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VAN DE VOORZITTER

Opkomst algemene leden-
vergadering

De algemene ledenvergadering
van 28 november komt al dichtbij. In
de vorige aflevering maakte ik hier al
melding van omdat het bestuur uiter-
aard hoopt op een grote opkomst. De
vergadering wordt op een donder-
dagavond gehouden om iedereen in
de gelegenheid te stellen hieraan deel
te nemen. 

Het is één van de grondbeginselen
van het verenigingsrecht dat er mins-
tens één moment per jaar is waarop
de leden het bestuur van de vereni-
ging kunnen beoordelen op de uitvoe-
ring van het beleid in de achterliggen-
de periode en de ontwikkeling van
beleid voor de toekomstige periode(n).
Eén van de zaken m.b.t. toekomstig
beleid, die in deze algemene ledenver-
gadering aan de orde komt, is de con-
tributie-inning. Noblesse oblige! Lid
zijn van een vereniging betekent na-
tuurlijk veel rechten maar ook plich-
ten. Het niet betalen van de contribu-
tie is veelal gelukkig geen kwestie van
kwaadwilligheid maar vergeetachtig-
heid. Om iedereen en VDZ behulpzaam
te zijn zal het bestuur van VDZ met
ingang van het nieuwe kalenderjaar
overgaan naar het systeem van auto-
matische incasso. U zult na de alge-
mene ledenvergadering hierover een
brief ontvangen waarin, naast  de
voordelen ervan, dit systeem wordt
uitgelegd en waarin u tevens verzocht
wordt uw handtekening onder de
machtiging te plaatsen. Het wordt dus
een plicht van de leden hieraan deel te
nemen. Het bestuur verzoekt u drin-
gend om ondersteuning aan deze
werkwijze. Bij nieuwe leden zal bij het

invullen van het aanmeldingsformulier
direct gevraagd worden te tekenen
voor automatische incasso. 

Tevens is deze avond dit jaar een
mooi moment om de afronding van de
bouw- en renovatieactiviteiten in ogen-
schouw te nemen. Iedereen die het
clubhuis in de laatste maanden heeft
bezocht (en dat bent u natuurlijk alle-
maal) heeft gemerkt dat er veel gaan-
de was. U leest en ziet daarover meer
in een ander artikel in deze Volharder.
De zorg voor de accommodatie

VDZ verzorgt zelf haar eigen (bin-
nen)accommodatie en durft, vanuit
een visie op de toekomt, te investeren
in die accommodatie. Helaas kan dat
niet gezegd worden van de Gemeente
Arnhem. Ik bedoel hier niet de inspan-
ningen van de medewerkers van het
Sportbedrijf i.o.. Zij proberen dagelijks
met de beperkte beschikbare middelen
de velden en infrastructuur zo goed
mogelijk te onderhouden. Alle lof
daarvoor. Nee, ik heb het dan over het
(gebrek aan?) beleid van de Gemeente
Arnhem. Angstvallig worden de afspra-
ken, zoals deze gemaakt zijn tijdens
de onderhandelingen over de wethou-
dersplaatsen, nageleefd. Hierbij zijn
nauwelijks of geen afwijkende menin-
gen toegestaan van individuele
gemeenteraadsleden. Een stad als Arn-
hem blijkt dan helaas slechts bestuurd
te worden door een zeer klein aantal
mensen onder leiding van (waarschijn-
lijk) slechts één wethouder (niet die
van sport). Andere belangen laat hij
heel duidelijk prevaleren boven die van
de sportverenigingen. Het is puur het
resultaat van de slimste onderhandelaar,
waarbij iedereen aanwezig was maar
niet in staat om voldoende tegengas
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te geven. Opportunisme is dus helaas
ingebakken in deze structuur. 

De velden op het sportpark 't Cra-
nevelt liggen er bedroevend bij. Trai-
nen op de trainingsvelden is in deze
tijd van het jaar bijna de goden ver-
zoeken om blessures. Nogmaals, de
medewerkers van het Sportbedrijf i.o.
doen hun uiterste best om er iets van
te maken, maar zij zijn op een zeker
moment ook machteloos. Deze situatie
is niet nieuw en komt ieder jaar terug.
Het betekent simpelweg dat  er geïn-
vesteerd moet worden, door de
Gemeente Arnhem, in een aantal nieu-
we velden voor zowel wedstrijden als
trainingen. De velden moeten om de
zoveel jaar worden vervangen en dus
moeten daarvoor (afschrijvings)-
middelen aanwezig zijn. Dat blijkt ech-
ter niet of niet in voldoende mate het
geval te zijn.

De Craneveltcommissie heeft mid-
dels een schrijven in augustus een
dringend beroep op de wethouder van
Sport gedaan om additionele middelen
ter beschikking te stellen om in ieder
geval veld 10 te voorzien van kunst-
gras en dus daarvoor in de begrotings-
ronden middelen te bestemmen. De
brief werd vrij snel beantwoord door
de directie van Maatschappelijke Ont-
wikkeling, waarin de ontvangst van het
verzoek werd bevestigd en waarin
tevens gesteld werd dat op korte ter-
mijn op de inhoud ervan zou worden
ingegaan. Inmiddels is het november
en wacht de Craneveltcommissie nog
steeds op een antwoord. Dit is, op zijn
zachts gezegd, niet netjes.
Volharden scoort!

Sportief gezien gaat het VDZ nog
steeds voor de wind. Bijna alle teams
van jeugd en senioren compenseren
de verliespunten in de voldoende mate
met de winstpunten. 

Het vlaggenschip
van de vereniging,
heren 1, is de com-
petitie uitstekend
begonnen, maar
heeft nogal wat pro-
blemen met scoren
in de latere wed-
strijden. Kansen
worden voldoende
gecreëerd, maar de
doelpunten blijven
vooralsnog uit. Als ik dit schrijf is net
de wedstrijd tegen Be Quick verloren
en staat de "accommodatiederby"
tegen de buren Arnhemse Boys voor
de deur. Overigens zag ik vandaag ook
een knappe 1-1 gelijkspel van heren 2
tegen koploper RKHVV, met eindelijk
eens geen onnodige gele kaarten.

Bij de jeugd is men al ambitieus
bezig met de voorbereidingen voor het
komend seizoen aan de hand van de
evaluatie van de eerste helft van dit
seizoen. Prima, want regeren is
immers vooruitzien. Organisatorisch
draaien de afdelingen binnen VDZ uit-
stekend, niet in de laatste plaats door
de tomeloze inzet van al onze vrijwilli-
gers. 

Het bestuur wil graag het jaar
afsluiten met al onze leden tijdens het
"eindejaarsfeest". Dat zal dit keer
plaatsvinden op zaterdag 14 december.
Graag zie ik ook daar een grote
opkomst en tot dat moment wens ik u
nog een aantal fijne en sportieve
weken.

Geert van Gessel
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NIEUWE DAMESCOMMISSIE

Langs deze weg willen wij ons
even voorstellen als nieuwe
damescommissie (DC) binnen

VDZ. De dames die voorheen in de DC
zaten hebben hiervoor bedankt en wij
willen ze bij deze bedanken voor al
hetgeen ze de afgelopen jaren voor de
damesafdeling hebben betekend. Ook
willen we Hans Egging bedanken voor
het jarenlang vertegenwoordigen van
de DC in bestuursvergaderingen.

De nieuwe DC  bestaat uit:
· Vincent Daniels 

(voorzitter)
· Cindy Zwiers 

(afgevaardigde Dames 2)
· Mischa Aniba 

(afgevaardigde Dames 1)

Dames 3 valt momenteel onder de
jeugdcommissie. Het ligt in de bedoe-
ling dat Dames 3 in de toekomst ook
onder de damesafdeling komt te val-
len, maar voordat die 'overname' kan
plaatsvinden is eerst nog wat inspan-
ning van het jeugdbestuur gewenst.

We hebben bewust gekozen voor
een klein team waarin we hopen met
korte lijnen te kunnen werken. Doel
van de DC: alle zaken die betrekking
hebben op het damesvoetbal in goede
banen te leiden.

Mocht u vragen en/of opmerkingen
hebben aangaande de damesafdeling,
dan kunt u bij één van bovenstaande
personen terecht.

EVEN VOORSTELLEN…

Vincent

Cindy

Mischa
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IS STORM OOK EEN VIRUS?

Het lijkt wel heel erg besmette-
lijk. Het stormt buiten, maar als
ik de mensen om mij heen hoor

praten, dan stormt het bij iedereen en
overal. Een herfstvirus?

Niemand heeft tijd, iedereen is
druk en vliegt van hot naar haar. Zo
ook bij VDZ.Veel mensen, veel werk,
veel rommel, veel veranderingen, veel
verbouwing, veel blessures, veel orga-
nisatie, veel regen, veel slechte gras-
matten, veel onrust en waarschijnlijk
nog veel meer.

Kopij
Maar op de einddatum voor het

inleveren van de kopij voor de Volhar-
der was er héél weinig kopij binnen.
Logisch iedereen had het te druk en te
veel van alles en nog wat. Alleen
waren er veel inzendingen van de
jeugdpuzzel deze keer. Leuk voor jullie
maar ook voor de redactie en wij
hopen dan ook op nog veel meer!

Dit alles betekende wel dat er ont-
zettend veel kopij nog binnen kwam
na de sluitingsdatum en dat wij in een
noodtempo alles nog moesten verwer-
ken. Er was dus ook veel werk te doen
voor de redactie, maar het is allemaal
weer gelukt en op tijd! Wij vinden het
niet erg om er veel tijd, aandacht en
energie aan te besteden, maar het zou
voor ons wel veel prettiger zijn om
een beetje meer gespreid te kunnen
werken, dus kom gerust wat eerder
met de kopij!

