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VAN DE VOORZITTER

De kop is er weer af
De vakantie zit er voor velen van ons
weer op en nog even en het zal zijn
alsof wij nooit zijn weggeweest. De
eerste trainingen zijn afgewerkt en
zelfs de eerste wedstrijden(vriend-
schappelijk en beker) zijn gespeeld.
De dames hebben inmiddels een voor-
proefje gehad van wat hen komend
seizoen te wachten staat, namelijk een
aantal verre reizen (meer dan 100 km
enkele reis) vanwege het feit dat zij
het afgelopen jaar gepromoveerd zijn
naar de eerste klasse.

Op zondag 22 augustus werd de
eerste bekerwedstrijd afgewerkt in
Haarlem en overtuigend met 9-2
gewonnen. Op zondag 29 augustus
staat de volgende bekerwedstrijd op
het programma en dan is de afstand
wat minder ver, namelijk naar Hilver-
sum. De uitslag hiervan kan ik u nog
niet melden.

Ondanks het feit dat de schoolva-
kanties nog niet afgelopen zijn, is ook
de opkomst bij de jeugd alweer groei-
ende. Op het moment dat deze Volhar-
der uitkomt, is ook het Commandeur-
toernooi, de traditionele opening van
het jeugdseizoen, weer achter de rug.

En dan zal vanaf september ieder-
een weer starten met de reguliere
competitie en dat zal voor ieder team
de graadmeter zijn van wat het
komende seizoen voor de diverse
teams zal brengen. Daarmee wens ik
iedereen natuurlijk heel veel succes.

Wisseling voorzittershamer
Dit zal overigens een van mijn laatste
bijdragen aan de Volharder zijn als
voorzitter van VDZ.

Tijdens de algemene ledenvergade-
ring (waarschijnlijk op donderdag 18
november a.s.) zal ik de voorzittersha-
mer overdragen aan mijn opvolger(s).
Ik kom daar in mijn laatste "van de
voorzitter" in de Volharder van oktober
nog op terug.

Traditioneel heeft in augustus de
jaarlijkse brainstormavond van het
bestuur plaatsgevonden in de tuin van
de voorzitter. In dit soort sessies wor-
den jaarlijks de speerpunten van het

Oud- en erevoorzitter Jan Eikens krijgt de
oprijlaan naar zich vernoemd

Foto uit het jubileumboek
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te voeren beleid voor het nieuwe jaar
vastgesteld. Tevens wordt daarin de
aanzet gegeven tot het meerjarenplan.
Ook hierop kom ik graag in de volgen-
de aflevering van de Volharder terug.
Uiteraard zal het aan de nieuwe voor-
zitter(s) zijn om het beleid voor het
komend jaar toe te lichten tijdens de
reeds genoemde algemene ledenver-
gadering.

Uitnodiging onthulling naam
oprijlaan
Er is nog één belangrijke zaak voor
mij, als voorzitter, om in september af
te ronden. Het gaat hierbij om het vol-
gende:

Wij hebben enkele jaren geleden
helaas definitief afscheid moeten
nemen van onze oud- en erevoorzitter
Jan Eikens. Jan heeft enorm veel bete-
kend voor VDZ (en KNVB). Dit is reeds
meerdere malen uitvoerig belicht bij
diverse gelegenheden zoals tijdens zijn
aftreden als voorzitter, tijdens een
nieuwjaarsreceptie waarbij hij het
"Arnhems Meisje" kreeg uitgereikt en
tijdens zijn uitvaartdienst. Bescheiden
als Jan altijd was t.a.v. zijn eigen pres-
taties, heeft hij voor zijn overlijden
aangegeven dat hij niet wilde dat er
een toernooi of iets anders naar hem
vernoemd zou worden. Als reden gaf
hij op dat hij achterblijvende familiele-
den en vrienden niet wilde verplichten
tot een jaarlijkse "acte de presence"
bij een dergelijke gelegenheid. Het
bestuur van VDZ heeft dit in eerste
instantie vertaald als een wens om
helemaal geen aandenken aan Jan te
creëren behoudens zijn foto in de
bestuurskamer. Daar was niet iedereen
gelukkig mee omdat daarmee geen

recht werd
gedaan aan de
verdiensten van
Jan voor VDZ.
Voortschrijdend
inzicht in de
achterliggende
gedachte van
Jan en overleg
met zijn ouders
heeft het
bestuur doen
besluiten om
alsnog een blij-
vende herinnering aan Jan te creëren
zonder dat dit leidt tot verplichtingen
van wie dan ook. Dat zal gebeuren
door de oprijlaan naar het clubhuis en
hoofdveld van VDZ de naam "Jan
Eikenslaan" te geven en dat uiteraard
aan beide zijden van deze laan zicht-
baar te maken.

Graag wil het bestuur de onthulling
van deze naam laten plaatsvinden op
een clubavond van VDZ wanneer veel
leden van VDZ aanwezig (kunnen) zijn.
Uiteraard zal iedereen het met ons
eens zijn dat de ouders van Jan de
aangewezen personen zijn om deze
onthulling te verrichten. Ik roep u
daarom op om op vrijdagavond 10
september om 20.15 uur aanwezig te
zijn in het clubhuis teneinde getuige te
zijn van dit eerbetoon aan Jan Eikens. 

Ik wens u allen een goed seizoen
2004/2005 toe.

Geert van Gessel
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De voorzitter gaat zijn hamer over-
dragen en gelukkig zijn daar wel kan-
didaten voor gevonden.

De redactie heeft ook een wisse-
ling. Roland van Gessel heeft zijn func-
tie neergelegd en Albert van Daalen
heeft de taak overgenomen. Wij
bedanken Roland voor zijn inzet, voor-
al bij de nieuwe start van de uitgiften
van de Volharder en we heten Albert
van harte welkom en wensen hem als
redactielid veel succes en vooral veel
kopij toe.  Kopij kunt u dus nu ook bij
hem aanleveren via de rode bus in de
kantine maar ook via email: 
Albert van Daalen
albert.van.daalen@nl.abnamro.com
en uiteraard bij ons trouwe redactielid:
Saskia Daniels:
s.daniels@humaninference.com

Achter in de Volharder kunt u nor-
maal alle gegevens vinden over het
aanleveren van de kopij.

