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VAN DE VOORZITTER

Huilbuien
De start van dit jaar was erg ongeluk-
kig. Ondanks een veelbelovend Olie-
bollen- toernooi, waarin onze jeugd
weer zeer enthousiast speelde, zijn
daarna vele wedstrijden afgelast. Van
ouders van pupillen hoor ik dat dit
zelfs tot huilbuien leidt van zeer gemo-
tiveerde spelers. Tevens zal een gevolg
hiervan zijn dat geplande toernooien
door verschuiving van de competitie-
wedstrijden in het gedrang komen. Het
is te hopen dat Roel van de Leij, in
samenwerking met de organisatoren,
een en ander tot een oplossing kan
brengen.

Shoppen
Diverse goeroes, die verstand hebben
van economie, weten ons te melden
dat de economie weer aantrekt. Da's
mooi, zult u denken, echter de mid-
denstand merkt er nog weinig van. Zo
ook diverse sponsoren. Veel VDZ-ers
werken bij grote bedrijven als stafme-
dewerker, dan wel op directieniveau.
Daarnaast zijn wij allen natuurlijk ook
gewoon consument. Wat ik u hiermee
wil zeggen is dat sponsoren het mede
mogelijk maken om betaalbaar te
sporten en vermaakt te worden. Zou u
dan ook bij orders of aankopen eens
bij ons op de borden langs het hoofd-
veld, de borden in de kantine dan wel
de advertenties in dit blad willen kij-
ken om te zien wie de sponsoren zijn
van VDZ! Wellicht ziet u bedrijven die
u de gevraagde diensten of producten
kunnen bieden. Ik hoop dat u ze een
kans wilt geven. Vermeldt u er dan wel
bij dat u via de reclame bij VDZ con-
tact hebt opgenomen!!!

Mooi hoeft niet duur te zijn!
Elders in deze Volharder ziet u een
artikel over de vernieuwde keuken.
Echter op advies van onze Schoon-
heidscommissie (MIEKE VAN DE MEE
en JEANNET VAN DER ZANDE) is de
bestuurskamer smaakvol opgeruimd en
wordt nu ook de kantine geverfd. Een
kleine facelift van muren waar al meer
dan 30 jaar niets meer aan gedaan
was. We hopen dan ook dat, als het
klaar is, "DE DERDE HELFT" in de kan-
tine, mede dankzij de beamer van ROB
BUISKOOL, nog gezelliger wordt ter
versteviging van de onderlinge ban-
den. Naar wij hopen kunnen jullie het
dan ook weer over zonnige voetbal-
wedstrijden hebben.

Groot, groter
VDZ maakt nog steeds een enorme
groei door. Op zich heel bijzonder als
je weet dat voetbalclub Elsweide met
de "jeugd" gestopt is. Echter we
beginnen weer uit onze jas te groeien,
zowel qua kleedkamers als ook enigs-
zins qua velden. Gelukkig heeft onze
buurman A.V. Cranevelt, en met name
hun bestuursleden GERARD HOMAN en
DRIES VISSER, ons structureel kleed-
kamers aangeboden. Nu blijkt dit ook
al niet voldoende te zijn en kunnen we
incidenteel kleedkamers benutten van
de Arnhemse Boys. Organisatorisch
wordt het ook steeds moeilijker en zijn
we naarstig aan het zoeken naar
bekwame en gemotiveerde mensen.
Mocht u iemand weten, waarvan u
denkt dat deze geschikt is voor een
kaderfunctie, praat hier dan eens over
met een van de bestuursleden.
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Van harte Welkom 
Last but not least. Ons EERSTE ELF-
TAL is voor VDZ-ers en ouders gratis
te bezichtigen. De wedstrijden staan
op de planning (VDZ1) die, als u de
kantine binnenkomt, direct links hangt.
FERENC WOLF, FRANCIS OKOPU-AGY-
EMAN, MARCEL TOMBOKAN en
ARMAND ROOD, zullen als begeleiding
de mannen motiveren om een midden-
positie in de 2e KLASSE te bereiken.
Voor degenen die dit niet zoveel zegt,
deze klasse is vrij hoog voor amateur-
begrippen en het voetbal wordt hier
zeer serieus genomen. Wellicht dat
onze spelers van het eerste in de ogen
van onze pupillen de IDOLS van de
groene mat zijn. Het is voor hen en
voor hun ouders waarschijnlijk heel
leuk om eens naar een thuiswedstrijd
te komen kijken. Voor de selectiespe-
lers is niets mooier dan voor een volle
tribune met vele supporters te kunnen
spelen. Dat geldt natuurlijk ook voor
onze DAMES selectie, die zelfs 1e

KLASSE spelen. De begeleiding hiervan
bestaat uit TON KONINK EN RICHARD
GEURTS. Alhoewel het hen voetbal-
technisch de laatste tijd niet meezit,
hoop ik dat dit de sfeer in het team
niet beïnvloedt. Een goede ondersteu-
ning vanaf de tribune is dan wel heel
erg welkom. 

John Holtackers

F8 won van Esa
F14. De F8 is

(net als de E6)
een nieuw team

dat voor het
eerst meespeelt
in de voorjaars-

competitie

EEN NIEUWE LOOT AAN DE VDZ BOOM
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De lentekriebels
Als de zon wat vaker schijnt, krijgen
veel mensen weer meer energieke
kriebels. De winterstop leek door de
late sneeuwval en de vroege Pasen
langer te duren dan andere jaren,
waardoor het effect van de lentezon
waarschijnlijk groter is. Iedereen gaat
er echt weer tegen aan en probeert
het beste er uit te halen. Verschillende
teams gaan voor een kampioenschap.
Hun inzet is groot. We zien de feesten
met veel plezier tegemoet. Het eerste
team gaat voor een goede en zekere
plaats in de tweede klasse, dat wordt
nog even flink trainen en het beste
beentje voorzetten. Maar ook in het
clubhuis heeft men de grote schoon-
maak achter de rug en met de keuken
als herboren is alles kant-en-klaar voor
de voorjaarscompetitie en de vele
toernooien die weer op het program-
ma staan. 