Foto's
Deze keer staan er veel foto's in de

Volharder. Er zijn ook bijzondere items
die zeer geschikt zijn om met foto's te
illustreren. Bijvoorbeeld het slaapmut-
sentoernooi. De foto's geven een
indruk van de leuke sfeer die er was,
die je met teksten soms moeilijk kunt
beschrijven. Zo is het ook met de ver-
bouwing. Als de nieuwe toiletten er
staan, ben je al bijna weer vergeten
hoe het er voor die tijd uitzag. Van-
daar dat wij de oude en de nieuwe
situaties naast elkaar laten zien. Altijd
even leuk om terug te kijken op het-
geen er allemaal gedaan is. 

Jeugd
Er komen steeds meer teams die

een verslag aanleveren van een wed-
strijd. Dat geeft aan dat men het leuk
vindt om ervaringen te delen met
andere leden en teams. Het toont de
interesse in het clubleven. Het zou
daarom ook leuk zijn als de jeugd en
pupillen eens een verslagje zouden
schrijven. Het clubblad wordt voor hen
dan ook iets om naar uit te kijken en
zo investeer je energie en belang-
stelling voor het clubleven van VDZ in
de toekomst. Stimuleer de jeugd ook
hierin en niet alleen in het voetballen,
want iedere club leeft vooral verder
door de aandacht en interesse van de
jeugd in de club.

Namens de redactie,
José van Dingenen



ANKA ONDERDELEN SERVICE
BROERENSTRAAT 29A 6811 EB ARNHEM
TELEFOON 026-4424624 FAX 026-4461424

ARNHEMS GROOTSTE SPECIAALZAAK IN

ONDERDELEN VOOR STOFZUIGERS, WAS-
AUTOMATEN, KOELKASTEN, CENTRIFUGES,
KOFFIEZETTERS, SCHEERAPPARATEN EN

VELE ANDERE ELEKTRISCHE HUISHOUDE-
LIJKE APPARATEN

Bespaar veel geld.....
Repareer het zelf!
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In de afgelopen periode is er weinig
gevoetbald door VDZ 2, dit kwam
mede door de slechte weersom-

standigheden in combinatie met de
zeer slechte velden. Het zal mij dan
ook niet verbazen dat er nog veel
meer wedstrijden worden afgelast en
dat het lange competitie gaat worden
met als toetje voor het 2e de nacom-
petitie.

Gelukkig werd er de afgelopen
periode nog wel een topper gespeeld
namelijk uit tegen Leones. Een wed-
strijd die vorig jaar nog op dramati-
sche wijze verloren ging. Dit jaar ging
het een stuk beter ondanks een was-
lijst aan blessures. Gelukkig speelde
het 1e en 3e niet, zodat Max de
beschikking had over een zeer grote
groep spelers. Zoals gebruikelijk waren
we in het begin niet scherp genoeg en
kwamen door een door Robin veroor-
zaakte penalty al gauw op   1-0 ach-
ter. 

Na een kwartier kwamen we beter
in de wedstrijd en werden er onder de
bezielende leiding van Marco Zwart-
kruis, die voor het eerst als verdedi-
gende middenvelder speelde, enkele
kansen gecreëerd. Na een prachtige
aanval van VDZ scoorde Oscar Albricht
op schitterende wijze de 1-1 na een
prachtige voorzet van Thomas Verheij
met zijn chocolade linker been.

In de 2e helft werd het 2-1 voor
VDZ. Met nog een kwartier te spelen
gooide Leones alles naar voren om zo
de gelijkmaker te forceren. Echter
Erwin hield met nodige kunst en vlieg-
werk zijn doel schoon en zo namen we
de drie punten mee naar VDZ.

Ook in andere opzichten waren we
duidelijk beter als Leones. Wij kregen
6 corners Leones slechts 3. Wij kregen
2 penalties niet en Leones 1 wel. Max
had meer assistenten dan wisselspe-
lers. De begeleiding van VDZ 2 dronk
na afloop in de bestuurskamer een
halve krat bier leeg en de begeleiding
van Leones 2 flesjes(ondanks het feit
dat Bas Schrijner er niet bij was).

Volgende keer hopen we wat meer

voetbalnieuws te vermelden en staat
VDZ 2 misschien wel bovenaan. Eén
ding is zeker Onno Cleeren heeft dan
zijn debuut gemaakt.

Albert van Daalen

VDZ 2 BLIJFT IN RACE VOOR PROMOTIE

De auteur langs de lijn bij VDZ 2



Dave’s Hairdesign

DAMES- EN HERENKAPSALON

met of zonder afspraak
Tel. 026-4436400

Hommelseweg 209
6812 LG Arnhem

Bloem-sierkunst

P .   B o u-
man

Beet-

Voor:
Bruidswerk
Groenboeketten
Bloemstukken
Graftakken

*
*
*
*
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Zaterdag 18 januari  a.s. wordt er weer een tennistoernooi georganiseerd op het ten-
nispark Molenbeke (gelegen aan de Vosdijk in Arnhem).
Inschrijving staat open voor V.D.Z.-ers maar ook voor anderen.

Het toernooi begint om 20.00 uur, en eindigt om 24.00 uur. U wordt vriendelijk ver-
zocht om 19.30 uur aanwezig te zijn.

De kosten bedragen 15 euro per persoon. Er dient ingeschreven te worden naar
speelsterkte. Deze zijn A, B, C, D1, D2, E1, E2, en beginners.

Bij inlevering dient meteen betaald te worden. De onderstaande strook kan (volledig
ingevuld) met contante betaling ingeleverd worden aan de bar van V.D.Z. Of bij Nico
Valen, Bachlaan 36, 6815 DE Arnhem, tel 06-51132268. 

De inschrijving sluit op 1 januari of als er 80 personen zijn ingeschreven.Want

volvol is volvol .

P.S. Sportschoenen met zwarte zolen zijn verboden.

7e V.D.Z. Tennistoernooi

voornaam / achternaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

postcode: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

plaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

telefoon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

speelsterkte:

A  B  C  D1  D2  E1  E2  BEGINNERS*

*omcirkel uw keuze
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Pupil van de Week Pupil van de Week Pupil van de Week

Pupil van de Week Pupil van de Week Pupil van de Week

MEES VAN DER SCHAAF
Datum 10 november 2002
Wedstrijd VDZ - Be Quick Zutphen
Geboortedatum 13 maart 1995
lievelingseten pizza met champignons, 

olijven, ham en salami
Elftal F3
Positie verdediger
Grote voorbeeld Victor Sikora
Favoriete club Vitesse en VDZ
Lid van Vitesse Kids Club
Hobby's voetballen en judo
Wat wil je later worden? Sportman

THIJS BOUWMAN
Datum 10 november 2002
Wedstrijd VDZ - Be Quick Zutphen
Leeftijd 8 jaar
Elftal F2
Positie Verdediging
Grote voorbeeld Mido
Favoriete club Ajax
Hobby's Voetbal, computer, lego,

zwemmen
Wat wil je later worden? Heb ik nog niet over 

nagedacht

Omdat we bij de uitgave van de vorige Volharder
nog niet de beschikking hadden over een goede foto
van

KOEN LÖWENTHAL

drukken we hem hier alsnog af



BEEKSTRAAT 67A

6811 DV ARNHEM

026-4427463

NIEUWEWEG 156
3905 LR VEENENDAAL

0318-520231

Arntz
ARNHEM: W.C. Presikhaaf VELP: W.C. Den Heuvel
Hanzestraat 9-13 ARNHEM Den Heuvel 1-5 VELP 
026-3643833 026-3647246

HUBO, HANDIG ZO’N BUURMAN
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Iedereen kent wel de film "Look

who's talking", waarin een ongebo-
ren (en later pasgeboren) baby ons

laat horen wat hij zou denken. En in
de opvolgende film als peuter, daaraan
het verhaal een vervolg geeft. Komische
situaties volgen elkaar aan één stuk
door op, maar ook de serieuzere erva-
ringen van de peuter komen in de film
aan de orde.

Op deze wijze kunnen we allerlei
gedachten vertalen en verfilmen van
dingen waarvan we menen dat ze er-
varingen met zich mee kunnen dragen
die ons aanspreken. Aannemelijk voor
het denkend vermogen van een mens
tot een bepaalde grens. Zo zag ik laatst
op de televisie een reclamespotje
waarin twee nijlpaarden achter elkaar
aanrennen, hardop denkend (door
mensenstemmen vertaald) dat ze aan
het trimmen zijn. Ook animal crackers
is hier een prachtig voorbeeld van.

Zo bedacht ik onlangs, kijkende
naar een voetbalwedstrijd aan de rand
van het veld, wat een middenstip ons
zou kunnen vertellen als hij zijn erva-
ringen door een microfoon aan ons
zou laten horen. Veel, héél veel, denk ik. 

Bijvoorbeeld bij de aftrap: "Er
staan blote benen om me heen, de
meeste behaard in veel te lange sok-
ken en te lange korte broeken in de
meest vreemde kleuren. Ze wiebelen
zenuwachtig en met veel belang-
stelling voor mij? Ik schijn zeer be-
langrijk te zijn, maar ik weet na vele
wedstrijden ervaring nog nooit waar-
om. Dan komt de bal, die op mijn
hoofd gelegd wordt, totdat er een
fluitje gaat en dan krijg ik een trap,
die soms heel verkeerd uitvalt. Ze kun-

nen niet allemaal even goed af-
trappen. Oei, wat een hoofdpijn, die
haalt voor de rest van de wedstrijd
voor mij de lol er wel van af. Niemand
toont nog enige belangstelling voor
mij, totdat een luide ovatie het veld
doet trillen en luid gejuich vanuit één
hoek mij angst aanjaagt. Dan roepen
ze "goal", met als gevolg dat ik dan
weer een knal voor m'n harsens krijg.
Hersenschudding 2e graads ofzo?
Vreemd gedoe! Van alle kanten hoor ik
veel geschreeuw en ik denk dat ze het
tegen mij hebben. Niet te geloven
waar ik allemaal naar genoemd wordt.
En de overige woorden, die dan om
mijn oren vliegen, niet om aan te
horen! Maar 's nachts in de duistere
uurtjes, is het stil om me heen. Nie-
mand kijkt naar mij. Soms loopt er
nog iemand verdwaald langs me heen.
Teleurgesteld of nog nagenietend? Ik
kan hem niet bereiken. Jammer, kon-
den we even napraten." 

