te genieten van 
deze zeer geslaagde avond waarin wij als sponsorcom-
missie erg tevreden op terug kunnen kijken. 

We hebben al veel goede reacties gehoord van sponso-
ren en ook een aantal potentiële sponsoren die door ons 
en bedrijven waren uitgenodigd en na zo’n avond kan ik 
me niet voorstellen dat zij geen sponsorovereenkomst aan 
gaan. 

Evert van Amerongen

Hoofdsponsor BVR gaat de tien jaar volmaken 

VDZ Hogerop sponsoravond bij Club Rembrandt

VDZ
HOGEROP



BSW Adviesgroep

rung thais restaurant

Thais Restaurant Rung

Versheid en variatie, dat zijn in ons restaurant de sleutelwoorden

Probeer eens de diverse gerechten van onze menukaart

en deel met de Thai de smaak van hun aromatische keuken

Ruiterstraat 43 Arnhem

meer info:

www.restaurantrung.nl
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‘Via noeste trainingen kreeg hij dat onderdeel
onder de knie’
De Engelse trainer Fred Warburton leerde hem het pluk-
ken van de bal, in de lucht maar ook van de schietgrage 
voeten van menig voorhoedespeler . Hij keepte stijlvol en 
klemvast . Wegstompen vond hij niks, vangen wel . Zijn 
lange armen kwamen hem daarbij goed van pas . Met 
lage schuivers had hij aanvankelijk wel moeite . Via noeste 
trainingen kreeg hij ook dat onderdeel van het vak letterlijk 
en figuurlijk onder de knie.

Just Göbel (1891 – 1984) had alle eigenschappen om in 
zijn tijd een groot keeper te worden en zijn trainer wist wat 
er nodig was om hem nog beter te maken. Daarmee was 
hij zijn tijd ver vooruit. De meeste keepers moesten het 
maar uitzoeken. 

Door de jaren heen is de opleiding voor keeperstrainers, 
de trainingsstof, de rol van keepers en het trainen van 
keepers gigantisch geëvolueerd. VDZ gaat vanaf het 
nieuwe seizoen ook meer werk maken van de keepers-
opleiding en begeleiding. Keepen wordt nog leuker. We 
gaan daarvoor meer keeperstrainers opleiden en trainers 
begeleiden om specifieker met de keepers te trainen 
tijdens de teamtrainingen. Daardoor kunnen we meer 
trainingen aanbieden en zullen de trainingen voor keepers 
nog leuker worden.

Just Göbel keepte 22 keer in oranje en werd in Europa 
vaak genoemd als de beste keeper in zijn tijd. Wie weet 
komt er na meer dan 100 jaar een volgende keeper in het 
Nederlands Elftal uit de VDZkeepersopleiding.

John Wijbenga

Over keepers gesproken…

VDZ-keepersopleiding

Just Göbel in Oranje tegen het thuisland op de 
Olympische Spelen van 1912 in Zweden

Foto’s Kim Corbeek-Folman
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Met de laatste speelronde van de competitie 
achter de rug, met een mooie 4-1 overwin-
ning uit bij SKV in Wageningen, is het tijd 

om het seizoen bijna af te sluiten. In de competitie 
hebben we het zowel voor als na de winterstop be-
hoorlijk goed gedaan. Beide keren zijn we netjes in 
de middenmoot geëindigd. De meiden hebben veel 
geleerd dit seizoen. Vooral de stappen gemaakt om 
vanuit je positie te gaan spelen. Ook komen ze nu 
meer in de duels en winnen deze ook meer. Het 
voetbal zelf is ook langzaam aan vooruit gegaan. 
Deze combi plus de leuke onderlinge sfeer heeft 
ook voor een goed team gezorgd dat uiteindelijk ook 
voor elkaar wil gaan.

Zelf vond ik vroeger dan nu ook de leukste tijd van 
het voetbalseizoen aanbreken, namelijk de tijd van 
de toernooien. Ik kan nog wel herinneren dat we 
soms uren (of zo lang leek het) in de auto zaten om 
naar heinde en verre toe te rijden. Ook weleens in 
Duitsland gespeeld op gravel staat mij nog bij. Maar 
altijd veel plezier beleefd in ieder geval.