De vriendjesdag is weer gezellig
druk geweest. De foto's laten iedereen
nog even nagenieten van de prachtige
zonnige dag en laten ook zien hoe
goed deze dag wordt georganiseerd
door vele vrijwilligers. Zoveel jeugd
vraagt om veel medewerking van vol-
wassenen, maar geeft ook erg veel
plezier aan de club. Als we er van uit
gaan dat de jeugd de toekomst heeft,
dan belooft dat voor VDZ veel goeds
in petto te hebben. Dit voorjaar zijn er
al weer twee nieuwe teams in de com-
petitie gestart, met name een E6 en
F8. De eerste wedstrijden hebben ze
al achter de rug. Van beide teams
staat er een mooie foto in de Volhar-
der, zodat wij kennis kunnen maken
met de nieuwe veelbelovende talenten.

Nieuwe sponsor
Een nieuwe sponsor spoort ons aan
om de tuin of het balkon met veel
kleuren op te fleuren, zodat we van de
zomer lekker kunnen genieten van de
vele planten die zij ons kunnen bie-
den. Voor velen onder ons is het denk
iets heel nieuws en een leuke uitda-
ging om zelf je bloemen te mogen
plukken. Als u zelf de introductie leest
van Kwekerij 'Overhagen', wordt u vast
en zeker heel enthousiast en nieuws-
gierig om daar eens een kijkje te gaan
nemen. Ook voor bedrijven lijkt het
me een unieke kans om eens kennis te
gaan maken. En vergeet dan niet om
te melden dat u de naam van de kwe-
kerij kent door uw eigen voetbalclub
VDZ, zoals onze voorzitter ons met
klem verzoekt! Laat weten dat de
sponsor zijn geld niet voor niets aan
VDZ besteedt en dat ook hij er iets
voor terugkrijgt. 

Laten we hopen dat andere bedrij-
ven zijn voorbeeld dan zullen volgen

VAN DE REDACTIE
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Ik ben 10 jaar oud en ik speel in VDZ E4 als
rechtsachter. Ik was pupil van de wedstrijd:
VDZ 1 - Leones op zondag 20 maart 2005. De
uitslag van de wedstrijd was 0-3..

Hoelang speel je al bij VDZ? 3 jaar
Waarom koos je voor VDZ? ik was al lid v.a. 

mijn geboorte
Beste speler van VDZ? Appie want ik 

vind hem goed
Beste voetballer? Yakubu van Vitesse
Favoriete club? VDZ en ook wel een beetje Vitesse
Heb je nog andere hobby's? Knutselen
Wat wil je later worden? Profvoetballer
Wat vind je het leukst wat je Pupil van de week zijn
hebt meegemaakt bij VDZ?
Wat was je beste wedstrijd Tegen ESA F12
of actie?
Wat wil je verder nog vertellen over VDZ of over jezelf?

Ik vind het leuk bij VDZ, de trainers 
en alles. Als ik geen prof wordt, blijf
ik wel bij VDZ

en ook zelf graag sponsor willen wor-
den van onze voetbalclub. 

En verder…..
Verder kunt u in deze uitgave lezen
hoe de nieuwe KNVB-regels zijn
betreffende het foutief opstellen van
spelers. De boetes zijn niet mis, dus is
het heel belangrijk om kennis te
nemen van deze regelgeving en zijn
consequenties. Dat kan de club een
hoop geld en ellende besparen.

Uiteraard hebben we weer versla-
gen ontvangen van diverse teams.

Altijd leuk om te lezen hoe men de
wedstrijden speelt en ervaart. Als de
teams regelmatig een verslag insturen,
kan iedereen zich een beeld vormen
van het reilen en zeilen van zo'n team
en leer je lezend soms de sfeer van
een team kennen. Dus niet alleen voor
het eigen team is het leuk om een ver-
slag te lezen, maar ook voor de niet
spelende leden. We hopen als redactie
dus nog steeds op meer wedstrijdver-
slagen en graag met een leuke actief-
oto. 

Namens de redactie,
José van Dingenen

Met de voorzitter
op de foto



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

ARNHEMS GROOTSTE SPECIAALZAAK IN

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

VELE ANDERE ELEKTRISCHE HUISHOUDE-
LIJKE APPARATEN

Bespaar veel geld.....
Repareer het zelf!
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In de voorjaarscompetitie
is VDZ nu ook verblijd
met een nieuw team:

VDZ E6. Dit team is samenge-
steld uit een paar spelers van
het E5 en een aantal nieuwe
leden van wie sommigen al wat
langer hadden meegetraind
met andere E-teams. Tot nu
toe hadden de jongens alleen
in januari in de zaal tegen het
F1 samengespeeld en een aan-
tal trainingen gevolgd onder
leiding van Diederik de Hoop.
Maar op zaterdag 19 maart
was hun eerste echte wed-
strijd. De tegenstander was
Eldenia E7 en het was mij een
eer en een voorrecht om deze wed-
strijd te mogen fluiten.

Het team begon onwennig aan het
duel. Een wedstrijd is toch heel wat
anders dan zaalvoetbal of training
op kunstgras. Al heel snel nam Elde-
nia een voorsprong van 2-0. Maar
toen werd het E6 wakker. Oh, moet
dat zo, zag je ze denken en knok-
kend, vechtend en elkaar aanmoedi-
gend wisten ze de stand tot 2-2
terug te brengen en zelfs met 4-2
de leiding te nemen. Eldenia gaf zich
niet gewonnen en kwam tot 4-3
terug. Het scoreverloop ging gelijk-
matig verder: 5-3, 5-4, 5-5, 6-5, 6-6
Eindstand. Het eerste puntje is bin-
nen. De doelpunten werden gescoord
door Maiky, Bram en Jolan (met

links!!). Leider René Bruel en meneer
Jan Schmitz stonden aan de kant en
genoten van het enthousiasme en het
plezier van de jongens. Voor hun
eerste wedstrijd hebben de jongens
het uitstekend gedaan. Op achters-
tand komen en dan toch een voor-
sprong opbouwen, terwijl je nog
nooit samen op een echt veld hebt
gespeeld, is ontzettend knap. Boven-
dien bleek dat ze ook echt wilden
voetballen en niet op een kluitje
naar voren holden. Er werd goed
overgespeeld. Dat ging soms mis,
maar de bedoeling was altijd goed
en, tja, een tegenstander werkt
nooit mee.

