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NIEUWJAARSTOESPRAAK 2005
Beste leden van VDZ,
Allereerst namens het bestuur van VDZ
hartelijk welkom op deze 1e dag van
het nieuwe jaar. Het is opvallend te
zien hoeveel leden er zijn die met
elkaar een band hebben, en die de
moeite hebben genomen om de gang
naar dit clubhuis te maken.

Helaas wordt 2005 al overscha-
duwd door de verschrikkingen van de
Tsunami die bij de kusten van Indone-
sië, Thailand en India op een ver-
schrikkelijke wijze heeft huisgehouden.
Onze gedachten zijn bij hen die onder
hun ogen hun naasten hebben zien
verdwijnen. Wij hopen dat organisaties
als artsen zonder grenzen en Rode
Kruis erin slagen om orde in de chaos
te creëren.

Zonder aan het belang af te doen
van de toestand in de wereld wil ik
ook stilstaan bij het afgelopen en toe-
komstige jaar van VDZ.

Na ongeveer 8 jaar voorzitterschap
heeft Geert van Gessel de voorzitters-
hamer overgedragen.
Belangrijkste wapenfeiten
waar hij een groot aan-
deel in had waren de
nieuwbouw en het kunst-
grasveld. Alsof dat vertrek
van hem nog niet erg
genoeg was heeft Geert
ook nog Roswitha Teerink
meegenomen. Gelukkig
hebben we Roswitha's
vertrek op kunnen vangen
met Inge Schmeink die nu
de notulen maakt van de
bestuursvergaderingen. 

Een vereniging is een "lege huls"
als zij niet gedragen wordt door vrij-
willigers. Mensen die niet alleen naar
VDZ komen om te "halen" maar ook
"brengen"! Soms lijkt het zelfs alleen
"brengen"te zijn! Gelukkig kent VDZ er
velen. Alhoewel zij niet dagelijks te
horen krijgen hoe groot de waardering
is wil ik dat bij deze doen. Belangrijk
is echter dat niet alleen ouders of
(bijna)bejaarden dit werk doen. Dit
betekent dat ook steeds meer een
beroep gedaan wordt op de "achter-
bankgeneratie" om bij te dragen aan
het speelplezier van anderen en jezelf.
Naar wij hopen kunnen we ook op
spontane aanmeldingen rekenen! 

Na vijf jaar trainer te zijn geweest
van VDZ 1, en dit elftal naar de twee-
de klasse geleid te hebben, vertrekt
Marcel Tombokan aan het einde van
het seizoen. Vijf jaar is heel lang bij
een voetbalclub, en voorwaar een
compliment! Wij hopen dat we Marcel
en Noortje nog regelmatig zullen zien

Voldaan na de nieuwjaarswestrijd
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bij verenigingsevenementen. Naar wij
hopen en verwachten zal zijn opvolger
Fethi Ozerdogan , binnengehaald na
nauw overleg met de spelerscommis-
sie, uitstekend passen binnen de VDZ-
cultuur.

Op sportief vlak wordt ook dit jaar
weer veel van onze leden verwacht.
Helaas gebeurt het ook bij ons te vaak
dat bij wedstrijden leden of begelei-
ders hun zelfbeheersing verliezen.
Voor degenen die nog twijfelen, zelfs
een voorzitter zonder voetbalverleden,
weet dat de scheidsrechter beslist. De
speler rest niets anders dan tijdens de
wedstrijd beslissingen te accepteren
en te incasseren. Na de wedstrijd zijn
er voor de "proceduretijgers" mogelijk-
heden om eventueel in beklag te gaan
bij de KNVB.

Communicatie is heel belangrijk. Ik
zie het zelf als motto voor dit jaar. Dit
betekent dus niet dat als er wat fout
gaat "het bestuur, de leider, de trainer,
de wedstrijdsecretaris er weer een
zooitje van maakt!" In zo'n geval is
hierover ook zelf het iniatief nemen
heel belangrijk. Koester niet het pro-
bleem, maar probeer tot een oplossing
te komen met de mensen om wie het
gaat. Vaak worden problemen veroor-
zaakt door overbelasting. Wellicht zou
aangeboden hulp een gedeelte van de
oplossing kunnen zijn.

Tijdens de ledenvergadering van
november is onder meer besloten om
Joop Hengeveld tot Lid van verdienste
te benoemen. Joop is lid vanaf 1970
en is vele jaren speler/leider geweest.
Vanaf 1988 tot 2003 is hij 15 jaar
(niet-spelend) leider geweest van lage-
re senioren elftallen. In 2003 moest hij
hiermee ophouden vanwege proble-
men met heup en knieën. Inmiddels

zijn die zaken gerepareerd en is Joop
bijna weer als nieuw. Daarnaast heeft
Joop ook vele jaren geassisteerd bij
het onderhoud/schoonmaak van het
clubgebouw. Hierbij beschikt hij overi-
gens over een speciaal vakmanschap
wat de meeste leden van VDZ ont-
beert. Joop is een uitmuntend lasser
en heeft die kwaliteiten ook vaak aan-
gewend ten behoeve van onze club.
Voorbeelden hiervan zijn het lassen
van doelen en belangrijk laswerk aan
de lichtmasten van het hoofdveld.
Kortom, Joop van harte proficiat met
deze benoeming en ik hoop dat je de
bijbehorende speld, ontworpen door
onze huisjuwelier Alexander van der
Hoven, met trots zult dragen.

Tenslotte, ik wens jullie allen een
heel gelukkig 2005 en hoop iedereen
bij de diverse evenementen en wed-
strijden weer te zien!

John Holtackers
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De redactie wenst René Rutten een
voorspoedig herstel en we hopen dat
hij zijn gewicht een beetje op peil kan
houden, want de foto geeft de indruk
dat hij erg verwend wordt!

Uitnodigingen
VDZ is een actieve club en er is naast
het voetbal altijd nog van alles te
beleven. Zo vinden we een uitnodiging
voor een echte Voetbalkermis. Als je
het affiche ziet, wil je al direct uitge-
nodigd worden toch? Het lijkt me echt
leuk, dus neem de hele klas maar
mee! Dan vinden we ook een leuke
uitnodiging voor de iets oudere jeugd
om op grootbeeld de wedstrijden van
de eredivisie op zondag in de kantine
te komen kijken. Dat kan een gezellige
boel worden. De reüniecommissie lijkt
vroeg met de aankondiging van het 80
jarig bestaan van VDZ, maar dan
belooft het ook dat ze er iets moois
van willen maken. 

De website
De Volharder heeft op de website van

Veel foto´s en verslagen
Het lijkt erop dat de oproep van de
redactie in de vorige uitgave zijn
vruchten heeft afgeworpen. We moch-
ten veel verslagen ontvangen en ook
een groot aantal foto's. Tijdens de
winterstop hebben veel leden de moei-
te genomen om in de extra vrije tijd
een bijdrage te schrijven over de eer-
ste helft van het seizoen. Leuk is het
altijd als daar dan ook weer teams
tussen zitten die kampioen zijn gewor-
den, zoals F1 en F3 gepresteerd heb-
ben en E4 is hard onderweg er naar
toe. Proficiat en ga vooral zo verder!

Leuke foto's van het oliebollentoer-
nooi en ook daar natuurlijk drie trotse
winnaars met een mooie oliebolbeker.
De Sint zijn we eigenlijk alweer verge-
ten, want zelfs het carnaval hebben
we alweer achter ons liggen, maar
foto's bekijken blijft altijd leuk. Daarbij
zien we meteen wie de winnaars zijn
van de grote clubactie: Robin Rudolp-
hie en Maarten Holtus. Knap werk jon-
gens en een goed voorbeeld voor de
club! We kunnen ook alles lezen over
de inhoud en de opkomst van de
geslaagde sponsoravond, geïllustreerd
met foto's.

Wist u dat?
Bij hoge uitzondering hebben we deze
keer een artikel geplaatst onder de
titel:"Wist u dat"? In dit geval is het
een zeer positieve oproep over oor-
zaak en gevolg van de hoognodige
medewerking aan de bar. We hopen
dan ook dat deze barmedewerkster
dat effect ermee zal bereiken, wat ze
zich wenst.

VAN DE REDACTIE
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VDZ een eigen pagina. Deze pagina
was toe aan vernieuwing en dat heb-
ben we nu dan ook gerealiseerd. De
pagina bevat veel meer informatie dan
voorheen en geeft nu ook de mogelijk-
heid zelf oudere exemplaren in te zien
en zelfs te downloaden.

U kunt dan eventuele foto's en arti-
kelen op uw eigen computer opslaan.