VAN DE REDACTIE

Wat kunnen we u vertellen?
Aan het begin van een nieuw seizoen
ziet de Volharder er altijd anders uit
dan in de rest van het jaar. 

Geen wedstrijdverslagen. Toch heb-
ben we voor u zeer speciale wedstrijd-
verslagen kunnen plaatsen. Dank zij
onze trouwe, eigenlijk wel echte
rubriekschrijvers, van het team B1, die
een bijzondere ervaring hebben opge-
daan binnen het internationale voet-
bal. VDZ op z'n breedst, wie had dat
gedacht?!

Pupillen
Nog geen pupillen van de week, maar
ze laten zich toch al horen en zien,
ook in de Volharder. Ze hebben al
goed hun best gedaan tijdens de eer-
ste trainingen. Het vakantiegevoel is
misschien nog wel een beetje aanwe-
zig, maar de trainers en de organisato-
ren zijn die zo langzamerhand al weer
kwijt.

Wisselingen
Ieder nieuw seizoen brengt ook altijd
wisselingen van mensen op bepaalde
posten met zich mee. Vaak geeft dat
ook hiaten. Het kan niet vaak genoeg
gevraagd worden, dus wijzen we even
op de oproepen voor leiders van diver-
se teams. U kunt de hiaten in één
oogopslag zien en u kunt dat met één
telefoontje opvullen. Ook de kantine
kampt met een groot bezettingstekort.
Toch zijn twee uurtjes zo om en is het
werk vaak heel gezellig. Voor VDZ is
het al snel voldoende als een paar
mensen dat doen. Het hoeft ook niet
iedere week! 
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Schema's
Deze keer ziet u veel schema's en
overzichten met allemaal belangrijke
informatie. Het is leuk om te zien hoe
we vorig jaar met elk team geëindigd
zijn en ook spannend om te weten bij
wie we in de competitie zijn ingedeeld.
Ook schema's zijn soms leuk ook al
lijkt het erg zakelijk.

We hopen tijdens dit seizoen ook
iedereen te kunnen voorzien van de

juiste informatie en daarom vragen we
iedereen tijdig aan ons door te geven
wanneer u iets te melden heeft. Wij
zorgen voor de rest en dan is de kans
van slagen toch altijd weer groter.

Wij hopen op veel kopij en veel
succes voor iedereen.

Namens de redactie,
José van Dingenen

Opening Jan Eikenslaan

Vrijdag 10 september 2004

20.15 uur

De oprijlaan van het VDZ complex zal worden vernoemd naar
oud- en erevoorzitter Jan Eikens. De onthulling van de naam
door de ouders van Jan wordt verricht op vrijdag 10 september
2004 om 20.00 uur op ons sportcomplex. Het bestuur nodigt

hierbij iedereen uit daarbij aanwezig te zijn.



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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COMPETITIE-INDELING SEIZOEN 2004-2005

VDZ 1
2de klasse I
Sc. BEMMEL

DCS
Sc. KLARENBEEK

LEONES
LIENDEN

LONGA ' 30
SDOUC

SML
VAASSEN

VOORWAARTS T.
WAVV

VDZ 2
Res. 2de klasse D

ALVERNA 2
ARNHEMSE BOYS 2

AWC 3
BLAU WIT 2
HATERT 2
LEONES 3

Sc. MILLINGEN 2
RKHVV 3

SCE 2
SPERO 2

TREFFERS/Kegro 2

VDZ 3
Res. 4de klasse B

asv AZ 2000 3
BARNEVELD 2

CHRC 3
CRANEVELT 2
rksv DRIEL 3

EDESCHE BOYS 2
FORTISSIMO 2

ONA ' 53 3
OVC ' 85 2

SDOO 3
VITESSE 1892 2

VDZ 4
Res. 5de klasse E

ARNHEMSE BOYS 3
asv AZ 2000 4
CRANEVELT 3

EDESCHE BOYS 3
EENDRACHT A. 2

ELDENIA 5
FORTIUSSIMO 3

FC JEUGD 4
OVC ' 85 3

DE PAASBERG 3
DE PAASBERG 4

VDZ 5
Res. 5de klasse F

sv BABBERICH 3
DVC ' 26 5

DVV 4
ESCA 3

GSV ' 38 3
MASV 2
OBW 5

Sc. ORANJE 2
RKHVV 5
RKPSC 2
VVO 3

Sc. WESTERVOORT 4

VDZ 6
Res. 6de klasse AO
ARNHEMSE BOYS 4
EDESCHE BOYS 4

ELDENIA 7
FORTISSIMO 5
Sc. ORANJE 3

SML 4
SML 6

WAVV 4
VELUWEZOOM 5
VITESSE 1892 3

VDZ 7
Res. 6de klasse AN

BARNEVELD 3
EDESCHE BOYS 5

vv EDE/VICTORIA 2
FORTISSIMO 4

GVC 3
IJSSELOORD 2

FC JEUGD 5
FC JEUGD 6
OVC ' 85 4

RVW 3
WAVV 3

VDZ 8
Res. 4 deklasse G(zat)

ARNHEMIA 5
BARNEVELD 3

DTS ' 35 6
ESA 3

de GLIND 2
LUNTEREN 5
ONA ' 53 5

REDICHEM 2
VEENSCHE BOYS 3

WAGENINGEN 2
WAGENINGEN 3

VDZ 9
Res. 5de klasse E(zat)

AVW ' 66 6
Sc. BEMMEL 8

sv DFS 3
DVOV 4
DVV 9

ELSWEIDE 5
ELSWEIDE 6

DE PAASBERG 5
SPERO 8
VVO 6

Sc. WESTERVOORT 9

VDZ 10
Res. 6de klasse AE(zat)