Het is een leuk stel jongens dat
een leuk team gaat vormen, maar let

VDZ E6 SPEELT DE EERSTE COMPETITIE-
WEDSTRIJD OP 20 MAART 2005

Het nieuwe team E6 begon de competitie spectacu-
lair met een 6 - 6 gelijkspel tegen Eldenia. Zij spe-
len dit voorjaar voor het eerst in de competitie mee



Dave’s Hairdesign

DAMES- EN HERENKAPSALON

met of zonder afspraak
Tel. 026-4436400

Hommelseweg 209
6812 LG Arnhem
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op de verdediging. Drie tegenstan-
ders voor de keeper betekent dat
Felix gegarandeerd kan vissen.
Bram, Maiky, Jolan, Thomas, Job,
Ozan, Fatih, Nick, Renzo en Felix

hebben hun visitekaartje afgegeven
en VDZ mag trots zijn op deze
nieuwste loot aan de stam.

Paul Teunissen

Wat een geweldige prestatie jongens!
Dit is wat het zeker genoemd

mag worden als je bedenkt dat vijf
van deze knapen voor het eerst bij
een vereniging voetballen en dan
gelijk al kampioen worden. Dus dat
belooft wat voor de toekomst. Een
van de belangrijkste kenmerken van
dit team is wel de goede sfeer
onderling en dat ze voor elkaar wil-
len knokken  Bij verschillende wed-
strijden in de competitie werd dat
ook wel bewezen als je bedenkt dat
er meerdere keren een achterstand
omgezet werd in winst 

Uiteindelijk
was het dan ook
een spannende
race om het kam-
pioenschap die
ging tussen VDZ
en ESCA. VDZ
wist uiteindelijk
het kampioen-

schap toch naar zich toe te trekken
door de laatste wedstrijden overtui-
gend te winnen.

Natuurlijk werd dit in de kantine
gevierd met de nodige friet en
champagne. Al met al een gezellige
bende. Hopelijk kunnen jullie deze
goede prestatie doorzetten in de
tweede helft van het seizoen, al zal
het wel ietsje moeilijker worden. In
ieder geval heel veel succes en wie
weet kunnen jullie aan het eind van
dit seizoen nog eens zo'n feestje
vieren.

Willem v/d Made
Paul Rombout

VDZ E5 OOK WINTERKAMPIOEN

v.l.n.r. Lucas, Aris-
to, Mick, Luca,

David, Mike, Yolan, 
Bart, Freek, Floris,

Boy en Mark
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Ik ben 9 jaar oud en ik speel in VDZ F1 als verdediger. Ik was pupil
van de wedstrijd: VDZ 1 - Vaassen op zondag 28 maart 2005. De uit-
slag van de wedstrijd was 3-1.
Hoelang speel je al bij VDZ?
4 jaar
Waarom koos je voor VDZ?
Omdat mijn broers er speelden
Beste speler van VDZ?
Meester Dennis want hij speelde goed
Beste voetballer?
Jorne, want hij is lief en mijn broer
Favoriete club?
VDZ
Heb je nog andere hobby's?
TV kijken , computeren
Wat wil je later worden?
Voetballer
Wat vind je het leukst wat je
hebt meegemaakt bij VDZ?
Pupil van de week zijn
Wat was je beste wedstrijd 
of actie?
Toen ik de bal vanaf het midden in het 
doel schoot
Wat wil je verder nog vertellen
over VDZ of over jezelf?
Niets

De spanning delen met de reser-
vespelers in de dug-out

Boven:
je mag er overal met je

neus bovenop staan

Links: 
met de trainers op de foto



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



15

Wij ontvingen van de KNVB mailing omrent de gevolgen van het opstellen van
niet-gerechtigde spe(e)l(st)ers. Het blijkt in de praktijk regelmatig voor te komen
en wij weten dat dit ook bij ons voorkomt. De KNVB heeft de regels van het laten
meespelen van niet-gerechtigde spe(e)l(st)ers flink aangescherpt en er staan nu
zeer strenge straffen op.

1. Ongerechtigde spe(e)l(st)er met valse/verkeerde naam op het wed-
strijdformulier.

Geschorst/uitgesloten of lid van een andere vereniging: Verenigingsboete
Euro 350,00; 5 winstpunten in mindering, spe(e)lst)er 3 maanden uitsluiting, de
aanvoerd(st)er krijgt 1 maand functieontzegging en de eindstand wordt minimaal
3 – 0 verlies.
Geen lid van de KNVB: Verenigingsboete Euro 350,00, 5 winstpunten in minde-
ring, de aanvoerd(st)er krijgt 1 maand functieontzegging en de uitstand wordt
minimaal 3 – 0 verlies.
Nog geen lid KNVB – administratieve reden: Verenigingsboete Euro 37,00,
spe(e)l(st)er 1 maand uitsluiting en de eindstand wordt minimaal 3 – 0 verlies.
Overtreding van de “meer dan 14 wedstrijdenregel”  c.q. elftalopgave:
Verenigingsboete Euro 200,00, 3 winstpunten in mindering, spe(e)l(st)r 1 maand
uitsluiting, de aanvoerd(st)er krijgt 1 maand functieontzegging en de eindstand
wordt minimaal 3 – 0 verlies.

2. Ongerechtigde spe(e)l(st)er met juiste naam op het wedstrijd-
formulier

Geschorst/uitgesloten: verenigingsboete Euro 250,00, 3 winstpunten in min-
dering, spe(e)l(st)er 3 maanden uitsluiting, aanvoerd(st)er 1maand uitsluiting, de
wedstrijd moet overgespeeld worden mits de wedstrijd niet door de betrokken
vereniging is verloren
Geen lid van de KNVB: Verenigingsboete Euro 250,00, 3 winstpunten in minde-
ring, wedstrijd moet worden overgespeeld mits de wedstrijd niet door de betrok-
ken vereniging is verloren en alleen indien de tegenpartij daar op reglementaire
wijze om gevraagd heeft.
Geen lid van de vereniging en heeft overschrijving nodig: Verenigingsboe-
te Euro 250,00, 3 winstpunten in mindering, spe(e)l(st)er 2 maanden uitsluiting,
aanvoerd(st)er 2 maanden uitsluiting, wedstrijd moet worden overgespeeld mits
de wedstrijd niet door de betrokken vereniging is verloren en alleen indien de
tegenpartij daar op reglementaire wijze om gevraagd heeft.
Geen lid van de vereniging maar heeft geen overschrijving nodig: Ver-
enigingsboete Euro 150,00, 3 winstpunten in mindering,spe(e)l(st)er 2 maanden
uitsluiting, wedstrijd moet worden overgespeeld mits de wedstrijd niet door d

SPEELGERECHTIGDHEID



HIERZOUUWADVERTENTIE
KUNNENSTAAN

INTERESSE?