Voor diegene die geen computer
ter beschikking hebben, drukken we
de website deze keer af in de Volhar-
der, zodat u kunt zien hoe deze er nu
uitziet.
We hopen dat u er veel plezier van
zult hebben.

Namens de redactie,
José van Dingenen
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K Leo Klein Teesink

Ik ben 8 jaar oud en ik speel in VDZ F2 als verdedi-
ger en middenvelder. Ik was pupil van de wedstrijd:
VDZ 1-Voorwaarts op zondag 12 december 2004. De
uitslag van de wedstrijd was 2-1.
Hoelang speel je al bij VDZ? 3 jaar
Waarom koos je voor VDZ? omdat mijn broer 

Joop er al bij zat
Beste speler van VDZ? Abdoulai Rogers en nummer 14
Beste voetballer? Baros en Sjevstsjenko
Heb je nog andere hobby's? Circus, allerlei klusjes doen
Wat wil je later worden? weet ik niet; dat hoef je toch nog 

niet te weten als je 8 bent?
Wat vind je het leukst wat je hebt meegemaakt bij VDZ?

dat ik pupil van de week ben
Wat was je beste wedstrijd of actie?

Mijn allereerste goal in een wedstrijd. 
De eerste wedstrijd van dit seizoen vond ik ‘t leukst

Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over jezelf?
Van alles wel, vooral de bal met de handtekening en 
op doel schieten bij het intrappen. Jammer dat ik de 
handtekening van Abdoelai nog niet op de bal heb. En 
de spelers van het eerste mogen ook best bij ons 
'speler van de week' zijn.

PS. De website van de Volharder vind je volledig afgedrukt op pagina 32 van dit blad



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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De F6 bestaat uit allemaal nieu-
we VDZ gezichten, die in de
eerste helft van het seizoen

verder gegroeid zijn tot een hecht
en fanatiek team. Daar hoorde win-
nen bij maar heel af en toe ook ver-
liezen en een keer zelfs een gelijk
spel. 

Er werden ook genoeg en mooie
doelpunten gemaakt, het eerste
doelpunt direct door onze dame/
Foor. Ook Miko (onze topscoorder),
Joep en onze kleinste/grootste
dribbelaar Natan scoorden er vrolijk
op los. Nick had vaak een slokje
water nodig en schoot ze er op een
gegeven moment ook mooi in. Stijn
liep van de ene doel naar het andere
doel en maakte daarbij een paar fan-
tastische doelpunten. Rots in de
branding op het middelveld was
Huub, die schoffelde de bal maar
ook soms z'n mannetje. Frank en het
loopwonder Jesse stonden vaak in de

verdediging waar onze tegenstan-
ders steeds meer moeite kregen om
ze voorbij te komen. Tim die vaak
ook in de verdediging speelt, maar
het ook leuk vindt te keepen, had
een paar fraaie reddingen, met
gevaar soms voor eigen leven. Uitein-
delijk zijn we heel netjes op de
derde plaats geëindigd samen met
SML F8. 

Ouders en supporters vermaakten
zich goed op de zaterdagmorgen en
zelfs de belangrijke achterban werd
van SMSjes voorzien, zodat ook deze
mensen van de laatste stand van zaken
m.b.t de F6 werd geïnformeerd. 

We verheugen ons nu alweer op
de tweede helft van het seizoen,
want de F6 gaat er weer met veel
voetbal plezier tegenaan in 2005. 

Begeleiders F6 
Rene Chaignaeu en Bart Donders

DE F6 GROEIT EN BLOEIT!!!!!

Hier zie je de F6 op bezoek bij de Sint



Dave’s Hairdesign

DAMES- EN HERENKAPSALON

met of zonder afspraak
Tel. 026-4436400

Hommelseweg 209
6812 LG Arnhem
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ten een speler van
de tegenstander
vanaf midden-
veld zo naar
de goal
kon

doorlo-
pen zon-
der dat
hij werd

aangeval-
len door

een speler van
VDZ. Naarmate

het einde van de
wedstrijd vorderde

gingen wij beter voetbal-
len wat nog resulteerde in

2 doelpunten voor VDZ. Na deze
oefenwedstrijden is het te hopen dat
VDZ B1 klaar is voor het 2e gedeelte
van de competitie en mee kunnen blij-
ven doen om het kampioenschap.

Als deze editie van de volharder is
verschenen, heeft VDZ B1 de
eerste competitiewedstrijd na de

winterstop alweer gespeeld tegen Loe-
nermark B1. In de winterstop is er pit-
tig getraind door VDZ B1 is er gezaal-
voetbald. Daarnaast hebben we twee
oefenwedstrijden gespeeld: ééntje
tegen VDZ A2 en tegen Fortissimo B1.
De wedstrijd tegen VDZ A2 is met 3-0
gewonnen. Deze wedstrijd werd er
niet geweldig gevoetbald. Er werden
teveel kansen weggegeven en te wei-
nig gecreëerd.

Vervolgens hebben we tegen For-
tissimo gespeeld. Een zeer nuttige
oefenwedstrijd die met 6-2 verloren is
gegaan. Dit was mede te danken aan
het feit dat wij zeer eenvoudig de
doelpunten weggaven. Na een foutieve
terugspeelbal van Sebastiaan werd het
1-0 voor Fortissimo.

Dit was tevens de rust stand. Na
de rust kwamen wij al snel met 3-0
achter waarbij bij één van de doelpun-

VDZ B1 IN DE WINTERSTOP

WIST U DAT

-Als er volop wordt getraind of er zijn wedstrijden dat het clubhuis dan druk
bezocht wordt.
Zou dit aan de vele nieuwe gezichten achter de bar liggen ?????

-Dat de kassa dan veelvuldig rinkelt als er tenminste iemand achter staat.
-Dat sommige leden niet tijdig voor vervanging zorgen als zij bardienst hebben.
-het dit jaar beslist beter zal gaan, nu iedereen een verzoek heeft gehad zich
aan te melden wanneer men beschikbaar is.

-De organisatoren de moed er dan in houden.
-We meer hebben aan enthousiastelingen dan aan al die beste stuurlui aan de wal

Een barmedewerkster

Van de kantinemedewerkers
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Vorig jaar werd ons F3 team
glorieus kampioen. Alle wed-
strijden, behalve een gelijk

spel, werden gewonnen! Door grote
inzet en vooral door het goede
samenspel van onze spelertjes is er
een soepel spelend en zeer aanval-
lend team ontstaan. Onder de bezie-
lende leiding van de trainer Peter
Pröpper wordt er elke woensdag met
veel plezier getraind. Zelfs met
storm en noodweer. Geen enkele
regenbui krijgt onze jonge helden
klein. 

In de wedstrijden
zie je Michiel zijn
mouwen opstropen en
naar voren rennen
met de bal aan de
voet geen tegenstan-
der kan hem dan nog
stoppen. Martijn
geeft de bal een
kegel van jewelste
precies naar de juis-
te medespeler. Youri
slalomt door elke
verdediging en
scoort dan ook nog.
Pablo maakt doelpun-
ten uit elke moeilijke
hoek. Hugo laat zijn
tegenstanders als
houten Klazen ver-
steend staan na zijn
onnavolgbare drib-
bels. Paulo pakt alle
ballen af en dribbelt
iedereen helemaal

dol. Mike kapt en draait dat het een
lieve lust is en verzendt listige
steekballetjes met zijn gouden lin-
ker been. Noa is elke verdediging
veel te snel af en als hij de bal
heeft dan beeft elke keeper en
Richard, de jongste van allemaal,
verzendt mooie pasjes met links en
met rechts na een verrassende dub-
bele schaar en laat dan de medespe-
lers ook nog scoren. 

Wij hebben genoten! De ouders, de
trainer en ook de leiders van de F3!

DE F3 ONGESLAGEN KAMPIOEN



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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PIZZABEZORGSERVICE
Maak het u gemakke-
lijk, bel voor de lek-

kerste pizza’s

Multi Plaza

  026-4460000
Oremusplein 87-88, 6815 DV Arnhem
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Het hele seizoen hebben de mannen
van de F1 zich niet laten verslaan,
eigenlijk stonden ze na een paar wed-
strijden al onbereikbaar bovenaan de
competitieladder.

Alle jongens hebben het afgelopen
seizoen met veel plezier gevoetbald.
Het feit dat ze meestal (te?) mak-
kelijk wonnen heeft daar beslist aan
bijgedragen, maar ook de leuke
sfeer binnen het team heeft daar
een grote rol in gespeeld. Individu-
eel zijn het allemaal leuke spelers;
Maurits en Maarten de J. hebben
geweldig gekeept en gevoetbald,
Melle's verdediging was niet te
doorbreken, Jorn en Tijmen hielden
altijd overzicht en hadden ontzet-
tend mooie passes, Stan vd M. en
Mitchell hebben menig tegenstander
"uitgedold", het loopvermogen van
Maarten B. en Stan W. en hun loei-
harde schoten
hebben veel
tegenstanders
tot wanhoop
gedreven. Geza-
menlijk hebben
de jongens het
erg gezellig
gehouden.