AVW ' 66 8
CRANEVELT 5

DVOV 7
EENDRACHT A. 6

EMM 3
ESA 6

EXCELSIOR Z. 3
OSTRABEKE 3

DE PAASBERG 7
TREKVOGELS 6
WODANSECK 3

VDZ 1 (FUTSAL)

AGOVV 2
AGOVV 5

oc BOSMAN Opl. 3
oc BOSMAN Opl. 4
EENDRACHT A. 1

ELDENIA 1
Sporting METIMA 1

PAMAR 1
PAMAR 2

RONTGEN BOYS 1
SPERO 1

HEREN



Bloemsierkunst

P.  Bouman
Beethovenlaan 66

Arnhem 026-4431269

Voor:
Bruidswerk
Groenboeketten
Bloemstukken
Graftakken

*
*
*
*

Dave’s Hairdesign

DAMES- EN HERENKAPSALON

met of zonder afspraak
Tel. 026-4436400

Hommelseweg 209
6812 LG Arnhem
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VDZ DA. 1
1ste klasse D
BERGHUIZEN
BRABANTIA
FC GELRE

PRINSES IRENE
REUVER
RKHVV
RKTSV

SSS ' 18
SOMEREN
VIOS B.

VDZ DA. 2
5de klasse B

EDESCHE BOYS 1
vv EDE/VICTORIA 1
EENDRACHT A. 1

ESA 1
DVOL 1

FORTISSIMO 1
IJSSELOORD 1

SCE 1
SVO ' 68 1

WODANSECK 1

VDZ DA. 3
4de klasse D

csv APELDOORN 1
AVANTI 1

de CJV ' ers 2
HEERDE 1

FC HORST 1
Sc. KLARENBEEK 3

SDS ' 55 1
TEUGE SP 1
VIOS V. 1
VVOG 2

WISSEL 1

VDZ DA. 1 (FUTSAL)

FC/ACRI DA.1
FC/ACRI DA.2

oc BOSMAN Opl.
DA.1

BASIL ' 77 DA.1
FC GELRE DA.1

GROL DA.1
UD W. DA.1

VELDHOEK DA.1
VELOCITAS DA.1

VDZ A1
1ste klasse B

CONCORDIA W. A1
DCS A1
DZSV A1

DZC ' 68 A1
EENDRACHT A. A1

LONGA ' 30 A1
OBW A1
PAX A1

REUNIE A1
SML A1

FC TRIAS A1

VDZ A2
4de klasse B

DE BATAVEN A2
ELDENIA A3

ESA A3
GVA A2

JONGE KRACHT A2
OVC ' 85 A2

REDICHEM A1
RKHVV A2

SML A2
VVO A2

VDZ B1
2de klasse C
AVW ' 66 B2

AZC B1
BEEKBERGEN B1
BE QUICK Z. B1

EENDRACHT A. B1
EERBEEKSE BOYS B1

ESA B3
GAZ. NIEUWLAND B1
LOENERMARK B1

RHEDEN B2
Sc. WESTERVOORT B1

VDZ C1
2de klasse B

BENNEKOM/Tecpool C2
BLAUW GEEL' 55 C2

sv DFS C1
DTS ' 35 C2

EENDRACHT A. C1
ESA C2

FORTISSIMO C1
LIENDEN C1

REDICHEM C1
SML C1

WAGENINGEN C1

VDZ C2
5de klasse D

DE BATAVEN C3
Sc. BEMMEL C4

BENNEKOM/Tecpool C6
BLAUW GEEL '55 C6

DTS ' 35 C5
ELDENIA C6

ESA C6
JONGE KRACHT C3

HAVO C2
SML C3

SPERO C5

VDZ MC3
5de klasse D

VDZ C3M
HAVO C2

Bemmel SC C4
Blauw Geel'55 C6

Spero C5
VDZ C2
ESA C6

DTS '35 C5
SML C3

Bataven C3
Eldenia C6

VDZ MC4

Nog niet bekend

Dames
Competitie-indeling 2004-2005 vervolg

Junioren
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VDZ D1
2de klasse P

ARNHEMSE BOYS D1
AVW ' 66 D2

EENDRACHT A. D1
ESA D2

ESCA D1
OVC ' 85 D1
RKHVV D3MD

SML D2
VELUWEZOOM D1D
S.WESTERVOORT D1

VDZ D2
2de klasse P

ARNHEMSE BOYS D1
AVW ' 66 D2

EENDRACHT A. D1
ESA D2

ESCA D1
OVC ' 85 D1
RKHVV D3MD

SML D2
VELUWEZOOM D1D
S.WESTERVOORT D1

VDZ D3
4de klasse bh
ARNHEMIA D4
ELDENIA D5
ELDENIA D6

ESA D7
ESA D8

ESCA D4
SML D4
SML D5

VELUWEZOOM D2
VVO D5

VDZ E1
Hoofdklasse G
AVW ' 66 E1

BENNEKOM/Tecpool E1
DVV E1

ELDENIA E1
ESA E1
ESCA E1

ONA ' 53 E1
RKHVV E1
SKV E1
SML E1

Sc. WESTERVOORT E1

VDZ E2
1ste klasse BA

AENHEMSE BOYS E1
ELDENIA E2

ESA E2
VITESSE 1892 E1

VVO E1

VDZ E3
2de klasse CY
ELDENIA E4

ESA E7
ESCA E2

DE PAASBERG E1
RHEDEN E2

VDZ E4
3de klasse DB
DUNO D. E1D
LUNTEREN E5
OVC ' 85 E3

REDICHEM E3
RVW E4

VDZ E5
4de klasse DC

DVOV E2
ELDENIA E7

ESCA E4
VVO E6

VDZ F1
2de klasse CD
ELDENIA F3

ESA F4
RHEDEN F1

SML F3
VVO F2

VDZ F2
3de klasse DZ
AVW ' 66 F4
DVC ' 26 F8

ERICA ' 76 F2
OBW F6

S.WESTERVOORT F6

VDZ F3
3de klasse EH

asv AZ 2000 F1
ESA F6

ESCA F1
SML F5
VVO F3

VDZ F4
3deklasse EK

asv AZ 2000 F2
rksv DRIEL F2

ESA F9
SML F7
VVO F4

VDZ F5
4de klasse BX
ARNHEMIA F3
ELDENIA F6

ESA F10
RHEDEN F3

VELUWEZOOM F1

VDZ F6
4de klasse BY
rksv DRIEL F3
ELDENIA F7

ESA F11
SML F8
VVO F5

Pupillen
Competitie-indeling 2004-2005 vervolg



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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HET GEVOEL VAN ..... DE OLYMPISCHE SPELEN