Nu de tijd om niet als speler maar als trainer mee te 
gaan met mijn meidenteam MO15-2. We hebben 2 
toernooitjes waar we aan meedoen. De eerste heb-
ben ten tijde van het schrijven van deze tekst net 
achter de rug in Utrecht en de volgende en laatste 
is op 18 juni, het Arnhemse Girls toernooi, bij Arn-
hemse Boys in Arnhem. Hierover wellicht nog wat 
meer in de volgende Volharder.

Toernooi 11 juni bij DVSU in Utrecht
Helemaal in Utrecht zul je zeggen. Nou inderdaad. 
Het is wat dunner bezaaid met toernooien voor de 
meiden dan voor Jongens natuurlijk, En in Arnhem 
en omstreken worden volgens mij ook wat minder 
toernooien georganiseerd lijkt het. In ieder geval de 
toernooien waar ook meidenteams aan meedoen. 
Daarnaast is het ook wel leuk om even tegen wat 
andere tegenstanders te spelen dan degene ie je 
wellicht in de competitie ook al tegen bent gekomen. 

Dus op naar Utrecht. 
Aangekomen bij DVSU in Utrecht worden we ver-
welkomt bij een gezellig en feestelijk sportpark. Mijn 
medecoach Nico was eerder al met zijn dochter en 
een paar andere speelsters naar Utrecht getrokken, 
want de dames vonden het wel een goed idee om 
wat te gaan shoppen van te voren. 

Aangemeld en met een tas vol drankjes, sultana’s, 
sleutelhangers e.d. gingen we richting veld 5 om 
daar ons kamp op te zetten zeg maar. Al onze wed-
strijden werden op dat veld gespeeld en wij konden 
mooi een plekje zoeken op het naastliggende gras-
veld. Lekker bijkleuren in de zon tot wij de eerste 
wedstrijd moesten spelen. Mooi weer was het zeker. 
Echter net een tikkeltje te warm om lekker te kun-
nen spelen, je moet altijd wat te klagen hebben na-
tuurlijk. De wedstrijd voor ons alvast even een paar 
tegenstanders aan het werk kunnen zien. Wij zijn 
ingedeeld bij allemaal mo15-1 teams dus ons stond 

sowieso een pittige poule te wachten in ieder geval. 
Zeker als we de eerste wedstrijd tegen sv De Meern 
moeten spelen waarbij hun team in de hoofdklasse 
speelt en wijzelf 2e klasse. Verschil was al snel aar-
dig duidelijk en wij konden ook niet mee in het ho-
gere tempo helaas. We kwamen al snel 1-0 achter 
en dat liep verder uit naar 4-0. Gelukkig speel je met 
een toernooi meerdere wedstrijden dus nog geen 
man overboord zeg maar. Tweede wedstrijd tegen 
de gastheren/dames van DVSU zelf. Zij spelen in 
een gelijke klasse en dat zag je ook terug in het veld. 
Wij hadden de hele wedstrijd aardig het overwicht en 
hebben ook een fl ink aantal kansen gehad die he-
laas niet benut werden. Toch kwamen we verdiend 
op de 1-0 via een hard en hoog ingeschoten penalty 
van Jada, verkregen na een handsbal van een van 
de speelsters van DVSU. Helaas konden we de 
overwinning niet over de streek trekken. Een van de 
spaarzame momenten van hun voor ons doel, resul-

teerde in een corner die via via via via zeg maar, bij 
ons tergend langzaam in het doel verdween. Maar 
het spel was in ieder geval hoopgevend.

De laatste wedstrijd tegen wederom een moeilijke 
tegenstander. Zeeburgia uit Amsterdam. Spelen 1e 
klasse dus we konden weer vol aan de bak. Maar 
dat gebeurde ook . Letterlijk keihard gestreden voor 
elke meter Hele fysieke wedstrijd maar met tus-
sendoor toch ook nog goed voetbal.  Verdiende 0-0 
tegen een goede tegenstander. Uiteindelijk zijn we 
tevreden met een beker voor de 3e plek weer huis-
waarts gegaan. Mooie, leuke  en leerzame dag. 

Op en vol goede moed naar het laatste afsluitende 
toernooi voor de afsluiter van het seizoen. Alvast 
fi jne vakantie allemaal alvast.