Nadat de laatste
officiële wed-
strijd was afge-
last in verband
met het slechte
weer en ook 2
daaropvolgende

pogingen niet door konden gaan was
het op zaterdag 18 december dan
eindelijk zover. De laatste wedstrijd
van het seizoen werd tegen onze
eigen F3 gespeeld. Zij waren ook
kampioen geworden, maar hadden
hun kampioenswedstrijd nog niet
kunnen spelen.

Tijdens de rust werden de teams
een beetje door elkaar "gehusseld"
om het kampioensgevoel voor beide
teams te behouden. Na afloop wer-
den er foto's genomen en patatten
(mét mayo) gegeten. Jan Bekhuis
had voor iedere speler een mooie
bokaal laten maken en de stemming
steeg tot grote hoogten.
Hopelijk krijgen de jongens het vol-
gende seizoen iets meer tegenstand,
maar blijft het verder net zo leuk
en sportief. Goed gedaan mannen!!!

VDZ F1 KAMPIOEN
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Als je mensen vraagt naar zijn of haar eerste gedachte bij het woord
soap, zullen de antwoorden waarschijnlijk zeer uiteenlopend zijn. De een
zal direct een TV serie noemen, een ander een of ander titel van een
roddelblad. Als we echter iets breder kijken naar de gebeurtenissen in de
wereld om ons heen, kunnen mijns inziens zeer veel besproken onder-
werpen onder soap gekwalificeerd worden.Vooral als zich dan een grote
gebeurtenis voor doet met veel impact op de gehele wereld, zoals de
Tsunami. Lees je dan de krant, dan vind je uiteraard veel informatie over
de verschrikkelijke ramp, maar kom je dan bij de regionale pagina's dan
is het een en al soap wat je leest. De gemeente Arnhem heeft de afgelo-
pen maanden de krant een zeer groot gehalte soapverhalen geschonken
en je vraagt je af wanneer ze nu eens serieus aan het echte werk begin-
nen.

Maar kijken we op provinciaal niveau dan ook is daar veel tijd voor
geneuzel. Je vraagt je dan toch af waar al die bestuurders de tijd van-
daan halen om nog eens 30 bijbaantjes te kunnen beunen. Ze worden
waarschijnlijk niet echt moe van hun dagelijkse taken. Het woord geneu-
zel doet toch ook vermoeden dat neuspeuteren hun grote hobby is en
hoort bij  de dagelijkse training. De bouwvakker, die werkelijk zijn han-
den uit de mouwen stak, werd er vaak op aangekeken als hij er een klein
zakcentje bij snabbelde bij zijn karig loon. 'Helder' moet het zijn volgens
de minister en we mogen alles weten van deze functionarissen. Onder-
tussen is hij weer druk met bijzaken i.p.v. belangrijkere bestuurlijke
kwesties. Kijk je dus nog een treetje hoger op landelijk niveau, dan zien
we dus ook veel soap met zeer uiteenlopende geurtjes. Bij elkaar stinkt
het behoorlijk in alle kamers en helpt het frisse luchtje van de toiletjuf-
frouw daar ook niet meer. Waarschijnlijk is zij de meest betrouwbare
functionaris, met de beste bedoelingen en heeft zij geen tijd over voor
een bijbaantje. Zij komt in deze soapserie dan ook helemaal niet in
beeld, hooguit in een reclamespotje. 

En weet u: de landelijke bestuurders sporten hele dagen. Ze houden
erg van sporten als touwtrekken, hoogspringen, golfen met diverse
maten balletjes, diepzeeduiken als je even niet gezien wil worden, turnen
met bruggen die veel geld kosten en dan komt in de finale de meest
favoriete sport aan bod: 'het verspugen'. En wie wordt dan de winnaar?
Dat vechten zij later uit op de mat van de tweede kamer. En of ze er dan
eenstemmig uitkomen is nog maar de vraag en dat blijft waarschijnlijk
ook een vraag. Weer een hoop geneuzel. De soap blijkt heel besmettelijk
te zijn, want ook in de voetbalwereld gaan we weer eens lekker dollen
met de regels en rollen in de centjes. Een Duitse soap, misschien wordt
het wel een serie maar zeker niet gesynchroniseerd, want dan gaat er
veel aan kwaliteit verloren en zou je denken dat het ook een Nederlandse
serie is en dat men zich hier eveneens schuldig maakt aan omkoperij om
een wedstrijd te winnen. En dat willen we toch niet en ook zeker niet
geloven? Want dan zou je als club bijna geen wedstrijd meer durven te
winnen van een hoger gekwalificeerde club zoals Feyenoord. Maar de
gemeente zou het geld wel goed kunnen gebruiken. Misschien toch maar
even een gokje wagen?

Positief blijven denken en geloven dat het allemaal wel goed zit of
komt, zoals vaak in "spannende" soapseries ook het geval blijkt.Waar
maken we ons druk om?

Joost M. BernardC
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HET GEVOEL VAN . . . . . . . . . .  SOAP



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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augustus in training was. (fijn die
vakantiespreiding….).  Het verschil
was overduidelijk: slecht spel en een
kansloze 5-1 nederlaag. Drie dagen
later volgde de eerste thuiswed-
strijd: SKV uit Wageningen kwam op
bezoek. De eerste helft ging gelijk
op en eindigde bij rust met 2-3. Het
veldspel was al aanmerkelijk beter
dan tegen Bennekom, doch in de 2e
helft was ook hier de maand training
die de tegenstander al in de benen
had, doorslaggevend: 2-5. Wel wat
geflatteerd en zeker geen schande,
want SKV is één van de betere ploe-
gen in de competitie. Na het Zwalu-
wentoernooi volgde wederom een
thuiswedstrijd, AVW uit Wester-
voort. Tegen deze ploeg -zeker geen
hoogvlieger- speelde de E1 helaas
slechts 1 helft goed, tot de rust. Via
goals van Martijn en Robin stonden
we 2-1 voor, echter ook hier ging
het de 2e helft mis. 2-4 eindstand.
Slecht begin
Na drie wedstrijden bungelde de E1
dus enigszins troosteloos onder aan
de ranglijst, een doelsaldo 5-14. Het
ontbreken van een vaste keeper
komt het elftal overduidelijk niet
ten goede. Teveel roulatie in de
opstelling komt de automatismen
niet ten goede. Bij alle tegenstan-
ders staat wel een jongen onder de
lat die dat werk al jaren doet. Dat
de E1 met niet al te veel zelfver-
trouwen op de eerste zaterdag van

Daar kwamen ze aan, eind augustus,
bruin verkleurd terug van vakantie,
sloffend en sjokkend het VDZ trai-
ningscomplex op, de voetbalsterren
van VDZ met bouwjaar 1994. Velen
waren nog al eens kampioen gewor-
den en dachten ook dit seizoen aan
het volgende scenario: met beide han-
den in de zakken de meeste wedstrijd-
jes winnen….af en toe een beetje trai-
nen, op vrijdagavond lekker lang
opblijven en dan zaterdagochtend
vroeg gewoon leuk wat puntjes pak-
ken…….   