Tegenwoordig is het zelfs mode om
een middenstip te stelen. Waarom?
Losgeld? Toch ergens wel belangrijk
genoeg kennelijk. Voor wie? Wat maak
je dan mee als middenstip? 

Zo heeft een voetbal uiteraard ook
een leven dat interessant zou zijn om
in taal en denken van een mens om te
zetten. Als dan al die ballen in de kast
samen zouden gaan praten, dan zou ik
dat wel eens willen horen en mis-
schien toch ook weer helemaal niet.
Wie weet wat je dan allemaal te weten
komt en wat moet je er dan mee?
Horen, zien en zwijgen?

Als we nu eens zouden bedenken
dat de middenstip of een voetbal als
een soort verklikker werkt, die alles

HET GEVOEL VAN . . . DE MIDDENSTIP OF DE BAL?



PIZZABEZORGSERVICE
Maak het u gemakkelijk,

bel voor de lekkerste
pizza’s Multi Plaza

  026-4460000

Oremusplein 87-88, 6815 DV Arnhem
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hoort en ziet en voor ons vertaalt, zou
het dan mogelijk zijn dat de voetbal-
wereld positief zou veranderen? Fans
uit schaamte niet meer de velden op-
rennen? Supporters niet meer vech-
ten? De taal beheerster zou worden?
De spelers en scheidsrechters eerlijker?

Als dat zo is, dan wil ik wel een
keer de middenstip of de bal zijn en
dat misschien  ook nog eens spelen in
een volgende film!

Joost M. Bernard

De afgelopen periode heb ik mij nogal eens op en om de velden van VDZ laten
zien en daar zijn mij de volgende dingen opgevallen.
-Ik constateerde dat 2e elftal van VDZ inmiddels al vijf keepers nodig heeft
gehad. Helaas heeft geen van deze keepers de nul weten te houden. Deze
keepers zijn de vaste keeper Erwin Brakenhoff, Berry Valen, Mark Spaay, Sandor
Schrijner en Jos Scholten. 

-Van de leiding van V&D hoorde ik dat Jeroen Westen overplaatsing heeft aange-
vraagd naar de V&D in Ede, hier hebben ze namelijk geen koopzondagen. We
hopen op een succesvolle afloop hiervan.

-Er schijnt binnenkort ook weer een geweldig feest te zijn op zaterdagavond.
Hierbij wil ik Max Spaay en Marcel Tombokan alvast waarschuwen, want ik heb
in de wandelgangen vernomen dat hier een aantal selectiespelers heen willen.

-Romantisch nieuwtje kwam mij ter oren over Marja (vanachter de bar). Zij vindt
Robin van de Beek een lekkere Chinees            hij werkt in het Rijnstate ???

-Eric Arentsen kan absoluut nog geen hele wedstrijden spelen. Hij is dit dus heel
rustig aan het opbouwen; de 1e wedstrijd speelde hij 2 minuten. 2 weken later
speelde hij in zijn 2e wedstrijd 13 minuten. Niks forceren Eric!

-We verbaasden ons over Mark Egging tijdens VDZ 2-QUICK 2. Hij blijkt nog niet
helemaal in de gaten te hebben dat hij bij VDZ speelt en niet meer bij QUICK.
Zo hoorden wij hem tijdens de wedstrijd roepen: kom op QUICK. Daarnaast
speelde hij regelmatig een bal naar een speler van QUICK. Dit kwam natuurlijk
omdat QUICK rode shirts had en VDZ gele. 

-De bekerwedstrijd van VDZ C1 tegen RKHVV C1 verliep met een extra pauze. De
scheidsrechter had de wedstrijd gestaakt, nadat hij door een zeer plaatselijke
bui nat was geworden. Deze wedstrijd was al een keer afgelast vanwege de vele
regenval.

-Ik vind de dinsdagavond bij VDZ erg gezellig. Ik kwam echter tot de ontdekking
dat de politie alcoholcontroles uitvoert op de Cattepoelseweg. Toeval of was er
een tip binnengekomen dat onze voorzitter weer een feestje had gehad? 

-En tenslotte ter informatie: VDZ-2 is in de eerste ronde uitgeschakeld voor de
fair-play cup.

Mister X
(bekend bij de redactie)
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EVEN VOORSTELLEN…

JANINE MOOIJ

Hallo allemaal,

Zoals iedereen, zal ik mij ook even
voorstellen. Mijn naam is Janine
Mooij, ik ben 24 jaar en woon in

Arnhem, heerlijk op mezelf. Ik speel in
dames 2 van VDZ. Aangezien er een
gebrek is aan speel-
sters, doe ik ook af en
toe met dames 1 mee,
wat mij ook goed
bevalt. 

Mijn positie is
linksbuiten. Omdat ik
gelukkig tweebenig
ben kan ik ook wel
rechtsbuiten, als het
maar aanvallend is.
Daar hou ik wel van
en af en toe een keer
scoren is ook wel kic-
ken. Ik ben nou een-
maal geen type voor de verdediging
en aangezien we niet willen verliezen
is het ook niet echt handig om mij
achterin neer te zetten hi hi.

Toen ik twaalf jaar was (pfff lang
geleden alweer) speelde ik altijd op
school met de boys mee, vooral in de
pauzes en tussen de middag. Dat
beviel me erg goed. Ik begon voetbal
steeds leuker te vinden en besloot dus
om bij een club te gaan voetballen. Ik
woonde op Alteveer en dat is dus vlak
bij VDZ. Dat is trouwens ook de enige
club waar ik altijd al voetbal.  Gezien
de leeftijd toen ben ik natuurlijk be-
gonnen bij de meisjes. Later naar de
dames en tussendoor heb ik nog een
tijd bij de Gelderse Selectie gezeten. 

Ik heb een tijdje "pauze" genomen

van het voetballen. Achteraf heb ik
daar wel flink spijt van gehad, maar
goed, dat is nou eenmaal achteraf. In
november 1999 ben ik weer begonnen
(gelukkig kon ik weer op mijn ver-
trouwde plekje spelen) en nu blijf ik
ballen tot mijn benen niet meer kun-

nen.

Ik werk fulltime bij
een uitkeringsinstantie.
Als ik niet werk en
voetbal dan besteed ik
mijn tijd aan uitgaan.
De Korenmarkt is lek-
ker dichtbij voor mij en
gezellig. Ik ben gek op
muziek en sta nooit
stil. Lekker een beetje
swingen en vooral
mensen kijken in de
kroeg of discotheek!!

Ik ben daar dus vaak te vinden. Beetje
te vaak denk ik soms, maar ja, het
liedje zegt het al: een vrijgezel gaat
pas slapen als 'ie alle sterren heeft
gezien!! Toch….. MAARRRR ik hou
altijd braaf rekening met voetballen
hoor! Voor mezelf en voor het team.
Wat dat betreft ben ik daar fanatiek
genoeg voor.

Tsja, naast het werk, voetbal en
uitgaan heb ik eigenlijk verder niets
meer te vertellen over mezelf. Helaas.
Ondanks de wat mindere start van dit
seizoen hoop ik dat we de komende
tijd er flink tegenaan gaan en de pun-
ten kunnen gaan binnenhalen!!!!!

Toedeloe!!!! Greetzz nummer 7





KAARTAVONDEN VDZ SEIZOEN 2002 / 2003

De eerstvolgende kaaravond is:  

donderdag 21 november a.s.

De overige data zijn: 
donderdag 23 januari 2003
donderdag 27 februari 2003
donderdag 27 maart 2003
donderdag 24 april 2003
donderdag 22 mei 2003

Aanvang 20.00 uur Inlichtingen bij:
Inschrijfkosten euro 2,50 Greet Brinkhoff en / of Trudy Brinkhoff

Stand klaverjassen na 2 avonden

1. Albert van Daalen 9.887 punten
2. Rob Brinkhoff 9.780 punten
3. Alex Brinkhoff 9.176 punten
4. Geert Gudden 9.011 punten
5. Sjaan Zwartkruis 8.972 punten

Stand jokeren na 2 avonden

1. Ellen v.d.Bos 108  punten
2. Greet Brinkhoff 129  punten
3. Karin v.d.Leij 131  punten
4. Mieke v.d.Mee 160  punten
5. Elly v.d.Leij 217  punten
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NOODKREET

Dit is een oproep aan alle seniorenleden:
De jeugdafdeling zit dringend verlegen om man/vrouw kracht, wij zoeken de
volgende teams B1 en D1 een assistent voor het coachen van het team. Dit
om in samenwerking of alleen het team te coachen tijdens de wedstrijden.
Nu worden de teams gecoached door resp. Peter Pröpper en Marcel Broecks,
maar helaas zijn beide heren ook nog druk met andere zaken binnen V.D.Z.
waardoor zij voor deze taak zich niet altijd  vrij kunnen maken.
Tevens zoeken wij met ingang van 1 januari een trainer voor de B2 op de
woensdagavond (20.15 - 21.30 uur) eventueel in overleg te wijzigen.