De opening was geweldig en zeer
imposant. Dit kwam vooral door
het feit dat de organisatie tot op

het kleinste detail perfect was. Er is
zeer creatief nagedacht over de invul-
ling in het programma van de enorme
historie van Athene in combinatie met
die van de Olympische spelen. Er
waren geen woorden voor nodig,
slechts daden. Dit markeert tevens de
sportprestaties die neergezet dienen te
worden. Geen woorden, maar daden.
En dat gebeurt dan ook.

Al neemt Nederland geen deel aan
het Olympisch voetbal. De Nederland-
se voetballers hebben naar mijn ver-
onderstelling gelukkig een bredere kijk
op de sportwereld en hebben dus ook
interesse in zwemmen, judo, roeien,
wielrennen, volleybal, hockey, paardrij-
den en ook de sporten waar we als
Nederlanders wat minder scoren.

De sporters gaan er echt voor. Nie-
mand hoeft ze dat te vertellen. Ze
doen het voor niemand en voor niets.
Alleen voor zichzelf en de eer, maar
vooral voor het plezier die het hen
geeft. En zo worden we met de neus
weer eens gezet op het prestigegevoel
van de amateursport. 

Hoe blij men is met iedere overwin-
ning, alleen al voor het gevoel. Een
prachtig gevoel, dat zeker! Leontien
van Moorsel, Inge de Bruin en Anky
van Grunsven waren daar heel duide-
lijk een groot voorbeeld in en voor de
kijkers een genot om mee te mogen
genieten.

Maar ook de enorme teleurstelling
van de judoka Edith Bosch, die toch
een enorme prestatie neerzet en daar-

voor een zilveren medaille mee naar
huis mag nemen. Net zoals het dame-
shockeyteam. Een verliezer zijn in een
finale geeft dan toch een nare bij-
smaak en veel verdriet. Misschien lijkt
het op een dergelijk moment zelfs
beter om brons te winnen. De laatste
wedstrijd is dan tenminste wel gewon-
nen en blijft er eerder een blij gevoel
hangen. In een later stadium zal het
gevoel van de winnaar van de zilveren
plak ongetwijfeld weer veranderen en
zal er trots voor in de plaats komen.

De volleyballers scoorden helaas
ook niet naar hetgeen ze gehoopt had-
den, maar waren zeer eerlijk en realis-
tisch over hun eigen prestatie. Ook dat
hoort bij een goede sportieve gedach-
te.

Erkenning aan jezelf en sportief je
nederlaag aanvaarden, daar heb ik
grote bewondering voor. Een gouden
team, zonder plak maar met een fan-
tastische mentale prestatie.

Zo gaan onze voetballers weer een
nieuw seizoen in en met Olympische
gedachten in het achterhoofd kan dat
een mooi seizoen worden. Blij met
iedere overwinning. Met erkenning aan
je eigen vermogen en een grote spor-
tieve instelling halen we allemaal
goud. Dit geldt uiteraard ook voor de
organisatie. Met de opening van de
spelen nog in gedachten kunnen we
onze creativiteit weer een loslaten op
de nieuwe dingen van een nieuw sei-
zoen. 

Geen woorden, maar daden! Een
uitdaging met een hoog prestigege-
voel.

Joost M. Bernard



PIZZABEZORGSERVICE
Maak het u gemakke-
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  026-4460000
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WIJZIGING RODE KAART PROCEDURE

Met deze brief willen wij uw aandacht
vragen voor de volgende belangrijke
wijziging.  In het kader van het zoge-
naamde "lik op stuk beleid" en de fair
play gedachte, heeft de algemene ver-
gadering amateurvoetbal in december
2003 besloten om op een andere wijze
om te gaan met spelers die een direc-
te rode kaart krijgen.

Tot voor kort was de situ-
atie zo, dat een speler die
een directe rode kaart ont-

ving, meestal pas na het eerst
volgend speelweekend de uit-
spraak van de tuchtcommissie
ontving. Dit betekende dat een
speler, na het krijgen van een
directe rode kaart, nog zeker
een week kon blijven voetbal-
len. Dit is een niet gewenste situatie.
Reden voor de KNVB om de volgende
wijziging door te voeren.

Indien een speler (ongeacht in
welk elftal / team deze uitkomt van uw
vereniging) een directe rode kaart ont-
vangt (dus niet twee maal een gele
kaart in dezelfde wedstrijd), dan is
deze speler niet speelgerechtigd voor
de eerstvolgende bindende wedstrijd
van zijn elftal / team (artikel 9 lid 2
onder a Reglement Wedstrijden Ama-
teur Veldvoetbal en Reglement Wed-
strijden Amateur Futsal). Kortom: de
eerstvolgende bindende wedstrijd
staat de speler "buitenspel".

Totdat deze eerstvolgende binden-
de wedstrijd is gespeeld, is de speler
ook niet gerechtigd om uit te komen
voor enig ander elftal / team van zijn
vereniging. De tuchtcommissie zal ver-
volgens zo spoedig mogelijk uitspraak
doen en de straf bepalen. 