Door de lange zomervakantie was
van een voorbereiding eigenlijk geen
sprake. En die werd node gemist
toen de competitie-indeling bekend
werd; als hoogst spelend VDZ-team
is de E1 ingedeeld in de Hoofdklasse
- Oost. Dus veelal tegen grote ver-
enigingen (een E11 is niet ongewoon)
uit de wijde regio. Oef, nou moeten
we nog gaan trainen ook, bosloop…..
conditie……discipline….. nee niet leuk
allemaal……  
De competitie
De opening van de competitie vond
volgens het speelschema plaats op
de Airborne-zaterdag. (Wanneer
gaat de KNVB het nou eens leren?).
Dus midweeks inhalen in en tegen
Bennekom. Op deze tropische woens-
dagavond wisten de heertjes na een
uurtje spelen wat Hoofdklassenvoet-
bal inhoudt. Weggetikt worden door
een middelmatige tegenstander, die
echter al wel de gehele maand

VDZ E1 SCOORT ALTIJD EN OVERAL

(W A N T V E R D E D I G E N V I N D E N W E N I E T Z O L E U K)



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



23

oktober naar de koploper DVV uit
Duiven afreist is dus niet onlogisch.
Maar wat bleek: een kat in het nauw
maakt rare sprongen en dat gold ook
voor de E1. Tegen een fysiek sterke
tegenstander doorstond de E1 deze
wedstrijd glansrijk. Een 2-1 achters-
tand bij rust (prachtige vrije trap
Toby), wordt kort na rust gevolgd
door de 2-2 van Simon. De gehele 2e
helft staan we onder druk maar echt
grote kansen krijgt DVV niet.  Diep
in de extra tijd scoort DVV de 3-2.
Afgetrapt hoeft er niet meer te
worden. Huilende spelers liggen op
het veld. Conclusie: vier wedstrijden
gespeeld: 0 punten.
Maar wat belangrij-
ker was: ook nu zat
er progressie in het
spel en moeten eens
de eerste punten vol-
gen.
De eerste punten
Dat voor deze eerste
punten slechts 7
nachtjes geslapen
behoeft te worden,
wisten de boys toen
nog niet. Wij wel
want thuis tegen
Eldenia E1zouden we niet kansloos
zijn. Na een 2-1 ruststand (Anis en
Simon) werd het uiteindelijk 5-3.
(Anis, Simon en Robin). Een spannen-
de wedstrijd met een verdiende win-
naar én verlost van de laatste plaats
van de ranglijst. Een week later
volgt een heus doelpuntenfestijn.
Tegen ONA'53 uit Wageningen werd
er lustig op los gescoord, 9 x zelfs,
doch ook in deze wedstrijd werden

achterin de doelpunten weer makke-
lijk weggegeven (eindstand 9-3). De
herfstvakantie werd dus bereikt
met 6 punten, nog wel redelijk onder
aan de ranglijst, doch het lachertje
van de hoofdklasse was de E1 al lang
niet meer. (Die rol is voorbehouden
voor SML E1, sorry friends!!!) 
Een klein dipje
Dat de herfstvakantie een hinderlij-
ke onderbreking van het ritme was,
bleek al snel in de wedstrijd tegen
ESCA E1. Tegen een goede tegen-
stander werd er in de eerste helft
gelijkwaardig gespeeld, alleen wer-

den de kansen niet benut. Een 3-1
achterstand bij rust kon in de 2e
helft ook niet worden rechtgezet.
Sterker, ESCA gaf weinig meer weg
en profiteerde zelf nog 2x van matig
verdedigen dus de 5-1 nederlaag was
logisch en verdiend. Desondanks was
de Graafschap-scout zo onder de
indruk van onze supersnelle linksbui-
ten, dat Martijn in zijn boekje werd
genoteerd. Een leuke bijkomstigheid,
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al die aandacht van de profclubs
voor de spelertjes uit de hoofdklas-
se! 

De domper van de nederlaag
tegen ESCA was echter snel verge-
ten, toen bekend werd dat dezelfde
dag trainer-coach René in zijn eigen
wedstrijd letterlijk het ziekenhuis
in werd geschopt. Een schandalige
overtreding leverde hem een dubbe-
le enkelbreuk op. Speciaal voor René
werden de mouwen dan ook opge-
stroopt in de volgende thuiswed-
strijd, tegen Westervoort. Tegen
deze aanmerkelijk hoger geklasseer-
de ploeg speelde de E1 haar beste
wedstrijd tot dan toe. Een vroege
goal van Youri gaf het team vleugels
en -weliswaar niet zonder geluk-
werd de 1-0 tot het laatste fluitsig-
naal behouden. Keeper Nino deed het
fantastisch en hield zo de drie pun-
ten in huis.

Inmiddels had de E1 door dat je
met resultaatvoetbal een heel eind
komt in de Hoofdklasse. Eerst de
eigen verdediging op orde hebben,
en daarna pas aan score gaan den-
ken. Zo ook tegen de subtopper
RKHVV uit Huissen. Een 0-0 rust-
stand gaf hoop op een behoorlijk
resultaat want in de 2e helft hadden
wij de wind in de rug. En dat bleek:
in korte tijd 0-1 (Robin) en 0-2
(Martijn) en zelfs een prachtkans op
0-3. Maar zoals zo vaak, het missen
van 0-3 betekent 1-2 aan de andere
kant en dat gebeurde prompt. De
laatste 10 minuten waren zenuwslo-
pend met over en weer kansen, maar

gescoord werd er niet meer. Kortom
3 punten erbij voor VDZ en inmid-
dels op weg naar de middenmoot!
Winning mood
In de winning-mood hadden we graag
de week er op tegen ESA E1
gespeeld, die ook in de middenmoot
staat, echter de regen gooide al het
voetbal er uit. Jammer, want een
vijfde of zesde plaats op de rang-
lijst lag in het verschiet. Dan moe-
ten er in ieder geval 3 punten wor-
den opgehaald op de Bakenberg,
waar nummer laatst SML echter
voor het eerst in de competitie ook
een wedstrijd had weten te winnen.
De jongens waren dus gewaarschuwd!
Een vrij moeizame wedstrijd volgde,
waarbij VDZ uiteindelijk aan het
langste eind greep. 1-3 met goals van
Youri, Simon en Anis.

De helft van de competitie zit er
op. Ofschoon er is getwijfeld of
plaatsing van de E1 in de Hoofdklas-
se niet te hoog gegrepen zou zijn,
blijkt dat we halverwege keurig in
de middenmoot staan, waarbij we
zelfs op 18 punten kunnen komen
indien de inhaalwedstrijd tegen ESA
met succes wordt afgerond. Zorgen-
kindje blijft de defensie, want 30
tegendoelpunten in 10 wedstrijden is
wel wat veel. Gelukkig scoort de E1
echter altijd en overal, dus het
doelsaldo staat bijna op 0. De 2e
helft van de competitie moet blijken
of VDZ in de middenmoot kan mee-
draaien, iets wat zeer verdienstelijk
zou zijn. Boys, succes! 

begeleiding E1
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VDZ bestaat in 2006 80 jaar!!

Na de zeer geslaagde reünie in 2001 t.g.v. het 75-jarig bestaan van onze club,
wil de reüniecommissie weer gaarne in 2006 de volgende reünie, tevens t.g.v
ons 80-jarig bestaan, organiseren.
Wij hopen bij de start van het seizoen 2005/2006 al concrete informatie te
kunnen geven. Maar nu al verzoeken wij de leden ons te voorzien van adres-
wijzigingen etc van leden en oud-leden, die op onze lijst staan. Ook naam en
adres van oud-leden, die nog niet op onze lijst staan zijn welkom. Informeer
bij jullie oud-teamgenoten. Nadere informatie kunt u krijgen via de secretaris
van onze commissie Jan Meijer.
Telefoon 026-3513138. E-mail: reünie@janmeijer.nl.
Ook kunnen jullie de website : www.vdz-arnhem.nl raadplegen. Hier is een link
naar de VDZ-reünie
Namens de commissie,

Louis Burgers, voorzitter

Van de reüniecommissie

Het is onmogelijk u allen persoonlijk te bedanken voor de enorme en vooral
warme belangstelling tijdens de ziekteperiode van Ferry. Ferry heeft het als

zeer plezierig ervaren deel uit te maken van de grote VDZ familie. De vele kaar-
ten, bloemen, uw aanwezigheid tijdens moeilijke momenten, hebben hem
gesterkt in de aanloop naar dit onontkoombare afscheid. 

Uw belangstelling toen en nu betekent voor ons allen een geweldige steun.
Ook hartelijk dank namens mijn kinderen Paul, Oscar, schoondochters Gerda en
Jacqueline en overige familieleden.

Wil Meijer-Jacobs

DANKWOORD

Een minuut stilte voor Ferry voor de nieuwjaarswedstrijd
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OLIEBOLLENCUP 2005

van boven, met de klok mee:
-het spel is uit, de oliebollencup is
ten einde

-de drie bekers
-drie bekers voor de winnaars 
van de oliebollencup

-oliebollenbakken
-alle deelnemers van de olie-
bollencup in de kantine

-het spel op veld: de kinderen 
tijdens de oliebollencup
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VDZ feliciteert

Zoals een merendeel van de lezers -
waarschijnlijk - weet, heb ik op 30

oktober jl. tijdens het voetballen een
enkelbreuk en een kuitbeenbreuk
opgelopen. Na zeven weken gips ben
ik op 20 december jl. hiervan verlost.
Gedurende deze periode heb ik veel
steun gehad van mensen die middels
een bezoekje, telefoontje of kaartje
van zich hebben laten horen.

Hiervoor mijn hartelijke dank!
Onder andere heb ik twee fruitmanden
mogen ontvangen, waarvan die op bij-
gaande foto, erg verkwikkend, opbeu-
rend en dorstlessend was.