DE V.D.Z  JEUGDAFDELING HEEFT JE NU NODIG

LAAT DE JEUGD NIET IN DE STEEK

Inlichtingen bij Jan Schmitz 
tel. 0317-316370 of 026-3688626
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ARNHEM - Niet Arnhemse Boys, niet
Rheden, maar het gepromoveerde VDZ
biedt koploper DCS tot nu toe het beste
partij in de tweede klasse I. VDZ, een
club waar de enige beloning nog altijd
bestaat uit een paar consumptiebonnen. 
Trainer Marcel Tombokan berijdt zijn
stokpaardje met veel plezier. Om zijn
spelers nog eens extra te inspireren,
benadrukt de trainer van de Arnhemse
voetbalclub met graagte het 'unieke
karakter' van zijn vereniging.
"Ik hou de spelers vlak voor een wed-
strijd geregeld voor dat we trots op
onszelf mogen zijn", vertelt de jonge
oefenmeester. "Dat wij met zijn allen
toch maar mooi even laten zien dat je
ook zonder betalingen een rol van bete-
kenis kunt spelen in de tweede klasse.
Ik maak duidelijk dat niet de wedstrijd-
premies het verschil maken, maar dat
wat je laat zien op het veld."
De trainer, zo haast hij zich te zeggen,
veroordeelt daarmee niemand. "Ik vind
het alleen leuk dat wij laten zien dat
het ook zonder betalingen kan."
Maar al die nieuwkomers bij VDZ
dan? Zijn Martin Turk, Mark Egging,
Freek Salemink en Vincent Berkhout,
toch niet de minste spelers in de regio,
afgelopen zomer zomaar komen aan-
waaien op sportpark 't Cranevelt?
Omdat de omgeving er zo mooi is?
Tombokan: "Voor de meeste nieuwko-
mers geldt dat ze een VDZ-verleden

hebben. Die jongens zijn ooit uitgevlo-
gen omdat ze hoger wilden spelen.
Eigenlijk was er sprake van een posi-
tief sneeuwbaleffect. Op het moment
dat Vincent Berkhout, die bij AVW'66
en Babberich hoofdklasse heeft
gespeeld, liet weten nog een paar jaar
met zijn broer Robert in VDZ 1 te wil-
len gaan spelen, raakten anderen ook
enthousisast. Met Martin Turk bijvoor-
beeld heb ik niet eens een gesprekje
hoeven voeren. Martin kende Vincent
uit hun gezamenlijke AVW-tijd. Hij
heeft zichzelf aangemeld."
De makkelijk scorende Turk heeft zich
ontpopt als een echte aanwinst. Toch
gaat het Tombokan te ver om de goede
start in de tweede klasse toe te schrij-
ven aan de diverse nieuwkomers. "Het
collectief is altijd van groter belang
dan de kwaliteit van de individuele
speler. Natuurlijk ben ik blij met de
nieuwe jongens. Maar het is niet zo dat
we nu ineens een veel beter elftal heb-
ben dan vorig seizoen. Toen had ik de
beschikking over Robert Berkhout en
Martijn van Gessel. Twee langdurig
geblesseerden, die ik er nu allebei dol-
graag bij had willen hebben."
Maar wat is dan het geheim van VDZ?
Of is er geen geheim? Tombokan: "Ik
denk dat we niet zo'n ophef van die
tweede plaats moeten maken. Als we
zondag van Rheden verliezen, is Rhe-
den ons weer voorbij. Ik hoop natuur-

VDZ bewijst dat het ook zonder
betalingen kan Door PETER KEMPERMAN
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lijk dat we deze lijn kunnen doortrek-
ken, maar handhaven blijft onze eerste
prioriteit."
Behalve dat er goed gespeeld wordt en
er volop punten worden gepakt, doet
het Tombokan vooral ook deugd dat de
sfeer uitstekend is gebleven. In dat
kader laat hij nu al doorschemeren dat
wat hem betreft contractverlenging
zeker mogelijk is.
"Ik ben nu bezig aan mijn derde sei-
zoen en heb nog niet het idee dat ik bij
VDZ ben uitgekeken. Er zijn zeker
zaken die me minder aanstaan. Zo heb

ik andere inzichten over hoe groot de
eerste selectie moet zijn en wat er
wekelijks moet gebeuren met de afval-
lers. Maar als in het algemeen belang
wat water bij de wijn moet worden
gedaan, dan doe ik dat. Voor mij telt
eigenlijk maar één ding: klikt het tus-
sen trainer en spelersgroep. En daar is

helemaal niets mis mee."
Tombokan geniet van het enthousiasme
waarmee de meeste spelers zich op
dinsdag- en donderdagavond op de trai-
ning melden. "Ik ben altijd de eerste,
maar zo'n jongen als Martin Turk komt
meestal niet veel later. En doet dan 's
avonds het licht uit. Dat zegt wel iets
over de sfeer. En het geeft ook aan dat
Martin, en met hem ook die andere
nieuwkomers, elders wat hebben
gemist."
Gezelligheid als bindmiddel. Daarnaast
is de tweede klasse, waarin het meer op
voetballen aankomt, misschien wel
meer het terrein van VDZ dan de derde
klasse. Tombokan: "Qua voetbalintelli-
gentie hebben we dankzij de verster-
kingen wel wat winst geboekt. Dat is
prettig, want het verschil tussen derde
en tweede klasse is groot. Als je een
halve kans weggeeft, heb je vaak ook
een doelpunt tegen. Maar we redden
ons aardig. In het begin wat te veel
goals om de oren, maar dat hebben we
inmiddels met succes bijgesteld."
Opdat zondag met succes ook Rheden
kan worden bestreden. "Rheden heeft
een goede ploeg. Als je Roberto Straal
kunt aantrekken, beteken je wel wat.
Of ik weet hoe ik Rheden moet aan-
pakken? Ik denk het wel. Maar die
wijsheid bewaar ik voor mijn spelers-
groep."

Artikel uit De Gelderlander
van 02-11-2002 

Marcel Tombokan, trainer van het 1e
(foto toegevoegd door redactie Volharder)
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VERJAARDAGEN VDZ LEDEN
NOVEMBER EN DECEMBER

November

John Holtackers 1
Desiree van Omme 3
Sjors Dreuning 4
Marieke Hermans 4
Michiel Molenaars 4
Bart van Loon 6
Gerla Kamp 7
Hans Schuring 7
Ap van Winsen 7
Bas Schrijner 9
Hans v.d. Vorst 10
Bastiaan Gal 11
Harro Gudden 11
Irenwe Gudden 11
Freek Pool 11
Wesley Romelingh 11
Erik van Straten 11
Sander de Bont 12
Geert Wassink 12
Robert-Jan Damen 13
Taike Rouwmaat 13
Willem Rouwmaat 13
Frank Westen 14
Marcel Broecks 16
Sjoerd ten Dam 16
Jan Tenback 16
Fred Wigt 16
Niels Emeis 17
Niels van Maanen 17
Gino Lavarra 18
Job Michel 18
Frank Lassche 19

Mark v.d. Made 19
Bas Oosterink 19
Chris Oosterink 19
Bert Sark 19
C. Willems 19
Luuk Hooyman 21
B.G. Tiehuis 21
Martijn Venema 21
Pim Blok 25
Thijs Koevoet 25
Louelle Buiskool 27
Rudi Borkus 27
Lauke Bos 28
Jaan Zwartkruis 28
Tijmen Schuurkamp 30

December

Arno Berkhout 1
Abdellah Nassri 1
Paul Thuis 1
Ronald Mos 2
Noico van Zand 2
Nienke Remmerswaal 3
Mischa Aniba 4
Raynor Keuben 4
Jef Welling 5
Mohammed Abdilahi 6
Martijn de Vries 6
Kelly Janse 7
Jeroen Kempinga 7
Maxime Rutten 7
John Wildrom 7
Willem Meijer 8

Henk Havekes 10
Joop Hengeveld 10
Bertho Boswerger 11
Arjen Koudijs 12
Rob Montfrooy 12
Jelmer Koers 14
Niels Bouwman 19
Robert Westra 19
Thomas Franzen 20
Maarten Holtus 20
Frans Versteeg 20
Annelies Wasman 20
Bas Schuring 21
Janneke Snetselaar 21
Jikke de Gruijter 22
Rik v.d. Oosterkamp 23
Rene Rothuizen 23
Sasja van Dijk 25
Pieter van Leeuwen 25
Thijs Schipper 25
Mike Zwolle 25
Suzanne van Aggelen 26
Niels Ploeg 27
Gert-Jan Duis 28
Bart Daniels 29
Jelmer Witteloostuijn 29
Rob Brinkhoff 30
Tjerk Elzinga 30
Damar Nieuwenhuis 30
Bram Velthuis 30
Bas Groeneweg 31
Marah Haan 31
Peter Seinen 31

G e f e l i c i t e e r d !



DE SPORTSPECIAALZAAK VOOR:

o Athlethiek & Running
o Badminton & Squash
o Budo - Fitness - Kickboxing
o Darts
o Frisbee
o Honk- & Softbal
o Petanque
o Rollerskates
o Skeelers - Inline skates
o Tafeltennis
o Zaal- & Veldsporten
o Zwemmen
o Functionele sportkleding en -schoeisel
o Sportmedische voerzorgingsartikelen

Steenstraat 112
6828 CP Arnhem
Tel. 026-4423321

OOK U SCOORT MET

DRUKWERK VAN JP PRINT

Nieuwgraaf 112a • 6921 RL Duiven • Telefoon 026-369 63 11  • E-mail info@jpprint.nl
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HET SLAAPMUTSENTOERNOOI

Wat wij van het Slaap-
mutsentoernooi vonden?

Jorrit Hooyman E2
Ik vond het leuk dat we de
speurtocht deden en dat
we daarna gevoetbald heb-
ben.

Jasper Pol D1
Ik vond de training, die we kregen van de spel-
lers uit het eerste, heel leuk. Vooral het partij-
tje, ik bedoel dus de wedstrijd was leuk. Ik
vond het afronden op Ton Witjes, de keeper van
het eerste, echt leuk.

Maarten Meijer F4
De disco 's avonds vond ik het aller-
leukste en ik vond het dierengelui-
denspel héél spannend. Ook het
voetbalspel 's morgens zo vroeg
vond ik erg leuk, ondanks dat ik zo
vroeg moest opstaan.

Eten

Ontbijt

En  nog  luisteren
ze  niet  ......

Training!!