BELROELVANDERLEIJ
026-4433731
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betrokken vereniging is verloren en alleen indien de tegenpartij daar op regle-
mentaire wijze om gevraagd heeft.
Wel lid, maar niet-spelend lid en moet overschrijving hebben: Vereni-
gingsboete Euro 250,00, 3 winstpunten in mindering, spe(e)(st)er 2 maanden uit-
sluiting, wedstrijd moet worden overgespeeld mits de wedstrijd door de betrok-
ken vereniging is verloren en alleen indien de tegenpartij daar op reglementaire
wijze om gevraagd heeft.
Wel lid, maar niet-spelend lid, na aanmelding direct spelen en moet
overschrijving hebben: Verenigingsboete Euro 150,00, 1 winstpunt in minde-
ring, spe(e)l(st)er 2 maanden uitsluiting, wedstrijd moet worden overgespeeld
mits de wedstrijd niet door de betrokken vereniging is verloren en alleen indien
de tegenpartij daar op reglementaire wijze om gevraagd heeft.
Overtreding van de”meer dan 14 wedstrijdenregel” c.q.
elftalopgave/niet-speelgerechtigd voor hetzelfde niveau: Verenigingsboe-
te Euro 100,00, 3 winstpunten in mindering, spe(e)l(st)er 3 wedstrijden uitslui-
ting, wedstrijd moet worden overgespeeld mits de wedstrijd niet door de betrok-
ken vereniging is verloren en alleen indien de tegenpartij daar op reglementaire
wijze om gevraagd heeft.

N.B. EEN GEWAARSCHUWD MAN TELT VOOR TWEE 

INGELAST PROGRAMMA OP KONINGINNEDAG
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Het is mij de laatste tijd opgevallen dat vrijwel dagelijks zich een
nieuw onderwerp aandient waaraan men direct als uitspraak 
"normen en waarden" toevoegt. Toepasbaar of niet. Een nieuwe

categorie, waarvan ik de naam en het volledige rijtje niet ken.Op zoek
naar de nieuwe wetenschap! De veelzijdigheid is groter dan ik dacht,
waardoor het allemaal niet duidelijker wordt. Graven en omspitten in mijn
woordenschat en die van 'Van Dale' bracht mij bij het gezegde 'Weten te
geven en te nemen'. Deze komt toch dicht bij dezelfde familie als je er
een stamboom van zou maken. Van Dale geeft er de volgende betekenis-
sen aan:

- Voorkomendheid weten te verenigen met de zorg voor eigen belang.
- Niet al te streng optreden.
- Iets door de vingers weten te zien.

Ik kom bijna in de verleiding om dit de politici eens onder de ogen te
geven, maar ik ben bang dat ze het niet zullen begrijpen, zoals ik hen
ook niet schijn te begrijpen. Soms heb ik het gevoel dat ik in een andere
tijd leef of aan de zijlijn meekijk, want meespelen, kan ik niet. Voetballen
kan ik ook niet, dus sta ik daar altijd langs de lijn, maar dat stoort me
toch opvallend veel minder dan toekijken bij het spel van de politici. Wat
verwacht men nog van de gewone burger. Kan deze voor zichzelf zorgen
en zelf keuzes maken of moet de regering dat allemaal voor ons doen?
Soms denkt men dat we zelf kunnen uitmaken wie onze burgermeester
wordt, maar tegelijkertijd denken ze dat we niet zelf kunnen beslissen
wat we op televisie willen zien. Weten ze in Den Haag dan niet dat bijna
iedereen lui onderuitgezakt op de bank elke seconde op een knopje kan
drukken en kan kiezen waar we naar willen kijken? Zo gemakkelijk gaat
dat met een burgermeester, die we wel of niet willen, echt niet! Zijn deze
beslissingen werkelijk allemaal zo belangrijk voor ons of alleen voor het
politieke spel? Is het toch stiekem meer willen nemen dan geven? Dat
gevoel kreeg ik ook bij onze grote 'goede doelen' loterijen. Geen eigen
keus meer aan de deelnemers om te geven wanneer je dat zelf wilt,
maar snel nemen en incasseren en hopelijk niet, op verzoek van de
gever, terug te hoeven storten! De wereld op zijn kop of achterste voren
of hoe je het noemen wilt. In dit geval kwam ook de informatie, waar-
voor het allemaal goed bedoeld was, als mosterd na de maaltijd. De toon
is gezet en de normen en waarden van de goede bedoelingen krijgen
toch een forse deuk. Uitdeuken kost hier letterlijk en figuurlijk handen vol
geld. 

Maar wij zullen niet al te streng zijn en toch als echte Nederlander ruim
geven en dit weer door de vingers zien. We willen toch niet stil blijven
staan bij negatieve situaties? Dus we gaan door met schenken aan de
loterijen. Ook de politici blijven zoals ze zijn en we slikken alle nieuwe
regels gewoon door, totdat ze na een paar jaar weer zullen verdwijnen. 

Maar op zondag staan we te genieten langs de lijn bij de voetbalwed-
strijden en hopen dat de spelers en supporters zich wel weten te houden
aan normen en waarden. Een beetje geven en nemen maakt ieder spel
toch veel leuker?

Joost M. BernardC
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HET GEVOEL VAN . . . GEVEN EN NEMEN



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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Wij moesten onze eerste
wedstrijd spelen tegen
Eendracht D2. Ik kwam

samen met een aantal andere spe-
lers, die met de D3 hadden meege-
daan, wat laat aan omdat wij in de
file stonden. Eendracht speelde veel
op een kluitje en ze waren ook niet
echt snel, waardoor je zo over de

zijkant een
rush kon

maken.
Als

je de
bal kreeg kwam er na 5 meter einde-
lijk eens eentje op het idee om je
achterna te gaan. 