Met sportgroet,
René Rutten

RENÉ LAAT HET ZICH SMAKEN



30

Het E3 bestaat voor het groot-
ste deel uit eerstejaars E-
spelers. Twee ervan zouden

zelfs formeel gesproken nog een
jaar in de F hebben moeten spelen,
maar gezien hun capaciteiten was
men van mening dat zij het E-niveau
aankonden.
De eerste wedstrijd tegen Eldenia
speelde het team zoals zij dat bij de
F gewend was. Het gevolg was een
11-0 nederlaag. Dat zij snelle leerlin-
gen waren, bleek de volgende wed-
strijd toen zij veel beter voor de
dag kwamen. Tijdens de rest van de
competitie werden de meeste wed-
strijden gewonnen en een keer,

tegen De Paasberg uit, gelijkge-
speeld. Alleen van de betere teams,
ESCA en Eldenia, werd nog verloren.
Tegen ESCA gebeurde dat met grote
cijfers, de tweede wedstrijd tegen
Eldenia werd ternauwernood met 3-2
verloren en was, zeker wat instelling
betreft, de beste wedstrijd van het
E3 in het afgelopen seizoen. Uitein-
delijk eindigde het team als derde
en heeft daarmee er uitgehaald wat
er inzat.

Het E3 kan omschreven worden als
een mengeling van knokkers en bete-
re voetballers. Als het goed gaat,
levert dat prachtige wedstrijden op;

VDZ E3 NAJAAR 2004

Van links naar rechts: Paul, Wouter, Zino, Hugo. Jesse, Djinn, Mees, Max, Sam, 
Maarten en Bernard
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als het fout gaat heeft dat grote
nederlagen tot gevolg.
Een smet op het afgelopen najaars-
seizoen was de gestaakte thuiswed-
strijd tegen Rheden. In ieder geval
kunnen we zeggen dat Maarten,
Hugo, Sam, Wouter, Zino, Max,
Jesse, Mees en Djinn het heel goed
hebben gedaan, maar ook dat we het
komende seizoen het nog beter gaan
doen. Wij kijken al vooruit naar de
bloedstollende broederstrijden met
het E4. Er zijn nog kaarten verkrijg-
baar, maar dan moet u snel zijn.
Verder nog een woord van dank aan
de trainers Jeffrey, Tonnie, Jelle
en David, die de jongens op maandag

en woensdag de fijne kneepjes van
het voetbal trachten bij te brengen
en, voorwaar ik zeg u, dat is geen
makkelijke taak.
Het zootje ongeregeld zal ook in het
voorjaarsseizoen onder de bezielen-
de, inspirerende en vooral visionaire
leiding staan van Bernard ter Horst,
terwijl ik, bescheiden, de rol van
medische hulptroepen (de waterzak!)
op mij neem. Wij weten ons gesteund
door de fel meelevende ouders die
iedere keer weer hun zoon onge-
schonden, op een blauwe plek na,
mee naar huis krijgen.

Paul Teunissen

Op 3 januari jl. is tot onze grote schrik en volkomen onverwacht op 69-jari-
ge leeftijd ons oud-lid en reünist Jan Aarsman overleden. Hij is op 7 janu-

ari in Elst begraven.

Jan is gedurende de vijftiger jaren lid geweest en heeft op het hoogste
niveau, zowel bij de junioren als de senioren gespeeld. Hij was een gedreven
speler en maakte deel uit van het team dat eind vijftiger jaren uitkwam in de
eerste klasse (destijds de hoogste klasse in het amateurvoetbal). Na een korte
periode bij Sempre Avanti is hij daarna tot in midden zeventiger jaren als trai-
ner succesvol werkzaam geweest in de regio, waarvan de laatste jaren bij
Bennekom.

Wij wensen zijn vrouw Will en zijn kinderen heel veel kracht dit onver-
wachte verlies te verwerken en te accepteren.

AFSCHEID JAN AARSMAN
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Home >> Algemeen >> Volharder >> Archief
Algemeen
De Volharder is sinds jaar en dag het officiële
clubblad van VDZ. In het clubblad zijn een
aantal vaste rubrieken opgenomen zoals:

- Woord van de voorzitter, inclusief bestuurs-
mededelingen

- Woord van de redactie
- Column
- Pupil van de week
- Bijdrage VDZ Hogerop met informatie voor en

over de sponsors
- De activiteitenkalender
- De verjaardagskalender
- De data en uitslagen van de kaartavonden
- Lijst van sponsoren
- Informatielijst over bestuurssamenstelling
- Lijst van alle leiders en trainers van alle elftallen 

Naast deze vaste rubrieken verzorgen verschillende teams trouw hun wed-
strijdverslagen. Ook de jeugd heeft regelmatig verslagen van toernooien
vaak begeleid met leuke foto's. Leden en sponsoren kunnen zich voorstel-
len aan de vereniging door een eigen verhaal te publiceren. 
Verder maakt de Volharder melding van nieuwtjes zoals huwelijken, geboor-
tes en overlijden. Aankondigingen van speciale toernooien, feesten of spe-
ciale gebeurtenissen en diverse mededelingen, informatie over veranderin-
gen of nieuwe regelgeving kunt u allemaal vinden in de Volharder. Zo kan
iedereen op de hoogte blijven. 
Het blad wordt ondersteund door vele adverteerders. De Volharder ver-
schijnt zes keer per jaar tijdens het spelseizoen om de zes weken.
Afgelopen Uitgave
De Volharder is hier twee weken na uitgave als PDF document te downlo-
aden.
Klik op onderstaande link met de rechter muisknop en kies "Doel opslaan
als..." om de vorige Volharder en/of de inhoudsopgave te downloaden.
Adobe Reader is vereist om de PDF documenten te kunnen openen.
Volharder 2004/2005 Editie 3 (PDF document, 1,5 MB groot)
Inhoudsopgave (PDF document, 41 kB groot)

De website van de Volharder is vernieuwd. Om jullie met deze website kennis te
laten maken hebben we hem in het geheel afgedrukt op deze twee pagina’s. In
het archief kun je de afgelopen twee seizoenen vinden van de Volharder. In het
vervolg wordt elke Volharder twee weken na verschijnen gepubliceerd op het net.
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Archief
Kijk in het archief om alle Volharders te kunnen downloaden.

Kopij
Kopij kunt u deponeren in het kopijbox in de kantine van het clubhuis, of
per e-mail verzenden (tekst als Word- of PDF-document, foto's als JPG-
afbeelding of PDF-document) naar volharder@vdz-arnhem.nl.

Volgende uitgaven
Uitgave Inleverdatum kopij Verschijningsdatum
Editie 3 22 november 2004 10 december 2004
Editie 4 24 januari 2005 18 februari 2005
Editie 5 21 maart 2005 8 april 2005
Editie 6 9 mei 2005 27 mei 2005

Redactie

Met medewerking van Rob Brinkhoff (verzending)
John Holtackers (voorzitter bestuur)
Roel van der Leij (wedstrijdzaken)
Evert van Amerongen (VDZ Hogerop)
Geert Rasing (jeugdbestuur)
Jan Schmitz (algemene zaken)
Jeroen Westen (website) 

Contact
Redactieadres
Bakenbergseweg 242a
6816 PC Arnhem 
E-mail
volharder@vdz-arnhem.nl

Terug

Rudi Borkus
Redactie, vormgeving

en opmaak 

Albert van Daalen
Redactie

José van Dingenen
Eindredactie
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Competitie
De afgelopen tijden ging het heel
goed. We wonnen wedstrijden met
hoge cijfers, maar er waren ook
wedstrijden bij die moeilijk gingen.
Zoals tegen RKHVV en Esca.
We komen op de derde plaats. Maar
door het verlies wat we leden tegen
Esca leden, kwamen we toch nog op
de vierde plaats.
Boven ons staan nu 1.Esca 2.Veluwe-
zoom 3.OVC. 
Maar we hebben maar 4 punten ach-
terstand op de eerste en een wed-
strijd minder gespeeld dan de num-
mer 3. Dus…alles is nog mogelijk.
Trainingen
We hebben twee(maandag - woens-
dag)keer in de week training.
En voor de liefhebbers de instuif
(vrijdag)
De trainingen zijn erg leerzaam en
ook leuk.
Op het begin van de training moet je
met een ander gaan passen.
Dan beginnen we pas met het echte
werk.
We gaan meestal positie spelletje
doen, of afwerken op doel enz………
We hebben een leuke trainer (mijn
vader) en een leuke leider Cees.
Zaalvoetbaltoernooi
Een zelfgeorganiseerd zaalvoetbal-
toernooi op woensdag 5 januari.
De teams die uitgenodigd waren zijn:
ONA, ESCA (maar die kwamen niet )
AVW zij dachten dat het zaterdag
was) RKHVV, Redichem,en wij zelf

natuurlijk. Wij werden gesplitst in
twee teams. De tweedejaars waren
VDZ 2 en de eerstejaars waren VDZ 1.
We wonnen bijna alles, behalve

tegen onze tegenstander in de com-
petitie RKHVV. We speelden 1-1
gelijk en ook verloren we tegen
Redichem 3-0.Maar de rest wonnen
we.
De 3e plaats (Redichem) moest
tegen de 4e plaats (VDZ2) , en de
1e(VDZ1) tegen de 2e (RKHVV).
Ona mocht al gaan douchen. VDZ 2 -
Redichem werd 4-2. En de finale:
VDZ 1 tegen RKHVV werd 2-1.
Dus wij (VDZ D1) werden eerste en
derde:

1=VDZ 1
2=RKHVV
3=VDZ 2
4=Redichem
5=ONA 35

Geschreven door Robin

VDZ D1

muurtje!?
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VDZ F5 heeft fantastisch
gepresteerd, in de eerste
helft van de competitie. En de

sfeer in ons pupillenteam was gewel-
dig. We zijn

trots op
ons team

van jon-
gens
en
meis-
jes.
Alles

hebben
we

gewonnen
op twee wed-

strijden na, tegen kampioen Eldenia.
Maar dat had een reden. Eldenia was

HET GAAT GOED MET F5

niet beter, zeker niet de laatste
wedstrijd die we zeer onverdiend
verloren. Maar treuren? Nee hoor.
De volgende keer pakken we ze. 
We hadden gewoon tijd nodig om te
rijpen. Een aantal spelers stond voor
het eerst op een echt voetbalveld en
bovendien moest iedereen nog wat
aan elkaar wennen. Toch werd er als
snel leuk gespeeld. Overspelen, pas-
sen, schieten, vrij staan, het ging
beter en beter. We kregen het spel-
letje beter door en iedereen werd
steeds handiger met de bal. 
In het voorjaar gaan we voor het
kampioenschap, en in elk geval voor
nog meer plezier. 

Nico en Jos
elftalleiders
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te gaan rusten. En zodoende viel de
tweede goal na een mooie aanval. Na
deze goal werd het spel wat minder
en werden er enkele beetje trucjes
uit gehaald waardoor RVW tegen kon
scoren.
In de rust hebben we de jongens
weer gemotiveerd en zo knalden ze
de tweede helft gelijk weer richting
de goal van de overigens ontzettend
goede keeper van RVW. De tweede
helft hebben we alleen maar op de
helft van de tegenstander gespeeld
en zo maakten we er nog twee fraaie
goals bij. Ook maakte Maarten nog
een fantastische actie(achter het
standbeen langs voorbij de tegen-
stander). Onze eerste serieuze test
is dus ontzettend goed verlopen en
we gaan op naar het kampioenschap!

Tijs Bergervoet en Stefan Veerman

Nieuw record VDZ E4 
7 november 2004
Zaterdag 6 november ging VDZ E4
door met de zegetocht. Dit keer
werd de club DUNO verslagen met
0-12. Voor VDZ E4 betekent dat een
nieuw record. Dit stond op 0-10 en is
dus omhooggegaan naar 0-12.
Wij hebben goed spel geleverd en
dat is belangrijk. In de eerste helft
kwamen we voor met 0-4. De tweede
helft begonnen we met de verdedi-
gers voorin en de aanvallers achter-
in. Het werd zo een leuke wedstrijd
en we wonnen van DUNO met 0-12.
Doelpunten werden gemaakt door

VDZ E4 nu echt op weg naar
kampioenschap 
30 oktober 2004

Afgelopen zaterdag was het dan
echt zo ver, we moesten thuis tegen
de nummer twee RVW. Aangezien we
nog niet tegen deze tegenstander
hadden gespeeld moesten we de jon-
gens extra motiveren en vertellen
dat RVW erg goed zou zijn.

De boys pikte dit heel goed op en
begonnen na een felle warming-up
erg sterk aan de wedstrijd. Het bal-
letje ging rond en de twee spelers
aan de flanken( Stijn en Nick) wer-
den al een paar keer aan het werk
gezet. Hieruit scoorde we dan ook
de eerste goal. Na deze goal ver-
slapten de jongens niet en gingen op
weg naar de tweede goal om zo goed

VDZ E4  KAMPIOEN

Leider Willem en trainer Stefan 
(fotograaf Willem Meijer)
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Nik, Thom, Renier, Stijn, Tarik en
Sieuwerd. Ook Abel, Stan en Maar-
ten waren weer prima in vorm.
Ik weet het bijna zeker: VDZ E4
wordt kampioen!

Stijn Altena

VDZ E4 Kampioen! 
(27 november 2004)

8.15 uur: Wij staan in de kantine en
zien de eerste gespannen koppies al
binnenkomen. Vandaag moet het gaan
gebeuren, gisteren zijn de jongens
op scherp gezet op de training en zo
te zien zijn ze er klaar voor. De
praatjes zijn er overigens niet min-
der om, maar dat leren ze wel af na
de winterstop. We wijzen de jongens
even de weg naar kleedkamer 27
waar ze zich in alle rust kunnen
voorbereiden en zo kunnen wij even
de laatste wedstrijdtactiek doorne-
men.

8.25 uur: De jon-
gens zijn omge-
kleed en in de
kleedkamer
wordt de opstel-
ling bekend
gemaakt en
wordt de zogehe-
ten 'peptalk'
gehouden. Een-
maal op het veld
wordt er een
felle warming-up
gedaan en met de
bijbehorende
HUDDLE wordt
de warming-up
afgesloten en kan
de kampioens-

wedstrijd voor het grote publiek
beginnen.
8.45 uur: Scheidsrechter Erwin Rei-
jers fluit voor het begin en gelijk
laat VDZ E4 zien waarom het te
goed is voor deze klasse. Met vloei-
ende combinaties walst VDZ over
Lunteren heen. Ondanks dat er wei-
nig gescoord werd was het voetbal-
lend een hele goede wedstrijd. Bij
rust stonden we al dikverdiend met
2-0 voor.
9.10 uur: In de rust werden nog even
de nodige verdedigende schoon-
heidsfoutjes bijgespijkerd en zo kon
het niet meer fout gaan. Ook in de
tweede helft gunden de jongens
elkaar de bal en de goals en dat is
een zeer groot compliment aan de
ploeg waar vele clubs en teams nog
wat van kunnen leren. 
Wij waren de champagne vast aan
het openmaken.

Kampioenen!!!!!! (foto Willem Meijer)



Indora Informatisering
Organisatie * Marketing * ICT * CRM * E-Business

Onafhankelijk
advies op maat!

www.indora.nl

Geen tijd? Geen zin? Te druk?

www.werkuithanden.nl

Bel WerkUitHanden! Tel. 026-4721686

Voor particulier en bedrijf! Gemakkelijk, goed, goedkoop !
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Het afgelopen seizoen was een
succesvolle voor het meiden-
team van MC4. Het enthousias-

me droop er vanaf wat terug te zien
was op het voetbalveld.

Wij stonden ingeschreven voor een
competitie van 7-tallen. Al gauw bleek
dat er steeds meer meisjes zin kregen
om te gaan voetballen. Uiteindelijk
bestond het team uit 18 speelsters,
wat inhield dat er veel gewisseld
moest worden. Iedereen was bereid
om haar plaats af te staan zonder te
mokken. Dat alleen al toonde de
bereidheid binnen het team. Door hard
werken zijn wij beland op de 4de
plaats, wat een heel goed resultaat is.
In het volgende seizoen zal het team
zich splitsen in het MC4 en MC5 om
iedereen meer te kunnen laten voet-
ballen. We hopen dat het volgende
seizoen net zo goed zal verlopen als
het afgelopen seizoen.

Het team MC4

DE PRESTATIE VAN MC4

9.35 uur: Erwin fluit voor het einde
van de wedstrijd en VDZ E4 is kam-
pioen. De champagne knalt open en
we vieren een mooi feestje. In de
kantine staat wederom champagne en
het alom prachtige nummer: "WE
ARE THE CHAMPIONS" wordt
gedraaid. De ouders hebben nog
gezorgd voor schitterende bokalen
voor spelers en trainers en zo kon

de dag voor iedereen van de E4
(spelers, ouders, leiders en trainers)
niet meer stuk.
Na de winter worden we ingedeeld in
een hogere klasse, dus dan kunnen
we kijken of VDZ E4 dat echte ster-
renteam is waar het nu op lijkt.