J O S
JANSEN

Tapijten en 
Gordijnen

Oude Bongerd 3
6836 EE Arnhem
Telefoon 026 - 4427223
Mobiel 0653 - 503301

Pro-
jecten

Tapijt
Vinyl

Gordijnen
Vitrage
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Coen Dreuning D2
Eindelijk mocht ik een
keer vroeg opstaan en
gaan voetballen in
plaats van vroeg
opstaan en dan
meteen naar school.
De training van het
eerste vond ik héél
leuk.Joep Klein

Teeselink F2
Het allerleukste
vond ik het
toernooi 's
morgensvroeg
al om zes uur.
En 's avonds
vond ik het
beestenspel in
het bos zo
spannend!

Stijn Altena F4
Ik weet niet wat ik nou echt
het allerleukste vond. Ik
vond veel dingen even leuk.
Zoals de speurtocht met alle
dierengeluiden, maar ook
het voetbaltoernooi 's och-
tends. Ik vond eigenlijk alles
wel heel spannend en leuk.

Pyamadisco

Half  7  wakker  worden

Breakdance
Sergio  en  Rachid  
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De KNVB investeert de laatste
jaren steeds meer tijd en aan-
dacht in het meisjes- en dames-

voetbal. En dat is terecht: daar waar
de sport in bijvoorbeeld de Verenigde
Staten het mannenvoetbal bijna voor-
bij is gestreefd wat betreft populari-
teit, wordt het hoog tijd dat het
damesvoetbal in HET voetballand bij
uitstek de aandacht krijgt die het ver-
dient. Maar Nederland is een conser-
vatief land, dus valt het voor de mei-
den niet altijd mee om die extra aan-
dacht te krijgen. 

Gelukkig is VDZ een vereniging die
al een flink aantal seizoenen de mei-
den en dames serieus neemt. Een
voorbeeld daarvan vormt het C1-team
van trainer/coach Fred Wigt en leid-
sters Ingrid Lurvink en Toos Rutten.
Zaterdag 2 november traden de mei-
den in het veld tegen Roda '28 uit
Winssen. Het werd een spannende
pot, die goed liet zien hoeveel
progressie de meiden onder leiding
van hun coach de afgelopen jaren
hebben geboekt. 

Fred koos alweer enkele weken
geleden voor een belangrijke verschui-
ving in het veld. De trefzekere spits
Lisanne kreeg een plaats als aanval-
lende linkshalf. Dat ging weliswaar ten
koste van het doelsaldo, maar het
voetballend vermogen van het team
steeg enorm.

Verdedigend hadden de meiden tot
nu toe weinig te klagen met dragende
krachten Marlijn, Dorian en Maxime.
De aanval liep in het verleden vaak
vloeiend via het centrum (Ciska) over

rechts met de snelle aanvallende
rechtshalf Sietske die vervolgens de
diepe spits Lisanne bediende. Op links
haperde het echter vaak. Dankzij de
'strategische wissel' van Fred beheerst
Lisanne nu de linkerhelft van het veld
en is daar vaak oppermachtig, dankzij
haar baltechniek.

Zaterdag bleek daarom dat het
team steeds meer 'staat'. De nieuwe
spits Jikke weet haar plek al goed te
vinden. Ze was zaterdag regelmatig
goed aanspeelbaar en gevaarlijk. Een
tikkeltje meer handelingssnelheid
(maar daar kan op getraind worden)
zal haar zeker tot scoren brengen.

Ciska mag zich al het gehele sei-
zoen de nummer 10 van de meiden
noemen. En terecht. Haar werklust en
inzicht maken van haar een spelverde-
ler, die zonder uitzondering een
belangrijke stempel op elke wedstrijd

MC1 GOEDE RECLAME VOOR PROGRESSIE

MEISJESVOETBAL
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maal fraai alleen voor de keeper, maar
die wist de bal met knappe reddingen
uit het net te houden. Ook Sietske had
nog een mooie kans op de winnende
goal, maar miste. Uiteindelijk werd
Jikke nog een keer stevig in de rug
gelopen, waardoor een zekere sco-
ringskans om zeep werd geholpen. 

De overwinning hing in de lucht,
maar waarschijnlijk was dat gevoel er
mede oorzaak van dat het spel van
VDZ slordiger werd. De drang om te
scoren ging ten koste van de opbouw.
Foutjes op het middenveld en in de

verdediging wer-
den gelukkig
door de tegen-
stander niet
afgestraft. Een
blessure van
Marlijn speelde
daarbij een
belangrijke rol.
Een pijnlijke
enkel zorgde
ervoor dat ze nog
maar op halve
kracht kon spe-
len, waardoor de
verdediging een
belangrijke pijler

moest missen. Dorian en Maxime lie-
ten echter zien dat ze nog een tandje
hoger konden en wist de aanvallen van
Roda met succes af te slaan.

Bij het slotsignaal  kon Fred tevre-
den zijn over zijn meiden. Misschien
had er iets meer in gezeten, maar
eens te meer hadden zijn speelsters
laten zien dat er toekomst zit in het
meisjesvoetbal.  

Johan Bosveld

drukt. Zaterdag stond ze aan de basis
van vrijwel elke aanval. Het kwartet
Sietske-Ciska-Lisanne-Jikke wist keer
op keer een gevaarlijke dreiging te
creëren. Maar de meiden uit Winsum
hadden een voortreffelijke keeper op
doel, die de schoten van vooral Lisan-
ne en Sietske met gemak pareerde.

Na 25 minuten spelen bezweken de
verdediging en de keeper van Roda
echter, toen Lisanne uit een afvallende
bal na een corner wist te scoren op
haar karakteristieke manier: bal aan-
nemen, verdediger uitkappen en schie-
ten: 1-0.

Roda liet de ach-
terstand niet op zich
zitten en knokte kei-
hard terug. Op de
momenten dat de druk
op het doel van Nynke
groot werd, kwam de
vooruitgang van de
meiden nog het best
naar voren. Dorian,
Marlijn en Maxime hiel-
den de verdedigings-
muur stevig overeind
en wisten, dankzij
goed positiespel,
steeds voortvarend uit
te verdedigen. Dat daarbij een aantal
goede reddingen door Nynke noodza-
kelijk waren, is een bewijs dat de keus
voor deze nieuwe keepster geen ver-
keerde is geweest.

VDZ begon de tweede helft voort-
varend, maar ook voor Roda had de
thee nieuwe energie gebracht. Halver-
wege de tweede helft kwam Roda ver-
diend op een gelijkspel. De drie verde-
digsters werden misschien wat te sim-
pel uitgespeeld waarna keepster Nynke
kansloos was.

Wat volgde was een enerverend
laatste kwartier. Lisanne kwam twee



Tankstation 

Beinum
Altijd 5 cent korting op alle brandstoffen en 2 cent voor V.D.Z.

o GULF merkbrandstoffenverkoop
o GULF smeermiddelenverkoop
o Rookwaren
o Dagbladen
o Snoep
o IJs

Tankstation Beinum Openingstijden:
Eduard van Beinumlaan 2 ma. t/m vr. 07.00 - 20.00 uur
6815 GD Arnhem zat. 08.00 - 18.00 uur
026-3702592 zondags gesloten

Vraag nu onze tankpas
en steun V.D.Z.!!

Garage Kornman
Het vertrouwde adres  voor  APK- keur ingen

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

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

Garage Kornman Openingstijden:
Eduard van Beinumlaan 2 ma. t/m vr. 8.00 - 17.30 uur
6815 GD Arnhem
026-4425103

ERKEND

A.P.K. 
KEURINGSSTATION
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Op deze pagina zie je een negatieve afbeelding van een
foto. Hierop staan twee mensen afgebeeld. Deze men-

sen doen héél veel voor VDZ en ze zeggen dat iedereen ze
kent. Daarom willen ze eigenlijk niet op de foto in de Volharder.
We willen wel eens testen of ze gelijk hebben. Weet je wie het zijn en
hoe ze heten? Schrijf dat dan op een leuke kaart en stuur deze kaart dan naar:

Redactie Volharder, p/a Bakenbergseweg 242a, 6816 PC  Arnhem. 
Je mag de kaart ook in de redactiebus gooien in de kantine van het clubhuis.
Onder alle goede inzendingen verloot de redactie een echte leren trainingsbal. De
winnaar krijgt persoonlijk bericht.

PUZZELPAGINA VOOR DE JEUGD
DDOEOE

MEEMEE ENEN WINWIN

EENEEN ECHTEECHTE

LERENLEREN VOETVOET --
BALBAL !!

De puzzelwinnaar Volharder no. 2
De oplossing van de puzzel uit de vorige Volharder is: Kantineverbouwing
Er waren heel veel goede oplossingen ingezonden. Leuk dat er zoveel jeugd-
leden hebben meegedaan. Er kan er maar één de bal winnen en de winnaar
is geworden: Inge Davelaar, speelster in MC1. 
Proficiat Inge! De echte leren trainingsbal kun je afhalen bij Veldman Sport
met de aan jou toegezonden bon. Je kan daar ook een kortingskaart krijgen
van 10% voor al je sportartikelen.
Doen jullie deze keer ook weer mee?

De Volharder wint!

Wie zijn dit



BOSVELDVERZEKERINGEN
Cattepoelseweg 262
6815 CK Arnhem
Tel. 026-4452866

PENSIOENEN
VERZEKERINGEN

HYPOTHEKEN
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De Verbouwing verloopt
vlot en lekker. Enkele
foto's geven aan wat er
allemaal aan het ver-
anderen is. 
De materialen liggen tijdelijk in de gangen. Het
herentoilet wordt afgebroken, waarvan hier de
eerste hamerslagen te zien zijn. De bestuurs-

kamer heeft al een
hele metamorfose
ondergaan. Je kunt
goed zien dat er snel

Val er niet over, het komt
allemaal goed

Samen naar
het toilet? Ja,

gezellig!  