Op de opgelegde straf door tucht-
commissie naar aanleiding van de
directe rode kaart, mag de bindende
wedstrijd waarvoor de betrokken spe-
ler niet speelgerechtigd was in minde-
ring worden gebracht. De speler die
een directe rode kaart ontvangt, krijgt
géén schriftelijk bericht van de KNVB
over zijn niet speelgerechtigdheid voor

de eerstvolgende binden-
de wedstrijd. Dit bena-
drukt de gezamenlijke
verantwoordelijkheid van
de vereniging en de
betrokken speler om hier
op de correcte wijze mee
om te gaan.

Het is dan ook van
wezenlijk belang dat u

deze nieuwe regeling kenbaar maakt
binnen uw vereniging. U kunt dit bij-
voorbeeld doen door deze brief te
publiceren in uw clubblad, weekbrief
of wedstrijdprogramma en door de elf-
talleiders van deze nieuwe regeling op
de hoogte te stellen, zodat zij de spe-
lers kunnen informeren.

Het opstellen van een niet speelge-
rechtigde speler kan, bij constatering,
ernstige tuchtrechtelijke  gevolgen
hebben voor het desbetreffende elftal
/ team en uw vereniging. Samen met
u kan aan de fair play gedachte een
concrete invulling worden gegeven.

Mocht u toch nog vragen hebben
dan kunt u uiteraard contact opnemen
met het KNVB districtskantoor afdeling
tuchtzaken (0570-664242).

Met vriendelijke groet,
KNVB district Oost,

afdeling wedstrijdzaken

Brief KNVB aan het bestuur:
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kansen en schieten 2 keer op de paal.
De grootste teleurstelling van deze
wedstrijd is de blessure van aanvoer-
der Stefan Wildekamp, die in een alles
of niets poging om een bal binnen te
houden op een partij grind terecht
komt en zijn hele bovenbeen open

heeft liggen. Na de wonden terplekke
schoon gemaakt te hebben, zijn we
voor de zekerheid toch maar even met
Stefan naar het ziekenhuis gegaan.
Hier blijkt dat wij als Hollanders een
goede naam hebben. Terwijl de hele
wachtkamer vol zit, wordt Stefan gelijk
geholpen.

Na een pauze van ruim een uur
spelen we 's middags de tweede wed-
strijd van de dag tegen Piacenza uit
Italië. In deze wedstrijd, waarin we
beter zijn, moeten we toch uiteindelijk
het onderspit delven met 3-2. Piacenza
wist namelijk in de laatste 2 minuten
nog twee keer te scoren, nadat wij op
een 2-1 voorsprong waren gekomen

VDZ B1 IN TSJECHIË

Maandag 12 juli was het dan
zover, 's morgens om 6.00 ver-
trekken 13 spelers en 3 man

begeleiding naar Tsjechië om daar deel
te nemen aan een internationaal toer-
nooi. Iedereen is mooi op tijd (meestal
nog niet helemaal wakker) en de reis
kan beginnen. Om 18.00
uur is de aankomst in
Ceske Budejovice, de
plaats waar het toernooi
plaatsvindt. Na ons
gemeld te hebben bij de
organisatie gaan we rich-
ting de accommodatie
waar we zullen verblijven
(universiteitenflats met 2
persoonskamers). Nadat
iedereen op zijn kamer
zijn spullen heeft uitge-
pakt, gaan we naar de
dinerzaal om het eerste
diner te nuttigen. Na het
eten zijn we het plaatsje
nog even in geweest om
een terrasje te pakken. Om 24.00 uur
gaat iedereen naar bed omdat ieder-
een na de lange reis behoorlijk ver-
moeid is.

Dinsdag 13 juli gaat het toer-
nooi dan echt beginnen
Iedereen wordt om 7.45 uur gewekt
om zich gereed te maken voor het
ontbijt. Na het ontbijt vertrekken we
naar de accommodatie voor de eerste
wedstrijd, welke we moeten spelen
tegen VV VEP uit Woerden. Na een
redelijk opgaande wedstrijd, waarin
VEP iets feller is, resulteert dit in 2
doelpunten en 3 gele kaarten voor
VEP. Zelf missen we een paar grote



Openingstijden:
ma.-vr. 9.00-12.00 uur en 13.00-17.00 uur

zaterdag op afspraak

Zuiderparallelweg 53
6882 AE Velp
Tel. 026-3620496
www.spekle.nl

Wij verzorgen vakkundig
gedenktekens in vele 
materialen en kleuren

Herinneringen vertalen in steen
geheel naar uw wens
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door doelpunten van Mick en Jordy.
Stefan is inmiddels ook weer terug. De
wond is helemaal schoongemaakt door
2 blonde verpleegsters en hij mag
morgen weer meespelen.

Het avondeten bestaat uit spaghetti
of vlees met aardappels/rijst en daar-
naast is rauwkost beschikbaar, drinken
en een toetje.Na het eten is de ope-
ningsceremonie, waar alle 18 landen
worden voorgesteld en aansluitend is
er een optreden van een groep dans-
mariekes.

Op zoek naar een
leuke kroeg zien we
gedurende een 15 kilome-
ter lange wandeltocht
heel Ceske Budejovi-
ce, maar geen
kroeg. Uiteindelijk
hebben we in de
kantine bij het
complex met zijn
allen een biertje
gedronken tegen de
zeer vriendelijk prijs
van 50 euro-
cent voor een
halve liter bier. 

Woensdag
na het ont-
bijt
Om elf uur
spelen we tegen
Boulder White uit Ame-
rika. Ondanks dat de meeste spelers
last krijgen van kleine kwetsuren,
wordt er een goede eerste helft
gespeeld waarin de 3-0 eindstand
reeds wordt bereikt door 2 doelpunten
van Stefan Veerman en 1 van Jordy. 's
Middags staat er niets op het program-
ma en gaan de meesten de stad in om
wat inkopen te doen. Na het avond-
eten met zijn allen naar de disco. Dit

was georganiseerd door de toernooilei-
ding voor alle deelnemende teams.
Helaas waren er niet zoveel teams
aanwezig, desondanks hebben wij er
als groep toch een gezellige boel van
gemaakt.