Tijs Bergervoet
Stefan Veerman
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komst is formidabel. Gemiddeld 13 à
14 man op de training, en in het
koude weer afgelopen tijd zelfs regel-
matig iedereen aanwezig Dit in tegen-
stelling tot vorig seizoen toen het
team vaak niet meer dan 6 man op de
training stond.

Tweede seizoenshelft
De spelers zijn enthousiast bezig en
dat moet de basis vormen om de
tweede seizoenshelft te gaan oogsten.
Gezaaid is er voldoende, alleen het

heeft geen punten
opgeleverd. Groot
manco is dat we te
weinig doelpunten
maken. Qua tegen-
doelpunten staan we
in de middenmoot.
Zelf scoren is een
probleem. Veel wed-
strijden gingen,
ondanks redelijk
goed voetbal, krap
verloren. (laatste
wedstrijd 2-1 en

daarvoor met 3-2 en 2-1). Maar als je
de kansen niet benut en zelf niet
scoort, verdien je het ook niet om te
winnen. Zo simpel werkt het in voet-
bal. We waren vaak niet de mindere,
in tegendeel zelfs, maar nu wordt het
tijd dat het goede spel punten gaat
opleveren.

De trainers hebben dan ook een
vrij zwaar trainingsprogramma opge-
zet, met een drietal oefenwedstrijden
om een goede frisse start te maken na
de winterstop. Het A2 heeft er een
nieuwe keeper bij (Ruben) en er zijn

VDZ A2 veel plezier, vaak
behoorlijk goed voet-
bal………..maar geen punten.
Het seizoen begon met een desastreu-
ze voorbereiding. Door de vakantiepe-
riode en daardoor late voorbereiding
was de teamindeling van het A2 pas 3
dagen voor de eerste competitiewed-
strijd bekend. Beide nieuwe trainers
Paul Bekker en Ralph Decker vonden
dit zó kort voor competitieaanvang dat
ze besloten om die zaterdag geen
competitie te spelen, maar een extra
training en oefen-
wedstrijd in te las-
sen. Immers we
kenden van bijna de
helft van de spelers
de namen niet eens,
laat staan hun kwa-
liteiten. 

Het A2 werd een
'bijeengeraapt' team
met zes B-spelers,
een aantal nieuwe-
lingen en acht 2e
jaars A2 spelers. Aan ons trainers een
leuke dankbare taak er in korte tijd
een eenheid van te maken. De jongens
waren blij dat er eindelijk na een jaar
weer een trainer voor hun elftal was,
en dan nog gelijk twee ook! 

We zijn vol enthousiasme aan de
klus begonnen! Vanaf begin af aan
werd de nadruk gelegd op het maken
van een sfeervol, gezellig team. En dat
hebben we in korte tijd bereikt. Na de
wedstrijden en trainingen blijven we
met een flinke groep spelers wat drin-
ken en napraten en de trainingsop-

VDZ A2 DOET VERSLAG
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afspraken gemaakt om de zaken wat
prestatiegerichter aan te pakken bin-
nen de marges waarmee je nu een-
maal met een A2-elftal te maken hebt.
We vinden dat veel spelers van de A2
zich behoorlijk goed ontwikkelen voor-
al op tactisch vlak en het team begint
meer een eenheid te worden, met
vaste mensen op vaste plaatsen en
een duidelijk spelsysteem. We zijn
ervan overtuigd dat de punten binnen-
kort ook wel gaan komen!

Activiteitencommissie
Uit de spelersgroep zelf is onlangs een
'activiteitencommissie' geformeerd
bestaande uit Bo, Michiel, Norbert en
Stefan en zij gaan samen met de trai-
ners een paar leuke teamactiviteiten
organiseren. Er is al een klein budget-
je bij elkaar geschraapt om iets te
kunnen organiseren. Niet puur en
alleen het voetbal is belangrijk, ook

het sociale gebeuren in een team is
een aandachtspunt. In december was
er een pool- en stapavond en daarbij
was bijna het gehele team aanwezig. 

Alle teamleden verzamelen vanaf
begin van het seizoen via familie en
kennissen lege inktpatronen die geld
opleveren om deze activiteiten te kun-
nen organiseren. Dus hebt u nog lege
inkt- of tonercartridges (Lexmark,
Xerox, Epson, Canon, HP e.d.) gooi
deze dan niet weg, maar lever ze svp
in bij één van de trainers of spelers
van het A2. Wij leveren ze vervolgens
in en krijgen hiervoor een vergoeding.
Van deze euro's organiseren we eind
van het seizoen een leuke teamactivi-
teit. De teamleden zullen u dankbaar
zijn en u hoeft ze niet meer bij het
chemisch afval aan te bieden!

Ralph Decker, trainer A2

KAARTAVONDEN VDZ SEIZOEN 2004 / 2005

Kaartavonden in seizoen 2004-2005:

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

Jokeren
1. Ellen v.d.Bos  66 punten
2. Greet Brinkhoff  72 punten
(i.v.m. het geringe aantal jokeraars deze
avond is de 3e prijs niet uitgereikt)

Klaverjassen
1. Johan de Lange   5237 punten
2. Ad v.d.Bos  5167 punten
3. Alex Brinkhoff  4982 punten

Uitslagen kaartavond 25-1-2005
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F5

F2

F7

SINTERKLAAS OP BEZOEK BIJ DE F PUPILLEN
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F4

F1
F3

Links: 
Maarten Holtus, 2e plaats bij de
Grote clubactie staat bij Sinterklaas

Rechtsonder op de vorige pagina:
Jeroen Rudolphie, 1e plaats bij de
clubactie bij de Sint

F6



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 !

Februari

Tunahan Doker 01
Willem Rooding 01
Wouter Sinnema 01
Susan Swaters-Wiendels01
Peter v. d. Berg 02
Renske v. d. Berg 02
Lara Bitter 02
Esmiralda Borgman 02
Martijn van Gessel 02
Sabine Loman 02
Koen Lowenthal 02
Maurits Mulder 02
Calvin Drexler 03
Marja Geertsema 03
Gerard Berkhout 04
Bart Grit 04
Jorieke Nielen 04
Robert Rutten 04
Joep Klein Teeselink 05
Wijnand Manders 07
Marco Latanza 08
Maarten de Jonge 09
Ciska Wigt 09
John Wijbenga 09
Thom v. d. Berg 10
Danna Harmsen 10
Ben Rood 10
Ruud v.d. Zande 10
Floor Zijden 11
Frank Langeland 12
Wim Petersen 12
Rien v. d. Bovenkamp 13
Paul Roodnat 13
Nino Storteboom 13
Okke Dibbets 14
Miriam Hinrichs 14
Jelle Man 15
Marnix de Knecht 16
Martin Kolkman 17

David Wagensveld 17
Sandor Schrijner 20
Herman Gores 21
Sietske Teekens 21
Yara Topp 21
Guido Breeman 22
Priscilla Engelhard 22
Peter Plantinga 23
Jorrit Hooyman 24
Emal Nabat 24
Edgar Berkhout 25
Erik-Jan Hartemink 25
Arnoud v. d. Meulen 26
Thom Veldkamp 26
Mara Braakhekke 27
Marco van Onzen 27
Dick Jansen 28

Maart

Bernd Bonnier 01
Anna Molenaar 01
Sebastiaan Gamelkoorn 02
Ilja Smits 02
Frank Taat 02
Bas Buiskool 04
Nico Valen 04
Arne Hekhuis 05
Rinus Jansen 05
Francis Opoku-Agyeman05
Henk van Beek 06
Coen v. d. Bos 06
Herman Cesar 07
Eric Hassink 07
Martijn de Jong 08
Cees Hooymans 09
Jordy Krasenberg 09
Danny Jansen 10
Stefan Jansen 10
Tom Sadelhoff 10
Tom Frequin 11

Marcel Tombokan 11
Frank Abbenhuis 12
Onno Cleeren 12
Kasper Hoex 13
Mees v. d. Schaaf 13
Erik van de Hof 14
Hans Wallert 14
Bart Dopper 15
Elly v. d. Leij-

van Kesteren 15
Vincent Vaughan 15
Harry Langeland 16
Hester Stolk 16
Maud Velthuizen 16
Stefan Klein Tuente 17
Sam Jansen 18
Ingrid Lurvink 18
Andrea Trichopoulos 18
Tim de Vries 18
Hennes Schaminee 19
Ferenc Wolf 19
Ron Hoogveld 20
Henk Matser 21
Berry Valen 21
Hans Egging 22
Frank Jong 22
Noppie Verhagen 22
Bart van Aalten 23
Cor Witjes 24
Danny Berendsen 25
Eric Arentsen 26
Tom Rijs 26
Paco Farazmandfar 27
Berno Klomp 27
Stijn Altena 28
Dylan Saija 28
Quinten Drexler 29
Armand Rood 29
Djim Hermsen 30
Rob Heusinkveld 30
Niek ten Velde 31

VERJAARDAGEN VDZ LEDEN
FEBRUARI EN MAART



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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P U Z Z E L

Probeer deze 2 dool-
hoven eens te maken.
Begin linksboven bij
de stip en eindig
rechtsonder.