Het mindervaliden toilet >

Steef Brinkhof ver-
bouwingsbegeleider

toilettengroep

VOORTGANG VERBOUWING TOILETTENGROEP

Eerst slopen, dan bouwen >

Het make-up hoekje 
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Nu het seizoen weer begonnen is zul-
len wij, de nieuwe DAMES (ja, ja),
even wat vertellen over ons team.

Vorig jaar kondigde Dennis, onze
toenmalige trainer, aan dat hij
ons het volgende seizoen niet

meer zou trainen. Nu hadden we een
probleem omdat zelfs smeken en trak-
teren op vele patatjes oorlog niet
meer hielp; we moesten een nieuwe
trainer zoeken.

Dus wij over alle velden en wegen
lopen, in elk gaatje kijken om er één-
tje te vinden. Maar meisjesvoetbal-
trainers liggen niet voor het oprapen.
VDZ zelf bracht de oplossing: Jimmy
en Claudia wilden ons trainen! (alvast
een applausje omdat jullie het aandur-
ven!)

Maar de problemen waren nog niet
opgelost: De meisjes die vorig seizoen
in de MD speelden werden hiervoor te
oud, ze moesten bij ons. Maar ook wij,
de MB, hadden al genoeg teamleden.
Wat te doen? Samengaan zou geen

oplossing zijn, vorige seizoenen is al
gebleken dat een team van 20 mensen
niet werkt. Bovendien begonnen we
net lekker als een echt team samen te
spelen.

VDZ besloot iets zeer onverwachts
te doen: we werden DAMES 3. Alleen
bleek dat niet ons hele MB team was
ingeschreven in het nieuwe team; een
deel (de jongsten) moesten in de MB
blijven! Maar gelukkig konden we onze
speelsters toch meejatten (sorry MB!)
om toch het oude team te behouden.

We hebben weer veel zin om te
spelen, al moeten we waarschijnlijk
wel even wennen aan het spelen bij
de dames. Onder andere het koppen,
het goal vinden en het aannemen op
de borst (hoe deed je dat ook alweer,
Jimmy?) zorgen nog voor heel wat
hilarische situaties, maar één ding is
zeker: We zullen ons best doen en
gezellig (niet vechtend!) voetballen!

Meiden…uhm DAMES 3

NIEUW BIJ VDZ . . . DAMES 3!

<    Bestuurskamer?!?

voortgang gemaakt
wordt. De heren mo-
gen nog even naar de
damestoiletten, die
nog zonder tussen-
muur weinig privacy
bieden, maar wel ge-
zelligheid. De dames
kunnen naar het toi-
let voor minder
validen, ruimte zat!
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Arnhem - Zoals zo vaak heeft VDZ
10 wederom laten voelen dat alle
topclubs terecht met knikkende

knieën naar sportpark 't Cranevelt
komen. In een bloedstollende wed-
strijd keek VDZ lange tijd tegen een 0-
1 achterstand aan maar Joris wist het
tij kort voor tijd te keren met een
vlammend schot: Eindstand 1-1.

Het was een stormachtige middag,
letterlijk en figuurlijk. Het bleek al snel
dat DTS'35 niet voor niets onge-
slagen boven aan staat met
5 gewonnen wedstrijden. Het
is een betrekkelijk jonge ploeg
(bij VDZ 10 vergeleken
zeker..) met prima combi-
natievoetbal en "switchende"
spelers. Gelukkig hadden hun
spitsen het vizier deze middag
niet op scherp staan, want de
ene na de andere mooie kans werd
om zeep geholpen. Dit kwam
mede door het gedreven (mee)-
verdedigen van alle gladiatoren.

Aanvallend konden de gladiatoren
alleen een aantal messcherpe counters
produceren, gedreven door de storm-
achtige wind. Deze middag heeft de
webmaster een aantal snelheids-
records zien breken met windkracht 10
in de rug. Het leek wel alsof de gladia-
toren weer 18 jaar oud waren. Maar
het zou de KNVB weer niet zijn als ze
hier geen stokje voor staken. Onder
leiding van scheidrechter en ex-brui-
degom Wijbenga werden snelheids-
controles ingesteld, omdat het voor de
omstanders te gevaarlijk werd. Nu
hebben de gladiatoren ervaring met

verkeersovertredingen (bijv. 3 prenten
op de terugweg vorig seizoen vanaf
Kolping Dinamo), echter dit hadden ze
nog nooit gezien…. Zo primitief als de
KNVB dit samen met "Blik op de weg"
deed.

Hierdoor ging de snelheid weer een
beetje uit de wedstrijd en daar maakte
DTS'35 dankbaar gebruik van. Na dom
balverlies werd een messcherpe voor-
zet gegeven, die (gedragen door de
wind) de volledig vrijstaande spits kon

bereiken: 0-1 vlak voor rust.
Na de welverdiende

euro loodvrij thee om bij
te tanken (immers bij
hoge snelheden lopen

de gladiatoren veel minder
zuinig: 1 op 7…), bleek

DTS'35 de wedstrijd
snel te willen beslis-

sen. Maar nadat ze
voor open doel 2 grote
kansen hadden gemist,

groeide het geloof bij de gladiatoren in
een acceptabele uitslag. En acceptabel
zou deze middag best wel eens een 0-
1 nederlaag (!) kunnen zijn. DTS'35
schoot 2 x op de paal en andere grote
mogelijkheden werden niet benut. De
gladiatoren stelden daar (naast hard
werken) slechts een aantal spaarzame
counters tegenover.

Vlak voor tijd bleek dat erg hard
werken nog beloond werd ook. Want
op inzet werd de bal veroverd en
kwam bij Jeroen de Winther terecht.
De nummer 2 van de topscorerslijst
van vorig seizoen (maar nu nog
"droog" staand) had tijdens de rust

EERSTE PUNTENVERLIES KOPLOPER DTS'35
GLADIATOREN OP KARAKTER NAAR GELIJKSPEL
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met de webmaster een weddenschap
gemaakt. Als hij NIET zou scoren dan
kreeg hij van de webmaster (of een
andere vrijwilliger) een tongzoen. Nou,
we hebben Jeroen lange tijd niet zo
gedreven zien werken op zoek naar
zijn doelpuntje. Maar geheel in de stijl
van het teambelang schoot hij 5 minu-
ten voor tijd niet zelf maar legde per-
fect af op Joris. En Joris greep die
kans en lanceerde een vlammend
schot strak in de onderhoek. Met dit
doelpunt werd Joris meteen topscorer
met ….. 1 doelpunt (met 6 anderen!).
Leuk voor Joris dat hij dit hoogtepunt
mag meemaken op nog zo jonge leef-
tijd!!! Trouwens, geheel op vrijwillige
basis kreeg de webmaster van Jeroen
de Winther na de wedstrijd een zoen

op de wang (sportief maar toch ook
wel teleurstellend....) 

Nog even kwamen de gladiatoren
onder druk te staan, maar scheids-
rechter Wijbenga deed wat van hem
werd verlangd: Affluiten!! Sommige
DTS'35 spelers konden de teleur-
stelling van het eerste puntenverlies
niet allemaal even goed verwerken en
verweten de gladiatoren negatief voet-
bal te spelen. De webmaster noemt
het "met het koppie spelen en het
maximaal haalbare uit de strijd sle-
pen". 

Gladiatoren, de webmaster is trots
op jullie. Met zoveel vechtlust wordt
binnenkort ook de eerste overwinning
verwacht (na 4 gelijke spelen en 1
nederlaag).

Het vorig jaar zo sterke VDZ C1 dat kampioen werd, speelt nu met een zo
goed als nieuw team 1 klasse hoger. Vooraf was al duidelijk dat het een
zwaar jaar zou worden, vooral doordat de meeste tegenstanders fysiek een

stuk sterker zijn. Dat het
C1 zijn wedstrijden nog
wel zal gaan winnen is
de afgelopen wedstrijden
die nipt verloren gingen
wel duidelijk geworden.
Wedstrijden waarin VDZ
de 1e helft beter was,
alleen jammer dat ze dit
de 2e helft niet vol kon
houden. Als de trainer
hier een oplossing voor
weet te vinden, dan
komt alles nog goed en
zal het C1 zich nog kunnen handhaven. Want ondanks de teleurstellende resulta-
ten blijft de trainingsopkomst goed en word er keihard gewerkt om beter te wor-
den. Jongens ga zo door dan komen de punten vanzelf.

Albert van Dalen

VDZ C1 WACHT OP EERSTE PUNT
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SURFIN' VDZ

Het is weer eens tijd iets te laten horen uit de virtuele wereld.
De website is sinds februari online en er zijn een paar kleine
dingen veranderd en toegevoegd. Allereerst gaat het ons spor-

tief goed. Jeroen speelt regelmatig in het eerste, als hij niet
geschorst is, en het F3 lijdt steeds kleinere nederlagen.

VDZ jeugd op het web
Aan het eind van het vorige seizoen hebben we gekeken wat er

nog ontbrak en waar hoognodig iets gedaan moest worden. Het
grootste gemis was de jeugdingang die nog altijd 'onder constructie'
was. Dat was ons een doorn in het oog, daar moest wat aan gedaan
worden. Gezien allerlei verwikkelingen voor, tijdens en na de zomer-
vakantie, kon hiermee pas in augustus begonnen worden. We heb-
ben overlegd met het jeugdbestuur en hen gevraagd na te denken
over wat hier gemaakt moest worden en om informatie te verschaf-
fen, waarmee we de ingang konden vullen.