Van Italianen kun je niet winnen
Donderdag na een stevig ontbijt op
weg naar weer een andere locatie om
de laatste groepswedstrijd te spelen
tegen Team Firenze, de Italiaanse kop-
loper. Na een goede wedstrijd van
onze kant hebben we helaas met 1-0
verloren en zo heeft Johan Cruyff toch

weer gelijk: "van Italianen kun je
niet winnen, alleen maar verliezen."
Wij zijn constant in de aanval maar
scoren helaas niet en de Italianen
scoren uit een counter wel. Dit

betekent een vierde plaats in de
poule en de wedstrijd om de 7e
en 8e plaats.

's Middags met de
hele groep naar de
brouwerij van Budwei-
ser geweest om nu

eens te zien hoe
de flessen bier
die wij drinken
gemaakt wor-
den. Tijdens het
eten vraagt Tijs

namens de spelers-
groep even de aandacht. Hij bedankt
de begeleiding en wil hun iets aanbie-
den. Rob krijgt als fan van Jos Ver-
stappen een shirt van Michael Schu-
macher. Het zit hem als gegoten. Bert
krijgt als "fan" van het Italiaanse voet-
bal een shirt van Totti en Albert krijgt
als liefhebber van het Duitse voetbal
een shirt van Oliver Kahn. Na het eten
hebben de spelers vrij en gaat de
begeleiding naar de teamleidersbijeen-



Groot assortiment binnen- en buitenlandse 
tijdschriften en kranten

Winkelcentrum Presikhaaf Arnhem

de  gemakkelijke  winkel  voor  wenskaarten,
kansspelen,  tabak,  boeken  en  tijdschriften

Sigaretten - Tabak - Sigaren - Rokersbenodigdheden
o.a. Balmoral, Oud Kampen, Justus van Maurik, DE HEEREN VAN RUYSDAEL

Strippenkaarten en alle telefoonkaarten, ook Pre-Paid

Staatsloter i j

TICKETS
Holland Casino eredivisie, Gouden Gids divisie, Amstel

Cup en voor diverse sportieve en muzikale evenementen

Kijk ook op www.PRIMERA.nl
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komst waar alle deelnemende teams
een aandenken krijgen. Tijdens deze
bijeenkomst is er muziek en wordt er
voor een hapje en drankje gezorgd. 

Geen international, wel een cup
Vrijdag spelen we helaas tegen het
andere team van VV VEP uit Woerden
(we hadden liever tegen een buiten-
landse ploeg gespeeld). Na een rede-
lijke eerste helft staan we bij de rust
met 1-0 voor door een doelpunt van
de laatste man Tijs. In de tweede helft
hebben we de ene na de andere
mooie aanval en we winnen uiteinde-
lijk met 5-0 door doelpunten van Tijs,
Mick en tweemaal Stefan Wildekamp.
Gelegenheidskeeper Jordy hield deze
wedstrijd de nul. 's Middags met de
hele ploeg naar de prijsuitreiking waar
wij beloond worden voor onze sportie-
ve manier van spelen en Stefan Wilde-
kamp de FAIR PLAY CUP uitgereikt
krijgt. Hieruit blijkt dat wij als VDZ ons

weer als een prima vereniging gepre-
senteerd hebben. De spelers mogen er
dan ook trots op zijn dat ze ondanks
de niet altijd even goede scheidsrech-
ters zich prima zijn blijven gedragen.

's Avonds met zijn allen nog een
biertje in de kantine en nog even in de
stad wat gaan drinken.

Bedankt voor de prachtige week
Zaterdagmorgen vroeg opgestaan,
spullen ingepakt, ontbeten, daarna
snel de spullen in de auto en op weg
naar huis. Na een lange en warme
terugreis komen wij om 19.30 weer bij
het clubhuis aan en gaat iedereen vol-
daan naar huis, omdat wij een prachti-
ge week met zijn allen hebben gehad. 

Wij willen als VDZ B1 bij deze dan ook
de leden van de Club van Honderd en
VDZ Hogerop bedanken voor de bijdra-
ge, waardoor zij deze reis voor ons
hebben mogelijk gemaakt.

KAARTAVONDEN VDZ SEIZOEN 2003 / 2004

Kaartavonden in seizoen 2004-2005:

Donderdag 23 september 2004
Donderdag 28 oktober 2004
Donderdag 25 november 2004
Donderdag 20 januari 2005
Donderdag 24 februari 2005
Donderdag 24 maart 2005
Donderdag 28 april 2005
Donderdag 19 mei 2005

Aanvang: 20.00 uur Inlichtingen: Greet Brinkhoff, 026-4455096
Inschrijvingskosten: EUR 2,50 Trudy Brinkhoff, 026-3810575
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RESULATATEN VDZ TEAMS 2003-2004



assurantiekantoor
HAVEKES BV

Graaf  Ot top le in  30
6821 HB Arnhem
Tel .  026 -  4456735

v e r z e k e r i n g e n  -  h y p o t h e k e n
f i n a n c i e r i n g e n  -  p e n s i o e n e n

voor

HATHA YOGA
en

meditatiecursussen

bent u welkom bij

Fenny Abbes
Meijrooslaan 6

6815 BW Arnhem
tel. 026 - 35 13 239



Projecten
Tapijt

Vinyl
Gordijnen

Vitrage
Zonwering

J O S
JANSEN

Tapijten en 
Gordijnen

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

Hier zou uw
advertentie 
kunnen staan!

Interesse?

Neem contact op met
Roel van der Leij
026-44 33 731



DE SPORTSPECIAALZAAK VOOR:

o Atletiek & 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 voetzorgingsartikelen

Steenstraat 112
6828 CP Arnhem

Tel. 026-4423321
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G e f e l i c i t e e r d !