Ruben van Haeften

Mo15-2 seizoen afsluiting 
met leuke toernooien
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Beste eerstejaars senioren (vrouwen 
én mannen) van seizoen 2022/2023
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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Albert van Daalen 
Scheids in de 
schijnwerpers 

Scheidsrechters 
in de schijnwerpers

  Albert van Dalen

Wie is Albert van Dalen?
Ik ben Albert van Daalen, 54 jaar oud en al vanaf 
mijn 8e lid van VDZ - op 5 jaar na, toen heb ik voor 
DVOV en Arnhemia gevoetbald. Ik ben binnen VDZ 
altijd actief geweest als trainer van diverse selectie-
jeugdteams en VDZ-3. Daarnaast ben ik een paar 
jaar technisch jeugdcoordinator geweest. Ik heb in de 
redactie van De Volharder gezeten, regelde de prij-
zen voor de verloting tijdens de kerstfeestavond, heb 
bardiensten gedaan in de tijd dat er nog geen vrijwil-
ligersregeling was en natuurlijk ben ik al een aantal 
jaren scheidsrechter.

Welke leeftijden fl uit je?
Ik fl uit de oudere jeugd en senioren.

Waarom ben je scheidsrechter geworden?
IIk ben scheidsrechter geworden omdat ik als trai-
ner regelmatig commentaar had op scheidsrechters 
omdat deze zo slecht fl oten. ‘Als je commentaar hebt 
dan moet jezelf maar laten zien dat het beter kan.’ 
vond ik toen.

Wat was je leukste moment als scheidsrechter?
Eigenlijk is het altijd leuk om te fl uiten, omdat je dan 
22 spelers lekker hun hobby kan laten uitoefenen.  Bij-
zonder leuk was toen ik een wedstrijd van VDZ tegen 
VVO fl oot en de volgende week gevraagd werd om 
bij VVO te fl uiten, dat is toch een stukje waardering.  

Wat was je minst leuke moment als scheidsrechter?
De minst leuke ervaring was wel de wedstrijd VDZ 3 
-  SC EDS. Een wedstrijd die ik al in de eerste helft bij 
een 3-0 stand van VDZ heb moeten staken wegens 
diverse en meerdere bedreigingen van de spelers 
van  EDS. Wat ook altijd lastig blijft is als je bij VDZ 
fl uit dat de tegenstanders dan denken dat je voor 
VDZ fl uit terwijl ik juist objectief fl uit omdat ik er zelf 
een hekel aan had als de scheidsrechter bij mijn wed-
strijden niet eerlijk fl oot.

Welke scheidsrechter vind je goed en waarom?
De beste scheidsrechter op dit moment is Makkelie. 
Hij fl uit ook niet voor niks Europese topwedstrijden. 
Hij zit overal kort op en laat tegenwoordig een wed-
strijd steeds meer een wedstrijd zijn. Onze vriend Bas 
Nijhuis slaat hierin echt een beetje door en het begint 
steeds meer op de Bas Nijhuis-show te lijken...

Wat kan VDZ nog verbeteren t.a.v. de arbitrage en/of 
haar scheidsrechters?
VDZ ontvangt de scheidsrechters altijd netjes. Ook de 
scheidsrechtersbijeenkomst aan het begin van het sei-
zoen is een goed initiatief. Wel zal VDZ zeker binnen 
de jeugd actiever moeten werven om ervoor te zorgen 
dat er meer scheidsrechters komen. Bij deze roep ik 
dan ook zeker de oudere jeugdspelers op om je aan 
te melden als scheidsrechter omdat jij het ook prettig 
vindt als er bij jouw wedstrijd een scheidsrechter is.

Albert tijdens het Geert Egging toernooi
Foto: Marjon Elshof
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Golden Oldies 45+ kampioen
Het team dat ooit in 1986 begon als “VDZ Zaterdag 
1” en tot 1998 vele kampioenschappen vierden, heeft 
op zaterdag 28 mei een nieuw hoofdstuk geschreven 
in het toch al mooie jongensboek. Het team wat ooit 
bestond uit jonge honden is nu uitgegroeid tot “Gol-
den Oldies” die op zaterdag nog steeds 7 tegen 7 in 
een 45+ competitie spelen. Na 1998 werden er vooral 
prijzen gepakt tijdens de 3e helft, belangrijk voor de 
verbinding binnen ons team.