In het begin van de wedstrijd
hadden wij het moeilijk omdat de
verdediging heel erg ruw speelde.
Wij kregen weinig kansen en Een-
dracht scoorde bijna uit een corner,

maar gelukkig hadden we Joost Hol-
tus in het doel staan die de bal goed
tegen hield. Daarna kwamen er een
paar mooie acties waaruit we meest-
al een corner kregen en daardoor
ook enkele kansen kregen. Na een
mooie actie van Olaf Olden waren we
echt heel dicht bij een doelpunt,
maar de keeper van Eendracht hield
de bal nog net. Na die actie ging het
een stuk beter. Niet lang daarna
scoorde Job Kleine Haar het eerste
doelpunt. De voorzet kam van Niek
ten Velde, waarna Job hem net het
laatste tikje kon geven 1-0! Heel
snel daarna scoorde Job de tweede
goal met een mooi schot en de keep-
er was kansloos 2-0. Een tijd later
maakte Niek ten Velde de derde goal
na een niet te missen kans van
iemand (ik kon niet zien wie omdat
ik op dat moment in de wissel zat)
zo was het al weer 3-0. En vlak voor

rust schoot Marco de 4-0 binnen,
heel zacht over de grond. 

In de rust was de trainer van
Eendracht erg kwaad het leek wel
een legercommandant. Je hoorde
hem tijdens de wedstrijd ook overal
bovenuit. De tweede helft was moei-
lijker, maar na een tijd kregen we
een penalty. Die schoot Marco van
Swaaij er goed in 5-0.Weer een tijd-
je later rende een jochie van Een-
dracht het strafschopgebied in. Hij
kwam Joost Holtus voorbij, maar die

DE EERSTE WEDSTRIJD VAN DE D4 NA DE

WINTERSTOP



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
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Staatsloter i j

TICKETS
Holland Casino eredivisie, Gouden Gids divisie, Amstel
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Kijk ook op www.PRIMERA.nl
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ging hem achterna en dook naar de
bal. Maar dat kereltje van Een-
dracht was slim en liet zich vallen.
De scheidsrechter gaf een penalty.
We moesten lang wachten voor de
penalty genomen mocht worden,
omdat de scheidsrechter zelf
geblesseerd was geraakt en er dus
snel een vervanger moest komen.
Toen die er was scoorde Eendracht
de 5-1. Daarna scoorde Marco van
Swaaij de 6-1.Eendracht maakte ook
nog een doelpunt en zo was het 6-2.
Dat was ook de eindstand.

De D3 en D4 hebben nu allebei 3
punten na één wedstrijd en wij moe-
ten nog veel wedstrijden spelen. Ik
hoop erg dat één van deze twee
teams kampioen wordt. Het liefst
natuurlijk de D4, maar als de D3
kampioen wordt is dat ook goed,
want we hebben steeds spelers die
een extra wedstrijd moeten spelen
bij de D3 of de D4. Ik hoop verder
dat het een leuk seizoen wordt
waarin we veel winnen en ik heb
zeker veel zin in de onderlinge wed-
strijd voor de competitie tegen de
D3.

Rian Bobbink uit de D4

KAARTAVONDEN VDZ SEIZOEN 2004 / 2005

Kaartavonden in seizoen 2004-2005:

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. Mieke v.d.Mee  49 punten
2. Tiny Baars  51 punten
3. Karin v.d.Leij  61 punten

Klaverjassen
1. An Wijbenga   5338 punten
2. Trudy Brinkhoff   5125 punten
3. Diny Maarschalk   5056 punten

Uitslagen kaartavond 24-2-2005

1. Greet Brinkhoff   95 punten
2. Mieke v.d.Mee  98 punten
(i.v.m. het geringe aantal jokeraars deze
avond is de 3e prijs niet uitgereikt)

1. Bert van Daalen   5211 punten
2. An Wijbenga   5062 punten
3. Wil van Daalen   4891 punten

Uitslagen kaartavond 24-3-2005
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Vlgones een oznrdeeok op een Eglnese uvinretsiet mkaat het niet uit in wlkee
vloogdre de ltteers in een wrood saatn, het enige wat blegnaijtk is is dat de
eretse en de ltaatse ltteer op de jiutse patals saatn.De rset van de ltteers

mgoen wlikueirg gpletaast wdoren en je knut vrelvogens gwoeon lzeen wat er
saatt. Dit kmot odmat we niet ekle ltteer op zcih lzeen maar het wrood als
gheeel. Sprammes maekn daar dakabanr geubirk van om saelfritpms te oezlimen.
Sfeirpmitas zeoekn irmmes naar bpdleaae woreodn zoals giarts, aibanndieg,
Rolex, kotnirg, als het tnitmnsee ntteesapm is… De rset van de woerdon wroaap
wjlriahcasnijk glrieeftd wrodt zal ik heir maar orenelmvd letan. Maar goed om dus
zo’n fitler te omileezn hsleeusn sparmems de ltteers door eakalr. 

Hoe zeduon die gtesan dat tcoh deon, veorg ik mij af. Als ik senl typ, geubret
dat rtgeileamg venzalf, maar hoe zrog je er nou voor dat de esrete en de latstae
ltteer netejs op hun pelk bjveiln staan, zoadt het niet hlmaeeal een agnaram
wdrot waar geen strveenig meer colocha van kan mkean.

Dat meot uierratad met een prmaaojtgmare grbeueen. Ik ben dus zlef maar
enes aan de salg geaagn en heb zoites gkaaemt in Eecxl (lekekr lgiocsh) en het
wekrt. Ik heb dzee clumon dus erest gooewn gpeytt zlaos aedrns. Teon de tekst
kaalr was (en op silnpelg glecoeortrend!) heb ik de wdeoorn als lsijt in Execl
banehlnngiaed, de zaak ltean huslsen en weer rupklggeerat in Wrod. Kennun jli-
lue gilejk zelf ctrooeelnrn of dat Eglesne oozdnteek onizn is of niet. 

Mscsiiehn is deze mhtdeoe ook een adirgae meniar om het srobroerekkvpoed
van de KNVB te oezimien. Wie kan ernou imerms bzaawer hbeebn teegn srpeke-
roken met tmeern als tesisdajef, hrojenenog,hdeonneimr, kobenekkaker, sleehc of
bdnile? En de sirtmlaefps moeetn vtroaoan maar uietregbid wrdoen met een sntl-
logelcniporse…. .