September

Otger v.d. Aker 3
Michel de Boer 4
Rick Leijenaar 5
Sezai Sultanoglu 5
Peter Heijnen 6
Atrid Hofman 6
Abdulai Rogers 6
Johan van Swaaij 6
Teun Kein Tuente 7
Roel v.d. Leij 7
Edwin Spaan 7
An Wijbenga - Aerns 7
Marino v.d. Zande 8
Ton Konink 9
Frank Rasing 9
Tom Rudolphie 9
Ton Gal 11
Bart Biermasz 12
Eddie Hoogveld 12
Kadir Aydemir 14
Erwin Brakenhoff 14
Mathijs Kromhout 14
Wim Polman 14
Ja. Wijbenga 14
Sylvan v.d. Graaff 16
Jurrien de Graas 16
Necip Dogu 17
Ingerlise v.d. Graaff 17
Marius Janssen 17
Johan de Lange 17
Joris Meeuwsen 17
Wim Leenders 18
Bram Pruijn 18
Meino Boelens 19
Nico Dales 21
Zino Rouwmaat 21
Nick Topp 21

Cecile Verheij-Willen 21
Brant Petersen 22
Robin Propper 23
Marijke Faber 24
Hans Bisdonk 25
Aristo Iatrou 25
Luca Iatrou 25
Haci Menkutas 25
Skip Schrijver 25
Louis Burgers 26
Maarten Holtackers 27
Abel Michel 27
Joris Vloet 27
Bert Michels 29
Myrthe Werner 29
Job Klein Haar 30
Pim Walter 30

Oktober

Willem v.d. Made 1
Peter Grevink 2
Jean-Paul Kerstens 2
Gerrit Breeman 4
Dennis v.d. Brink 4
Wim de Groot 4
Ferry Meijer 4
Loes Wierstra 4
Wouter Hardeman 6
Pouwel Ingberg 6
Martin Loef 6
Petra Renkel 6
Roswitha Teerink 6
Ferdi Broecks 8
Coen Dreuning 8
Berend Veenstra 8
Gijs Buddeke 9
Jochem Bijl 9

Dick van Veldhuizen 9
Tijs van Driel 10
Sam ter Horst 11
Roland Willemsen 11
Diederick Erdtsieck 12
Mila Stolk 12
Paul Verhagen 12
Jeroen Polman 13
Joris Schemkes 14
Sjef van Steenhoven 14
Marijn Alferink 15
Rutger v.d. Engel 16
Lars Godijn 17
Eric van Laar 17
Dick Bos 19
Kars Deutekom 19
Ferrie van Galen 19
Ben Hartgers 20
Hamadie Balata 23
Oscar Bevers 23
Daan Lentferink 23
Bert-Jan Zoetbrood 23
Sandra Baarslag 25
Martijn Brugman 25
Eddy Hartgers 25
Pepijn Hartgers 26
Eric Lenderink 26
Frank Oostrik 26
Jan-Willem van Gent 27
Michel Konink 27
Paul Teunissen 27
Frank van Gessel 28
Rob Kempkens 28
Jan Meijer 28
Sander van Lochem 29
Yannick Baudet 30
Paulien de Haan 30
Joanna Rozal 31
Peter Verhoeff 31

VERJAARDAGEN VDZ LEDEN
SEPTEMBER EN OKTOBER



Tankstation 

Beinum
Altijd minimaal 5 eurocent korting en 1,5 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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WE ZIJN WEER GESTART

B1 beet de spits af van het nieuwe
seizoen. Hoewel nog heel veel
leden op vakantie zijn, heeft de

Jeugdafdeling de trainingen al weer
hervat. Op maandag 2 augustus beet
Albert van Daalen met de B1 de spits
af. De eerste training werd bezocht
door 9 B-junioren. De A1 startte 10
augustus en de resterende junioren en
pupillen begonnen 16 augustus. Toch
was de invloed van de late vakantie
goed waar te nemen. Incomplete teams
stonden op het veld maar dat was van
te voren ingecalculeerd. Wij denken dat
wij pas kompleet zijn als de competitie

Zo loop je achter de bal aan

We zijn weer gestart

begint of zelf begonnen is. Helaas is
het niet anders.

Hoe ziet het plaatje er voor
het komende seizoen uit

Wat teams betreft kunnen wij rede-
lijk tevreden, alhoewel wij in de B-
categorie enkele spelers te kort komen
om met 2 B-teams te starten. Dit
betekent dat wij zowel in bij de B-juni-
oren als bij de A-junioren met grote
teamselecties moeten gaan werken. 

Wij nemen dit seizoen met 2 A-
teams; 1 B-team; 2 C-teams; 2 meis-



BOSVELD VERZEKERINGEN
Cattepoelseweg 262
6815 CK Arnhem
Tel. 026-4452866

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN

HYPOTHEKEN



33

Het spel kan beginnen

jes C-teams; 3 D-teams; 5 E-teams en
6 F-teams deel aan de competitie. 

Helaas moeten wij aan het begin
van de competitie vast stellen dat nog
niet alle teams in de begeleiding en de
trainingen volledig bezet zijn. Er zijn
nog hiaten bij de C2, de E3 en E5 en
de F1, dit betekent minimaal nog 4
trainers. 

Maar dat is nog niet alles!
Er is ook een groot te kort aan kan-

tine bezetting tijdens de Pupillen en
Junioren trainingen en ook dat levert
grote problemen op. Voor de maandag
van 16:30 uur tot 19:30 uur en de
woensdag van 13:30 tot 21:45 uur (2
blokken) worden nog vrijwilligers
gezocht. Natuurlijk zijn dit vervelende
tijden, maar als wij meerdere vrijwilli-
gers kunnen krijgen dan is het natuur-
lijk maar een paar keer per seizoen,
want vele handen maken licht werk.
Dus Dames en Heren selecties en lage-

re teams misschien kun je het nog herinneren hoe de
belangrijk de begeleiding vroeger voor je was toen je nog
bij de pupillen of junioren speelde. Dat zelfde geldt natuur-
lijk ook voor de ouders die vroeger sporten.