Dit seizoen heeft de KNVB na de reguliere com-
petitie een nieuw concept bedacht met een win-
naarspoule. Hierin spelen we nog een keer tegen 

de ploegen uit het linker rijtje. Dit toetje van het seizoen 
viel wel in de smaak bij de Golden Oldies. Sommige wed-
strijden werden voor de poorten van de hel weggesleept 
en in ons voordeel beslist. Het “wonder van Huissen” met 
een wonderschone voorzet van André die, gedragen door 
de wind, vanaf 30 m in het doel van Jonge Kracht zeilde. 
De veerkracht tegen GroenWit en Wodanseck waarbij we 
op zijn “Frans Duijts” in de laatste 10 minuten vanuit een 
achterstand de overwinning pakten. Opeens was 1 punt 
voldoende uit bij mede titel kandidaat Kesteren.

De hele week werd er al via de app groep toegeleefd naar 
de wedstrijd. Hans Zwartkruis had “Knoet” geregeld, het 
busje van zijn BSO. En met 9 man in de auto wil je natuur-
lijk niet saai via de snelweg naar Kesteren rijden. Speciaal 
hiervoor had Hans een knooppunten route uitgezet via de 
mooie omgeving van Arnhem, Oosterbeek en Wolfheze. 

De selectie was voor het eerst dit seizoen compleet 
en met 12 man was het dus ook steggelen wie welk 
kledinghaakje had in de kleedkamer. Na de gebruikelijke 
plichtplegingen met een groepsfoto voor onze sponsor 
Zorgwize, begonnen we aan de wedstrijd. Onze scheids 
Hans Egging was speciaal meegereisd om ons aan te 
moedigen. Met VDZ sjaal om, vrolijk toeterend langs de 
lijn. Binnen de lijnen leek het echter alsof de bal vierkant 
was, het kunstgras 10 cm was gegroeid en wij met lood in 
de schoenen speelden. Was er sprake van enige nervosi-
teit bij deze mannen met zoveel levenservaring? Voordat 
we het doorhadden, stonden we al met 20 achter. 

Gelukkig hadden we veel tijd om deze stand weg te poet-
sen. Veerkracht is het toverwoord dit seizoen en hiermee 
kantelde we ook deze wedstrijd nog voor rust met twee 
doelpunten van onze topscorer Roland. 

In de rust nog even een donderspeech van Hans en Ben 
en toen wisten we dat het goed zou komen. Het spel 
golfde nog steeds heen en weer en de keepers en het 
aluminium van de doelen werden getest. Maar na nog 2 
treffers van Roland was de wedstrijd “in the pocket”, hoe-
wel Kesteren tot het laatste fluitsignaal gevaarlijk bleef. 
Met een 34 zege op het bord, kon het feest beginnen. 

Ineens klonk de toeter van Hans ook weer nadat hij hem 
tijdens de spannende wedstrijd toch even had weg-
gestopt. De bubbeltjes wijn spoot in de lucht, juichende 
spelers omhelsden elkaar en het “we are the champions” 
klonk vanuit de gettoblaster van Marco. Al snel gevolgd 
door echte Hollandse krakers. 

Na de eerste meters bier, ook van het bestuur van Kes-
teren, werd Knoet weer gestart en vervolgden we onze 
tienertour.  Met de klanken van Helene Fischer en Hazes 
reisden we via toeristische locaties zoals Ouwehands 
dierenpark en de Grebbeberg terug naar VDZ. Daar kreeg 
aanvoerder Marcel de cup met de grote oren uitgereikt.

De cirkel is rond. Het was een mooi seizoen. De jonge 
honden van weleer zijn getransformeerd tot Golden Ol-
dies. Het is een mooi stel!

Jeroen Polman
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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 2022/2023)
Seniorenleden € 283, 
(spelend)
Junioren  € 250, 
(13 t/m 18 jaar)
Pupillen  
(5½ t/m 12 jaar) € 240,
Trainingslid € 154, 
(senioren)
Leden € 85,  
(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

• 

• 

• 

• 

• 