Jsoot Seotthcn
Overgenomen uit de Libero, cluborgaan van voetbalvereniging Eldenia

“Vertaling” SPAM

Volgens een onderzoek op een Engelse universiteit maakt het iet uit in welke
volgorde de letters in een woord staan,het enige wat belangrijk is is dat de
eerste en de laatste letter op de juiste plaats staan. Dit komt omdat we nie-

telke letter op zich lezen maar het woord als geheel. Spammers maken daar
dankbaar gebruik van om spamfilters te omzeilen. Spamfilters zoeken immers
naar woorden zoals gratis, aanbieding, Rolex, korting, als het tenminste nette
spam is… De rest van de woorden waarop waarschijnlijk gefilterd wordt zal ik
hier maar onvermeld laten.Maar goed om zo’n filter te omzeilen husselen spam-
mers de letters door elkaar.

Hoe zouden die gasten dat toch doen vroeg ik me af. Als ik snel typ, gebeurt
dat regelmatig vanzelf, maar hoe zorg je er nou voor dat de eerste en de laatste
letter netjes op hun plek blijven staan, zodat het niet helemaal een anagram

SAPM



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
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P U Z Z E L

wordt waar geen sterveling meer chocola van kan maken.
Dat moet uiteraard met een programmaatje gebeuren. Ik ben dus zelf maar

eens aan de slag gegaan en heb zoiets gemaakt in Excel (lekker logisch) en het
werkt. Toen de tekst klaar was (en op spelling gecontroleerd) heb ik de woorden
als lijst in Excel nabehandeling, de zaak laten husselen en weer teruggeklept in
Word. Kunnen jullie gelijk zelf controleren of dat Engelse onderzoek onzin is of
niet.

Misschien is deze methode ook een aardige manier om het spreekkorenverbod
van de KNVB  te omzeilen. Wie kan er nou immers bezwaar hebben tegen
spreekkoren met termen als tasjesdief, hoerenjong, hondenriem, koekenbakker,
schele of blinde? En de spamfilters moeten voortaan maar uitgebreid worden met
een spellingscontrole.

Joost Schoppen

Start bij het bovenste
rondje en eindig bij de
onderste.

Veel succes!
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DINSDAG 12 APRIL 2005 OM 19.00 UUR

MASV 1 - VDZ 1

WOENSDAG 13 APRIL 2005 OM 19.00 UUR

ARNHEMSE BOYS D1 - VDZ D1

ARNHEM (JEUGD) CUP 2005

In het kader van het Masterplan arbitrage worden er door de KNVB district Oost
themabijeenkomsten voor de verenigingsscheidsrechters georganiseerd met de
titel

"VERENIGINGSSCHEIDSRECHTER EEN PRACHTIGE HOBBY"
De KNVB biedt de deelnemers een scala van aantrekke-
lijke onderwerpen aan op het terrein van arbitrage met
als doelstelling de verenigingsscheidsrechter extra baga-
ge mee geven voor het functioneren als scheidsrechter,
waardoor hij/zij nog meer plezier gaat beleven aan
zijn/haar hobby.

De avond ziet er als volgt uit:
-  opening
-  arbitrage verenigingsscheidsrechter door een

scheidsrechter betaald voetbal
-  evaluatie
-  pauze
-  vragen van de verenigingsscheidsrechters
-  quiz spelregels en behandelde onderwerpen
-  sluiting

In dit voorjaar zijn er vier themabijeenkomsten gepland Deze zullen worden
gehouden in Nijverdal, Enschede, Arnhem en Varsseveld/Doetinchem. Voor Nij-
verdal en Enschede waren de data resp. 14 en 21 februari. De overige twee
avonden (dus o.a. Arnhem) zullen zo spoedig mogelijk gepland worden. 
Alle geregistreerde verenigingsscheidsrechters van betrokken vereniging zullen
persoonlijk een invitatie ontvangen

MASTERPLAN ARBITRAGE
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Door de slechte weersomstandig-
heden na de winterstop, heeft
VDZ B1 dan ook pas weer twee

wedstrijden gespeeld (als deze editie
verschijnt, zullen het
er meer zijn). Deze
wedstrijden werden
beiden gewonnen.
De eerste was uit bij
Gazelle Nieuwland
waar na een redelijke
wedstrijd met 5-2
werd gewonnen door
doelpunten van Ste-
fan 3x, Max en Mar-
tijn. Doordat wij
teveel kansen misten
en Gazelle Nieuwland
gelukkig scoorde,
kregen wij het op een 3-2 stand nog
lastig ook. Uiteindelijk wisten we nog
wel uit te lopen na een 5-2 eindstand.

Na deze wedstrijd werd er een
aantal weken niet gevoetbald door
onder andere grote sneeuwval.
Ondanks deze omstandigheden werd
er toch gewoon doorgetraind door de
B1, zelfs op zaterdag.

Uiteindelijk was de volgende wed-
strijd tegen Be Quick in Zutphen. De
uitwedstrijd tegen deze tegenstander
ging kansloos verloren. De spelers
waren er dan ook op gebrand om een
goed resultaat neer te zetten.

De wedstrijd zou om 11.00 uur
beginnen, Be Quick kwam echter pas
om 11.00 uur aanzetten, zodat de
goed leidende scheidsrechter Coen vd
Bos pas een kwartier later kon fluiten
voor de aftrap. VDZ begon furieus
tegen de 10 man van Be Quick en
creëerde d.m.v. de spitsen Max en

VDZ B1 HEEFT KAMPIOENSCHAP IN EIGEN HAND
Martijn in de rug gesteund door Daan
Crama, Marc en Nick, de nodige kan-
sen. Na een minuut of zes spelen had
het dan ook al 5-0 moeten staan.

Helaas bleef het 1-0 doordat de paal
twee keer werd geraakt en de eenvou-
digste kansen om zeep werden gehol-
pen. Zo erg zelfs dat Nick Topp (Igor
Glusevic) voor open doel miste. We
gingen dan ook met maar 1-0 de rust
in. Na de rust werd het met de minuut
slechter en kon Be Quick zelfs de
gelijkmaker maken. Hierna zette VDZ
nog een slotoffensief in. Het voetbal
was niet goed, de druk werd wel gro-
ter en het was uiteindelijk Chris Theu-
nissen die via de kluts de belangrijke
2-1 voor VDZ liet aantekenen.

Door dit resultaat staat VDZ B1
nog steeds bovenaan en is BE Quick
afgevallen in de race om het kam-
pioenschap. Het B1 zal het de komen-
de weken moeten doen zonder de
geblesseerden Bart Biermasz en Jore
van Dijk.