Succes !!!



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

PENSIOENEN

VERZEKERINGEN

HYPOTHEKEN
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V D Z H O G E R O P

Bestuur en organisator van deze
sponsoravond 'VDZ Hogerop'
kunnen terugzien op een zeer

geslaagde avond met bijna 50 deelne-
mers, waaronder een aanzienlijk aan-
tal sponsoren van VDZ. De avond
stond in het teken van de betekenis
van sponsoring voor sportverenigingen
(vooral voetbal).

Met het aantrekken van Henk Ram-
autar, commercieel directeur van Ami-
con/Menzis en voorzitter van de Raad
van Commissarissen van Vitesse, als
gastspreker kregen we niet alleen een
volle zaal, maar vooral een uitstekende
presentatie in woord en beeld over het
belang van sponsoring voor een club
als VDZ en omgekeerd de waarde van
sponsoring voor de sponsoren zelf. 

Enige uitspraken van Henk die voor
VDZ van belang zijn en waarmee VDZ-
Hogerop zeker wat gaat doen, waren:

o Sponsoring op regionaal/plaatselijk
niveau wordt belangrijker voor
ondernemingen. Ook grote onderne-
mingen gaan letten op de bewerking
van regionale markten. Daaronder
vallen voetbalclubs zeker als doel-
groep.

o De top van het amateurvoetbal in
steden wordt naast het profvoetbal
steeds interessanter voor spon-
soring.

o Ondanks de recessie bleek dat 34%
van de bedrijven die sponsoren het
komende jaar meer willen gaan doen
en slechts 18% minder.

o Een grote vereniging als VDZ, met
een speciale cultuur (niet betalen
van selectie, veel aandacht voor
jeugd en normen/waarden) is welde-
gelijk interessant voor afzetmarkt
vergroting van bedrijven. In veel
verenigingen wordt geroepen dat
sponsoring niets op zou leveren voor
de sponsoren en dat is dus niet
waar.

o Onderlinge contacten tussen spon-
soren op bijeenkomsten als deze,
zijn interessant. Ook daar kunnen
"zaken gedaan worden"als we de
samenstelling van de sponsoren
goed uitkienen.

o Het betrokken zijn bij een vereniging
is de belangrijkste drijfveer voor
sponsoring naast het zakelijk aspect.

Kortom een zeer boeiende avond
met een levendige discussie na de pre-
sentatie met Henk Ramautar, afgeslo-
ten met een gezellige borrel en prima
hapjes.

Leo van der Meer
commissielid VDZ Hogerop

Sponsoravond 30 november ‘04

Gastspreker Henk Ramautar



BEEKSTRAAT 67A

6811 DV ARNHEM

026-4427463

NIEUWEWEG 156
3905 LR VEENENDAAL

0318-520231
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V D Z H O G E R O P

De frequente bezoekers van onze
kantine zullen het vermoedelijk
al hebben meegemaakt. Soms

op zondagmiddag worden belangrijke
eredivisie wedstrijden in onze kantine
vertoond op een groot scherm. Dat is
sinds enige tijd mogelijk omdat we
Canal+ via de nieuwe schotel kunnen
ontvangen. Helaas waren we voor het
grootbeeld afhankelijk van een geleen-
de beamer (projectie apparaat). Dat
zat een van onze trouwe bezoekers
niet lekker.

Rob Buiskool directeur van PRO-
DUXX - deskundigen op het gebied
van ICT multimedia trainingen - had
nog een gebruikte beamer die voor

onbepaalde tijd aan VDZ beschikbaar
kon worden gesteld. Een korte proef
wees uit dat het apparaat nog uitste-
kend beeld gaf en op eenvoudige wijze
kon worden geïnstalleerd.

We kunnen nu regelmatig wedstrij-
den in grootbeeld projecteren op zon-
dagmiddagen wanneer VDZ 1 niet
thuis speelt.

Rob en Jaqueline, hartelijk dank
voor jullie spontane actie.

Met vriendelijke groet,
Henk Matser

Op grootbeeld Eredivisiewedstrijden kijken, 
gezellig!!

De nieuwe
shirts met

shirtsponsor
Diabolo wor-

den gepresen-
teerd tijdens
de sponsor-

avond
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Diabolo Automatisering Arnhem 026-3700082 

Advadi Drukkerij Arnhem 026-3842100 

AVE Consultancy Arnhem 026-4451439

Ben Albers Speciaalslagerij Arnhem 026-4425596

Van Amerongen Aannemersbedrijf Arnhem 026-4436644

Biermasz Apotheek Arnhem 026-4423618

Arentsen Velp BV Installatietechniek Velp 026-3640042

Assen Assurantien Arnhem 026-3613012

Bennis Arnhem BV Arnhem 026-3510703

Berkhout Arnhem BV Arnhem 026-4420736

Berkhout & Klein Dakbedekkingen BV Arnhem 026-4420736

Hotel Blanc / Cafe Noir Arnhem 026-4428072

Bochane Autobedrijf Arnhem 026-3615228

Boerhof Accountantskantoor Velp 026-3683240

Dallhammer Radiatoren Service Arnhem 026-3616726

Derksen Verhuizingen Arnhem 026-3230320

Diabolo Informatisering Arnhem 026-4422540

Drost & Zn BV Arnhem 026-3513675

Glasz Assurantien Arnhem 026-4423851

Assurantiekantoor Havekes Arnhem 026-4456735

Haver Zonwering Arnhem 026-3620678

HEAO Arnhem Arnhem 026-3691110

Hypertekst & Communicatie Arnhem 026-4439538

Indora Informatisering Arnhem 026-4439033

V D Z H O G E R O P



Jacobs Interieurbouw BV Duiven 026-3195588

Jacobs Verhuizingen Velp 026-3619584

Jager Aannemersbedrijf BV Velp 026-3646159

JEHAGO Meubel en interieurbouw BV Arnhem 026-3641513

Jelsma Autobedrijf Rozendaal 026-3629332

Klein Tuente Installatietechniek Velp 026-3635673

Kuyk van Oldeniel Makelaar Arnhem 026-3616263

Meijer Interim & Advies Velp 026-3623545

Modus Food & Mood Nijmegen 024-3459923

Kwekerij Overhagen Velp 026-3620884

Right ADC Velp 026-3621212

Roan Comfort Camp Ridderkerk 0180-457811

Residence Rosendael Rozendaal 026-3611597

Snelders Intersport Elst 0481-374255

Star Travel Arnhem Arnhem 026-4421222

Stein Installatiebedrijf Arnhem 026-3645544

Step Zuid regio Arnhem Arnhem 026-4435831

Struyk Verwo Infra Westervoort 026-3118288

Teunissen Schoonmaakbedrijf Arnhem 026-4450027

Veldman Sport Velp 026-3619010

Verag BV Arnhem 026-4420770

Albert Verhoeven Schildersbedrijf BV Arnhem 026-3615228

Welling Slagerij Arnhem 026-3613209

Roel Willemsen Makelaars Arnhem 026-3274455

Paul van Zeeland Velp 026-3613668
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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 24 februari 2005

Donderdag 24 maart 2005

Donderdag 28 april 2005

Donderdag 19 mei 2005

Algemeen

14 mei 2005
Geert Egging toernooi      

19 februari 2005 20.00 u.
tennistoernooi Molenbeke

16 mei 2005
Henk Evers toernooi

27 en 28 augustus 2005
Commandeur toernooi

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

Contributies VDZ:

Senioren € 42,50 / kwartaal

Junioren € 33,75 / kwartaal

Pupillen € 28,00 / kwartaal

Niet spelend lid (per 1/7/2004)
€ 17.50 / kwartaal



 

 

 



 

 

 



De Volharder verschijning februari 2005

Eindredactie
José van Dingenen

Redactie 
Albert van Daalen
Rudi Borkus

Vormgeving en opmaak
Rudi Borkus

Aan deze uitgave werkten mee
Rob Brinkhoff, verzending
John Holtackers, voorzitter bestuur
Geert van Gessel
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:

Albert van Daalen albert.van.daalen@nl.abnamro.com

Redactie adres Bakenbergseweg 242a, 6816 PC  Arnhem

Deadline Volharder nr. 5 21 maart 2005

Clubblad niet ontvangen? Neem dan contact op met Roel van der Leij
tel.nr. 026-44 33 731
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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