We zijn begonnen met het maken van een klein menu, waar we
ruimte hadden om het logo van Hotel Blanc, sponsor van de E en F
teams, te plaatsen. Een keuze uit dat menu voert naar een tekst
waarin algemene informatie over de jeugd van VDZ wordt gegeven.
Een andere keuze biedt de mogelijkheid de intentie om lid te wor-
den, te mailen. Verder hebben we aandacht besteed aan de Grote
Clubactie. De belangrijkste toevoeging is echter de 'Pupil van de
Week'. Deze worden met foto en kort interview op de site geplaatst
op het moment dat zij ook daadwerkelijk zo'n pupil zijn. Bij het aan-
treden van hun opvolger wordt hun portret in een galerij geplaatst,
waar ze de rest van het seizoen te bewonderen zijn. Op den duur
ontstaat zo een portrettengalerij van Pupillen van de Week. Bij aan-
vang van het nieuwe seizoen wordt deze galerij in de rubriek Histo-
rie geplaatst, waar ze tot in lengte van jaren te zien zullen zijn. Veel
dank hierbij gaat uit naar Henk Matser, die al deze jeugdleden digi-
taal fotografeert.

Op den duur zal bij het onderdeel Jeugd een samenvatting van
het jeugdbeleidsplan en de opvattingen over jeugdopleiding te lezen
zijn. Hiermee wordt extra informatie gegeven over de benadering
van de jeugd bij VDZ.

Forum
Een tweede belangrijke toevoeging is het Forum. Bij deze ingang

kunnen bezoekers een discussie starten over welk onderwerp dan
ook. De afgelopen maanden hebben we medische bulletins van
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Robert Berkhout kunnen lezen (bij VDZ breken benen als bomen bij
een najaarsstorm), kunnen we de vorderingen van het C1 volgen,
zegt het negende kampioen te worden en meer van dat fraais. Er
wordt gretig gebruik van gemaakt en ook u staat het vrij te reageren
op een stelling of een nieuw onderwerp te starten.

Geef ons informatie!
Nog altijd staan we te springen om informatie. We willen van

ieder elftal een elftalfoto, liefst met de namen van de spelers er bij.
Dus bij deze een oproep aan iedereen een elftalfoto te maken en die
digitaal of gewoon aan ons te sturen.

Bezoekersaantallen
Is de site een succes? Gezien de reacties in het Forum en het

Gastenboek wordt er veelvuldig naar gekeken. Zelfs oud-leden reage-
ren als ze de site ontdekken. Is dit toeval? Nee, in het voorjaar spra-
ken Jeroen en ik over gemiddeld 15 à 20 bezoekers per dag. Op dit
moment bedraagt het gemiddelde 70 à 80 per dag (zie statistiek).
Op 4 november bezochten meer dan 100 mensen de VDZ website,
tot nu toe een absoluut record. We kunnen wel stellen dat men de
site weet te vinden en blijkbaar ook waardeert. Bezoekers kijken ook
vanuit de hele wereld. (zie tweede statistiek)

Hoe gaan we verder? Om te beginnen streven we naar een uit-
breiding van de webredactie. We hopen hierdoor niet alleen meer en
betere ideeën te kunnen ontwikkelen, maar denken hierdoor ook
makkelijker zelf informatie te vergaren. Voorlopig hebben twee men-
sen belangstelling getoond mee te werken, maar ziekte, school, werk
en andere perikelen hebben tot nu toe een afspraak in de weg
gestaan. En verder surf naar www.vdz-arnhem.nl en laat ons weten
wat u er van vindt.

Paul Teunissen, Jeroen Westen

Land van herkomst
1. Nederland 7058 97.1 %
2. UK 20 0.3 %
3. USA 17 0.2 %
4. Duitsland 9 0.1 %
5. Frankrijk 8 0.1 %
6. Australië 5 0.1 %
7. Spanje 4 0.1 %
8. Denemarken 4 0.1 %
9. Pakistan 4 0.1 %
10.Portugal 3 0.0 % 

Pageviews per dag
25 oktober 2002 83
26 oktober 2002 26
27 oktober 2002 43
28 oktober 2002 81
29 oktober 2002 70
30 oktober 2002 85
31 oktober 2002 79

1 november 2002 84
2 november 2002 36
3 november 2002 57

Uitgebreidere statistics kun je op het web bekijken. Klik daarvoor op het sta-
tisticssymbooltje (zie links).
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De jongens van de E2 moesten
elkaar in het begin van het sei-
zoen nog leren kennen. Dat

bleek wel in de eerste wedstrijd tegen
VVO. Na de eerste helft keek VDZ al
tegen een 4-0 achterstand aan. In de
tweede helft bleek echter al snel dat
ze best kunnen voetballen en de mou-
wen op te kunnen stropen. Ze kwamen
terug tot 4-3 en de eindstand van 5-3
was al met al niet slecht.

Ook de coaches Eddy en Noud
moesten nog wennen en het had even
tijd nodig om de juiste opstelling te
vinden. Maar al in de tweede wedstrijd

tegen Eldenia ging het veel beter. Het
team krijgt zijn opstelling te pakken:
Sebastiaan in de goal; Freek, Jan,
Robbert en Tom in de verdediging;
Jorrit, Okke en Wouter op het midden-
veld en Daan en Ilya in de voorhoede.
Eldenia werd  met 3-0 verslagen.

Daarna volgde een goede serie. In
het Zwaluwentoernooi werd drie keer
gewonnen en slechts een keer verlo-
ren. Vervolgens werden SML en ESA
aan de zegekar gebonden. De jongens
leren elkaar beter kennen en mede
dankzij de Chinese training van Eddy
wordt er ook beter overgespeeld.

HET E2 TEAM GROEIT AL SNEL

IN HET SEIZOEN
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Familie
berichten

VDZ FELICITEERT

JOHN WIJBENGA en ANKIE PEETERS Zij 
zijn getrouwd op 11 oktober 2002.

Wij wensen hen veel geluk samen!

BEN en BIANCA HARTGERS
met de geboorte van hun zoon

Voor de daaropvolgende wedstrijd
tegen de nummer 1 VVO waren hoog
gespannen. Helaas bleken zij een
maatje te groot voor ons. We gaan
dus voor de tweede plaats in de reeks.
Dat wordt nog een hele strijd, want in
de laatste thuiswedstrijd tegen ESCA
verloren we na een ontzettend span-
nende wedstrijd heel nipt met 3-4!

Duidelijk is dat, als de verdediging
scherp is, de aanval op goaltjes blijft
loeren, Jorrit geregeld op rechts er
langs gaat en Okke hard op de goal
blijft schieten de E2 nog een mooi ver-
volg van het seizoen tegemoet gaat.

Noud Hooyman
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Voor menigeen een schrikbeeld: Je
vrije zondagmiddag opofferen aan een
stel scheldende en zeurende kerels,
die je en passant nog de meest ver-
schrikkelijke ziektes toewensen bij
elke beslissing van jou het beter
weten. Gelukkig zijn er mensen die
zich daar niet door af laten schrikken,
want zonder scheidsrechters zouden
wij ons geliefde spelletje niet kunnen
spelen. Een van die mensen is Coen
van den Bos, die elke zaterdag en
zondag twee wedstrijden bij VDZ fluit. 

Coen van den Bos is niet bepaald
iemand die zich snel laat intimi-
deren. Op het veld blijft hij altijd

de rust zelve. De zoon van Ad van den
Bos, doelman en rots in de branding
van het 5e, heeft ook zijn postuur
mee. De meeste spelers zullen zich
wel twee keer bedenken voordat ze
met deze scheids ruzie gaan maken.
Zelf voetbalde hij 15 jaar lang bij VDZ,
tot een enkelblessure daar een eind
aan maakte. Op verzoek van Ruud van
de Zande floot hij een keer een wed-
strijd en dat beviel zo goed dat hij de
cursus ging volgen. “Ik wou in de
weekends toch wat te doen hebben.
Zolang ik niet hoef te trappen heb ik
geen last van die enkel. Ik vind het
echt leuk om te doen. Ik kende de
regels natuurlijk wel, maar op zo'n
cursus leer je om ze ook goed toe te
passen. Het zijn 6 avonden van 2,5
uur. Vijf avonden zijn puur theorie,
waarna je een stukje wedstrijd moet
fluiten om te kijken hoe je het doet”.

Coen slaagde glansrijk voor zijn
examen. De praktijk viel hem behoor-
lijk mee. "Voor die cursus had ik in het

veld zoiets van wat moet ik doen,
maar als je de regels een beetje kent
gaat het wel. Het grootste discussie-
punt is altijd buitenspel. Grensrechters
vlaggen vrijwel altijd in het voordeel
van hun eigen club.". Met spelers
heeft hij over het algemeen weinig
problemen. "Elke wedstrijd hoor je wel
eens wat, maar het meeste gaat het
ene oor in en het andere oor uit. Ik
blijf er altijd vrij nuchter onder. Ik fluit
nog steeds met plezier en dat laat ik
niet vergallen."

Natuurlijk maakt hij in het veld ook
wel eens minder leuke dingen mee.
Zo moest hij twee seizoenen geleden
een wedstrijd van het 4e fluiten tegen
IJsseloord. " Dat is zo'n club waar je

ONMISBARE SCHAKEL
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het nooit goed bij doet. Ik kreeg van
die opmerkingen als 'je hebt zeker
problemen thuis'. Ik heb de aanvoer-
der geroepen en gezegd dat ik daar
niet van gediend was. Later gaf ik hem
geel. Toen hij een speler van VDZ
onderuit schopte, kreeg hij rood. Hij
kwam voor me staan en zei: 'Na de
wedstrijd sla ik je helemaal in elkaar.'
Zijn leider gaf me groot gelijk. Hij zei
die speler is gek. Er is verder overi-
gens niks gebeurd".

Twee weken geleden was het ook
weer eens raak.  Op zaterdag floot hij
het 12e tegen Eendracht. "Een speler
van Eendracht riep de hele tijd achter
de rug van spelers van VDZ 'Boe' of
"kijk uit!'. Ik gaf hem geel en vervol-
gens gaf hij een speler van VDZ een
klap. Ik stuurde hem het veld uit maar
hij kwam terug en sloeg  die speler
buiten westen. Toen heb ik de wed-
strijd meteten gestaakt. Gelukkig zijn
dit wel incidenten."  Naast de senioren
fluit Coen ook wedstrijden van de
dames en van de junioren.  "Bij
damesvoetbal fluiten is weer heel
anders, Daar heb je geen last van
scheldpartijen. Het is ook minder
fysiek. Bij de jeugd moet je heel strak
fluiten. Daar zitten felle donders tus-
sen. Voor je het weet loopt het uit de
hand.'