De technische staf
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Woensdag 23 maart organiseerde
de promotiecommissie de eerste
vrienden (inloop)dag in 2005.
In een stralende lente zon namen
130 kinderen deel aan de, door
onze CIOSsers, georganiseerde
Voetbalkermis.
Nadat de indeling was gemaakt,
in eerste instantie 9 groepen,
later 12, werd er begonnen  met
de spelen. De start was  moei-
zaam, maar vanaf het moment
dat de spelen waren begonnen
liep de organisatie als een, niet

te stoppen, trein. De
kinderen genoten met
volle teugen van de
spelletjes, de beginselen
van het voetbalspel.
Na 1 uur intensief bezig
te zijn geweest werd er
een korte drinkpauze
ingelast en vervolgens
werd het 2e gedeelte
van de 10 onderdelen
afgewerkt.

VRIENDENDAG BIJ VDZ
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Na een kleine 2 uur 'voet-
ballen' werd de voetbalker-
mis afgesloten de deelne-
mers kregen een vaantje en
gingen moe maar voldaan
naar huis.
De promotiecommissie kan
weer terug kijken naar een
geslaagde vriendendag.

Fotocollage van de voetbal-
kermis. Het weer was prachtig,
de opkomst groot en de 
organisatie had er alle moeite
ingestoken om er een onver-
getelijke dag van de maken. 
Of dat gelukt is? De foto’s
spreken voor zich!
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VDZ Vooraf
Op zaterdag 19 maart was het dan zo
ver: na winterstop en afgelastingen
achtten de weergoden de tijd rijp het
voetballers toe te staan weer eens
tegen een bal te trappen op een echt
grasveld. En het was meteen raak: de
broederstrijd VDZ E3 - VDZ E4 stond
op het programma.
Al weken had dit duel de wandelgangen
gedomineerd. Trainers trachtten hun
pupillen zo goed mogelijk voor te
bereiden, coaches ontwierpen en ver-
wierpen spitsvondige tactische plannen
en de spelers acteerden 'cool', maar
waren op zaterdagmorgen verdacht
vroeg wakker. En op de avond voor de
wedstrijd ontspon zich in de selectie
van het eerste elftal nog een heftig
debat over wie als overwinnaar uit
deze titanenstrijd naar voren zou tre-
den. De een meende dat het een mak-
kie voor het E4 zou worden, de ander
riposteerde: nee! eitje voor het E3.
Het was nog laat onrustig op het Cra-
nevelt.

De grote dag
Toen was het zaterdagmorgen en
moest het dan maar gebeuren. De spe-
lers van beide teams arriveerden ruim
op tijd, doken de kleedkamer in, wer-
den geïnstrueerd en vertrokken naar
het veld. De E3 ging als thuisspelende
ploeg in het lichtblauw gekleed en
leverde de overigens uitmuntende
scheidsrechter. Op het veld kregen
beide teams de laatste instructies en

omdat alle jongens gebrand waren om
te beginnen, werd al om 5 voor 11 afge-
trapt door de E3. Het belang van de
wedstrijd werd wel aangetoond door
het feit dat meneer Jan Schmitz
gedurende het hele duel het strijdge-
woel bleef volgen.

De eerste helft van de 
wedstrijd
Van begin af aan was duidelijk dat het
E3 deze wedstrijd onder geen enkele
voorwaarde wilde verliezen, sterker
nog: ze wilden winnen! Met ongekende
felheid en inzet werd het E4 bestre-
den. Mochten zij al een E3-er passeren
dan stond de volgende alweer op hun
schoenveters met een derde in de
buurt. Er ontspon zich een enerveren-
de en stevige pot voetbal, die uitste-
kend in de hand werd gehouden door
de strak leidende referee. Het E3
kwam het best uit de startblokken.
Met bij tijd en wijle goed voetbal en
vooral de al geroemde werklust maak-
ten zij het moeilijk voor de E4 om tot
goed voetbal te komen. Dit resulteerde
halverwege de eerste helft in een 2-0
voorsprong voor het E3 door doelpun-
ten van Hugo en Sam.
Het siert het E4 dat zij ondanks deze
achterstand in het vervolg van de eer-
ste helft de wedstrijd een meer
gelijkwaardig aanzien wisten te geven.
Ook zij gingen in een hoger tempo spe-
len en merkten dat inzet vereist was.
Het spel golfde op en neer zonder dat
er voor beide teams grote kansen ont-

VDZ E3 - VDZ E4: DE BROEDERSTRIJD
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stonden. Wel wist keeper Abel van het
E4 diverse schoten bekwaam te pare-
ren, waardoor de stand niet hoger
opliep. Aan de andere kant veroorzaak-
ten diverse corners gevaar voor het
doel van Maarten Holtus, maar met
man en macht en de vuisten van Maar-
ten werden doelpunten voorkomen.
Toch wist het E4 de stand tot 2-1
terug te brengen. Het is niet meer na
te gaan hoe het gebeurde, maar plot-
seling lag de bal in het netje.
De onpartijdigheid van de onberispelijk

geklede leidsman bleek aan het einde
van de eerste helft. Een uittrap van
Abel werd door Hugo in één keer op de
slof genomen. Toen de bal de voet van
zijn zoon verliet voor een hard en hoog
schot, floot de scheidsrechter voor
het einde van de eerste helft. Tot
opluchting van sommigen en verbijste-
ring van anderen landde de bal in het
E4 doel. Dit prachtige doelpunt moest
helaas afgekeurd worden en in plaats
van dat het 3-1 werd, bleef het 2-1

voor het E3. Zelfkritiek is mij niet
vreemd, dus als u mij zegt: dit is een
smetje, schaar ik mij volledig achter
uw opinie, maar gedane zaken nemen
geen keer.