De bal moet weer gaan rollen



BEEKSTRAAT 67A

6811 DV ARNHEM

026-4427463

NIEUWEWEG 156
3905 LR VEENENDAAL

0318-520231
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Een deel van de A1 en de A2

Van zelfsprekend weet ik je antwoordt al; "ik zou
dat graag doen, maar ja of ja maar, belangrijke woor-
den in deze tijd, ik heb geen tijd want ik moet dit en
ik moet dat en ik heb dit al en ik doe dat al". En dan
moet ik helaas toegeven dat dit waar is, want dat
geldt voor ons allemaal, misschien wel vooral voor alle
vrijwilligers die V.D.Z. draaiende houden en zorgen dat
jij en uw kinderen kunnen sporten. Dus kijk toch nog
eens hoe je de planning aan kunt passen, en geef je
op als vrijwilliger voor één van bovengenoemde taken.
Zodat we dan kunnen dan zeggen: "V.D.Z. is een
bloeiende vereniging met véél leden en ruim voldoen-
de vrijwilligers."

Denk er niet over na, maar geef je spontaan op. Je zult merken het geeft veel
voldoening en de tijd valt reuze mee

Goed opletten! Dan kun je het leren

De bal van de F7
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ADVADI Drukkerij Arnhem (026)3842100

dbb communicatie adviesbureau Arnhem (026)3763700

Klompé & Rupp Arnhem (026)3644633

Aannemersbedrijf JAGER bv Velp (026) 3646159

Aannemersbedrijf Van AMERONGEN Arnhem (026) 4436644

Accountantskantoor BOERHOF Arnhem (026) 3683240

ARENTSEN Installatietechniek, Velp bv Velp (026) 3640042

ASSEN Assurantien Arnhem (026) 3613012

Autobedrijf BOCHANE Arnhem (026) 3201170

AVE Consultancy Arnhem (026) 4451439

BENNIS Arnhem bv Arnhem (026) 3510703

BERKHOUT & KLEIN Dakbedekking bv Arnhem (026) 4420736

BERKHOUT Arnhem bv Arnhem (026) 4420736

BIERMASZ Apotheek Arnhem (026) 4423618

BV Schildersbedrijf ALBERT VERHOEVEN Arnhem (026) 3615228

Coop MANDERS Supermarkt Arnhem (026) 4426720

DALHAMMER Radiateuren Service Arnhem (026) 3616726

DERKSEN Verhuizingen Arnhem (026) 3230320

DIABOLO Informatisering Arnhem (026) 4422540

DROST & Zonen - Dé Schoonmakers Arnhem (026) 3513675

FysioSport & Bewegingscentrum Arnhem Arnhem (026) 3893500

Garage  KORNMAN Arnhem (026) 4425103

GLASZ Assurantien Arnhem (026) 4423851

HAVEKES Assurantiekantoor Arnhem (026) 4456735

HAVER Zonwering Arnhem (026) 3620678

HEAO Arnhem- Nijmegen Arnhem (026) 3691111

HENDREX Exp. Bedrijf Arnhem (026) 3708854

Hotel BLANC / Cafe NOIR Arnhem (026) 4428072

Hypertekst & Communicatie Arnhem (026) 4439538

V D Z H O G E R O P



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

Kwekerij OVERHAGEN Velp (026) 3620884

Makelaar KUYK van OLDENIEL Arnhem (026) 3616263

MEIJER Interim & Advies    Velp    (026) 3623545

MODUS Schoolcatering Nijmegen (024) 3459923

PAUL van ZEELAND Arnhem (026) 3613668

PD REKLAME Arnhem (026) 3610290

Residence Rosendael Rozendaal (026) 3611597

Right ADC the source of human resource Arnhem (026) 3621212

ROAN Comfort Camp Ridderkerk (0180) 374255

ROEL WILLEMSEN Garantiemakelaars Arnhem (026) 3274455

Slagerij WELLING Arnhem (026) 3613209

SNELDERS Intersport Elst (0481) 374255

Speciaalslagerij BEN ALBERS Arnhem (026) 4425596

STAR TRAVEL Arnhem Arnhem (026) 4421222

STRUYK VERWO INFRA Westervoort (026) 3118288

VAN DALEN, grond-, weg- en waterbouw Huissen (026) 3266200

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

Zuivelbedrijf VAN BETUW Arnhem (026) 4433390
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V D Z H O G E R O P
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VDZ ACTIVITEITENKALENDER
Bron: internetsite VDZ

Kaartavonden

Donderdag 23 september 2004
Donderdag 28 oktober 2004
Donderdag 25 november 2004
Donderdag 20 januari 2005
Donderdag 24 februari 2005
Donderdag 24 maart 2005
Donderdag 28 april 2005
Donderdag 19 mei 2005

Algemeen

Slaapmutsentoernooi
do en vr. 28 en 29 oktober

PLANNING VERSCHIJNINGSDATA

DE VOLHARDER

SEIZOEN 2004-2005

Sluitingsdatum verspreiding
inleveren kopij door leiders

nr. 1 23 aug. 2004 3 sept. 2004
nr. 2 4 okt. 2004 22 okt. 2004
nr. 3 22 nov. 2004 10 dec. 2004
nr. 4 24 jan. 2005 18 febr. 2005
nr. 5 21 maart 2005 8 april 2005
nr. 6 9 mei 2005 27 mei 2005



 

 

 



 

 

 



De Volharder verschijning september 2004

Eindredactie
José van Dingenen

Redactie 
Saskia de Regt
Albert van Daalen

Vormgeving en opmaak
Rudi Borkus

Aan deze uitgave werkten mee
Rob Brinkhoff, verzending
Geert van Gessel, voorzitter bestuur
Roel van der Leij, wedstrijdzaken
Evert van Amerongen, VDZ hogerop
Jan Schmitz, algemene zaken

Advertentie exploitatie  tel.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 Daniels s.daniels@humaninference.com
Albert van Daalen albert.van.daalen@nl.abnamro.com

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