Wil hij de komende tijd hogerop?.
Coen bevestigt dat hij er wel eens
over denkt om KNVB te gaan fluiten.
"Dan kun je ook eerste en tweede elf-
tallen fluiten. Het lijkt me wel leuk om
ook eens bij andere clubs te komen.
Aan de andere kant denk ik dat ik de
gezelligheid bij VDZ wel zou missen. Ik
vind het leuk om na de wedstrijd met
de spelers een pilsje te pakken. De
sfeer bij VDZ spreekt me erg aan. Dat

vind je bij andere clubs niet. Ik twijfel
nog. Ik zou ook een wedstrijd kunnen
fluiten voor de KNVB en een bij VDZ.
Daar moet ik nog maar eens over
nadenken. Maar de gezelligheid is voor
mij wel heel erg belangrijk.' 

Schrijver dezes hoopt in ieder geval
dat Coen de komende jaren voor VDZ
blijft fluiten.

Tjakko Hummelen

DAMES VDZ BEHALEN

MONSTERZEGE IN BEKER

In de tweede ronde van de dis-
trictsbeker voor vrouwen heeft
VDZ het Nijmeegse Blauw Wit

op eigen veld gedeklasseerd: 3-11.
De lijstaanvoerder in de derde klas-
se, VDZ, nam verrassend de leiding,
waarna een veredeld kat- en muis-
spelletje begon. Pas in het laatste
kwartier voor de rust drukte VDZ
het krachtsverschil in de score uit
door vijf keer te scoren. Ook in de
tweede helft kon Blauw Wit nog
twee keer het doel vinden, maar de
gasten uit Arnhem bleven superieur
en voegden nog vier treffers toe,
hetgeen resulteerde in de ruime
einduitslag.

Voor VDZ scoorden Jessica Clif-
ford (drie maal), Cynthia Wijbenga,
Monique Turk, Claudia Loos (twee
maal) en Janine Mooij(twee maal).
Blauw Wit hielp nog een handje met
een eigen doelpunt.

Bron informatie:Gelderlander
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ADVADI Drukkerij Arnhem (026)3842100

de BRUIN BURGERS Arnhem (026)3763700

Klompé & Rupp Arnhem (026)3644633

Aannemersbedrijf JAGER bv Velp (026) 3646159

Aannemersbedrijf Van AMERONGEN Arnhem (026) 4436644

AccoN Accountants en adviseurs Arnhem (026) 3842384

Accountantskantoor BOERHOF Arnhem (026) 3683240

ADC the source of human resource Arnhem (026) 3621212

ARENTSEN Installatietechniek, Velp bv Velp (026) 3640042

ASSEN Assurantien Arnhem (026) 3613012

Assurantiekantoor HAVEKES Arnhem (026) 4456735

Autobedrijf BOCHANE Arnhem (026) 3201170

BENNIS Arnhem bv Arnhem (026) 3510703

Berkhout & Klein Dakbedekking bv Arnhem (026) 4420736

BERKHOUT Arnhem bv Arnhem (026) 4420736

BIERMASZ Apotheek Arnhem (026) 4423618

Bouwbedrijf VERBOON bv Arnhem (026) 3610000

BV Schildersbedrijf ALBERT VERHOEVEN Arnhem (026) 3615228

Cafe Bar de KORENBAR Arnhem (026) 4455469

Coop MANDERS Supermarkt Arnhem (026) 4426720

ALHAMMER Radiateuren Service Arnhem (026) 3616726

DERKSEN Verhuizingen Arnhem (026) 3230320

DIABOLO Informatisering Arnhem (026) 4422540

DRENT Megastore Arnhem (026) 3648508

DROST & Zonen - Dé Schoonmakers Arnhem (026) 3513675

Duiven Tours Duiven (026) 3113673

FysioSport & Bewegingscentrum Arnhem Arnhem (026) 3893500

Garage  KORNMAN Arnhem (026) 4425103

SPONSORGROEP VDZ HOGEROP



GLASZ Assurantien Arnhem (026) 4423851

HAVER Zonwering Arnhem (026) 3620678

HEAO Arnhem- Nijmegen Arnhem (026) 3691111

Hotel BLANC / Cafe NOIR Arnhem (026) 4428072

IMTECH Projects Arnhem (026) 3202640

INDORA Informatisering Arnhem (026) 4439033

Interieurbouw JACOBS bv Velp (026) 3195588

JACOBS Verhuizingen Velp (026) 3619584

JELSMA Rozendaal Autobedrijf Rozendaal (026) 3629332

JEHAGO Meubel- en Interieurbouw Arnhem (026) 3641513

JP Print BV    Duiven    (026) 3696360

KLEIN TUENTE Installatietechniek Velp (026) 3635673

Makelaar KUYK van OLDENIEL Arnhem (026) 4420000

MEIJER Interim & Advies    Velp    (026) 3623545

MODUS Schoolcatering Nijmegen (024) 3459923

PAUL van ZEELAND Arnhem (026) 3613668

PD REKLAME Arnhem (026) 3610290

ROEL WILLEMSEN Garantiemakelaars Arnhem (026) 3274455

Slagerij WELLING Arnhem (026) 3613209

SNELDERS Intersport Elst (0481) 374255

Speciaalslagerij BEN ALBERS Arnhem (026) 4425596

Veldman Sport Velp Arnhem (026) 3619010

STEIN Installatiebedrijf Arnhem (026) 3645544

STEP Zuid Arnhem (026) 3515187

TEUNISSEN Schoonmaakbedrijf Arnhem (026) 4450027

Tricotagefabriek HEGRI bv Arnhem (026) 3629170

VERAG BV Arnhem (026) 4420770

WESTERVOORT BETON bv Westervoort (026) 3118288

Zuivelbedrijf VAN BETUW Arnhem (026) 4433390
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SPONSORGROEP VDZ HOGEROP



assurantiekantoor
H AVEKES BV

Graaf Ottoplein 30
6821 HB Arnhem
Tel. 026 - 4456735

verzekeringen - hypotheken
financieringen - pensioenen
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De sponsor van Dames 2

SCHOONMAAKBEDRIJF BRILJANT
is verhuisd.
In de Zondagkrant van 27 oktober lazen wij het volgende artikel

SPORTBEURS GRANDIOOS SUCCES

Ook dit jaar was de sportbeurs weer een grandi-
oos succes. Er was veel belangstelling en de

animo voor de sportartikelen was groot. Met
name de ouders van de pupillen heb-
ben hun kinderen blij kunnen maken
met vlaggetjes, dassen en shawls van Ajax. Deze spullen had VDZ gekregen van
Albert van Daalen, trainer van C1.

Bij deze willen wij iedereen bedanken die sportartikelen hebben ingebracht
voor de sportbeurs. Zonder deze spullen kunnen wij uiteraard niets organiseren.
De opbrengst van de beurs willen wij uiteraard goed besteden ten bate van VDZ.
Inspraak hierin is mogelijk, dus als u nog leuke of goede suggesties heeft dan
horen wij dat graag van u.

Ciska Veldkamp
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Datum Activiteit Aanvang

21 november 2002 Kaartavond 20.00 u. 
28 november 2002 Alg. Leden Vergadering  
30 november 2002 Sinterklaasfeest F-pupillen  
14 december 2002 Eindejaarsfeest  

18 januari 2003 VDZ tennistoernooi 20.00 u. 
23 januari 2003 Kaartavond 20.00 u. 
27 februari 2003 Kaartavond 20.00 u. 
27 maart 2003 Kaartavond 20.00 u. 
24 april 2003 Kaartavond 20.00 u. 
22 mei 2003 Kaartavond 20.00 u. 

V.D.Z. activiteiten kalender
voor zover bekend bij de redactie

Wijzigingen voorbehouden

TASSEN TASSEN TASSEN TASSEN 
WAT IS ER TOCH MET DIE TASSEN?

Die liggen naast en voor het rek!
Die liggen daar totaal voor gek!
Waarom is dat rek gemaakt?
Om dat die troep de doorgang staakt! 
Het rek is leeg, de hal ligt vol!
Wie haalt dat telkens in zijn bol?
Doe het voortaan andersom!
Doe dat echt en wees niet dom! 



 

 

 



 

 

 



De Volharder verschijning november 2002

Eindredactie
José van Dingenen

Redactie 
Saskia de Regt
Roland van Gessel

Vormgeving en opmaak
Rudi Borkus

Aan deze uitgave werkten mee
Rob Brinkhoff, verzending
Geert van Gessel, voorzitter bestuur
Roel van der Leij, wedstrijdzaken
Henk Matser, VDZ hogerop
Jan Schmitz, algemene zaken
Tjakko Hummelen, reporter

Advertentie exploitatie 
tel. nr. 026 - 44 33 731

Kopij
Kopij kunt u deponeren in de kopijbox in de kantine van het clubhuis of
per e-mail zenden aan een van de redactieleden:

Saskia de Regt s.deregt@humaninference.com
Roland van Gessel rvangessel@deloitte.nl

Sluitingsdatum voor inleveren kopij: 1 december 2002

Redactie adres :
Bakenbergseweg 242a, 6816 PC  Arnhem

Clubblad niet ontvangen? Neem dan contact op met Roel van der Leij
tel.nr. 026-44 33 731
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Voor tabak, lectuur en PTT ga je natuurlijk naar:

V.O.F. Koch/Tombergen
Tevens verkoop voetbalkaarten van o.a. Vitesse
Beethovenlaan 51,  6815 BL Arnhem
Telefooonnummer 026-4424033