De tweede helft van de 
wedstrijd
De tweede helft ging voort, waar de
eerste helft was opgehouden. Beide
teams trokken onvervaard ten aanval
en er ontstonden gevaarlijke situaties
voor beide doelen. Onvervalste, ouder-

wetse scrimmages
vonden voor het doel
van het E3 plaats.
Tot op de doellijn
werd door het E3
gevochten om de bal
maar uit het doel te
houden. Regelmatig
trok ook het E3
naar voren, maar
Maarten Meijer wist
op uitstekende wijze
zijn doel schoon te
houden en verschil-
lende schoten te
stoppen. Door een
klein moment van

onoplettendheid ontstond er plotseling
wat ruimte voor het doel van Maarten,
Holtus en Tom van het E4 maakte hier
bekwaam gebruik van. Hij omspeelde
de keeper en scoorde de 2-2. Het
moet gezegd: een prachtig doelpunt.
Na de gelijkmaker vlakte de wedstrijd
wat af. Beide teams raakten vermoeid
en bij het E3 vielen een paar spelers in
hun oude fout door de bal te lang bij
zich te houden en niet af te spelen of
voor te zetten. Het bleef spannend,

De E3, foto website VDZ
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want bij deze stand kon ieder team de
wedstrijd nog winnen. Uiteindelijk
besloot de Collina van het Cranevelt
het eindsignaal te geven en was het
tijd voor penalties.

Penalties
Bij de strafschoppen was het opvallend
dat de missers van het E3 over het
doel vlogen, terwijl die van het E4
naast de goal verdwenen. Toch werd
regelmatig raak geschoten.

De analist
De analyses na afloop laten we maar
voor wat ze zijn. De meer neutrale
toeschouwer was van mening dat het
E4 iets te veel en het E3 iets te weinig
had gekregen. Op basis van werklust en
inzet zou het E3 de winst verdiend
hebben, maar het E4 bood uitstekend
tegenstand en wist dit, mede door
goed keeperswerk, te verhinderen. Als
leider van het E3 ben ik buitengewoon
trots op de jongens. Zo fel en gecon-

centreerd hebben we het team zelden
meegemaakt en zeker de eerste helft
werd er uitstekend gevoetbald. Mees
hield soeverein achterin het slot op de
deur en zonder de anderen te kort te
doen gingen Jesse, Max en vooral Djinn
voor in de strijd. Hugo scoorde ander-
half keer, Sam werkte als een paard,
Zino bleef vechten om in balbezit te
blijven en Maarten gooide zich met
doodsverachting in de melée van spe-
lers die regelmatig voor zijn doel opdo-
ken. Kortom de jongens hebben
gevochten als leeuwen, gevoetbald als
de neefjes van de broer van god en als
ze dit gedurende de rest van het sei-
zoen weten vol te houden, gaan we
mooie tijden tegemoet.
Als de uitwedstrijd tegen het E4 net
zo spannend, enerverend en sportief
wordt als deze, dan kunnen we uitzien
naar zeker nog één mooi duel, een ware
broederstrijd.

Paul Teunissen (leider VDZ E3)

De eerste wedstrijd van VDZ E4 werd
gespeeld op zaterdag 19 maart. Na
drie afgelaste wedstrijden was het dan
zo ver. De eerste wedstrijd. En wel
tegen onze eigen club.VDZ E3.
10.30 u. Ik kom de kleedkamer in
waar de meeste jongens al waren.
Alleen was de tas met shirtjes er nog
niet.
10.32 u. Pieter komt de kleedkamer
in met de shirtjestas. Hij lag in de
commissiekamer, zei hij.

10.50 u. Iedereen was omgekleed en
op het veld. Maar wij hadden nog geen
ballen. Terwijl Stefan de ballen haal-
den, maakte Tijs de opstelling bekent.
10.55 u. Tijs wou nog een warming-up
gaan doen, maar daar was geen tijd
meer voor.
10.58 u. De wedstrijd begon. Wij
hadden veel aanvallen. Maar uiteinde-
lijk was het de E3 die de 1-0 maakte.
De teleurstelling was groot. Daarna
hadden zowel de E4 als de E3 goede

DE EERSTE WEDSTRIJD VAN VDZ E4
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Boven v.l.n.r.: Stefan Veerman (trainer), Willem Meijer (leider), Pieter Altena (leider),
Tijs Bergervoet (trainer).  Midden v.l.n.r.: Stan de Wit, Maarten Meijer, Sieuwerd

Hooyman, Thom van den Berg, Renier Blumenstein. Onder v.l.n.r.: Tarik Kermen, Nik ter
Horst, Stijn Altena, Abel Michel   (foto website VDZ)

kansen. Maarten (keeper van de E3) en
Abel hielden de ballen er goed uit.
Maar toch kwam er de 2-0. De teleur-
stelling werd nog groter.
10.23 u. Het is rust. Thijs en Stefan
zeiden dat het nog gelijk kon worden.
En gelijk hadden ze.
10.27 u. De tweede helft waren
Maarten (keeper E3) en onze Maarten
keeper. Aan het begin van deze helft
had VDZ E3 veel de bal. Daarna had-
den wij weer een paar uitstekende
actie’s. Toen kwam er een echte mooie
actie die Thom goed benutte, 2-1.
Later kreeg Thom nog een keer de bal.
Deze keer dolde hij eerst de keeper

uit een schoot de bal er toen met links
in. Eindstand:2-2. 

Verdere opmerkingen.
-De E3 was erg grof.
-De scheidsrechter floot goed.
-Een aantal goede reddingen van Abel
en (onze) Maarten.
-Goede corners van Thom en Stijn.
-Verder streden Nik en Renier veel om
de bal.
-Ook alle andere teamgenoten (Stan,
Sieuwerd,en Tarik) deden goed mee.

Stijn Altena
zaterdag 19 maart
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Al jaren was duidelijk dat er nu
echt wat aan de keuken moest
gebeuren. De oude keuken viel

bijkans van ouderdom uit elkaar, was
slechts 70 cm hoog en leverde bij
menigeen rugpijn op! Dat kan natuur-
lijk niet. Per slot van rekening moeten
we zuinig zijn op onze vrijwilligers. Uit
de hemel viel ons, via de dochter van
Henk Matser, een keuken ten deel en
dat was een mooie kans om "voor wei-
nig" weer een goede keuken te reali-
seren. 

Echter, bij onderzoek bleek dat veel
zaken niet handig waren. Bijvoorbeeld
veel leidingen liepen over de vloer en
de wanden, stopcontacten waren half
kapot, schakelaars lelijk geplaatst,
diverse soorten wandbekleding, de
geiser was onhandig geplaatst, etc.
Besloten werd om opnieuw te tegelen
tot aan het plafond waardoor wel eerst
alle wanden geëgaliseerd moesten
worden.

Na het nodige overleg werd 30m2
tegels gesponsord door MOSA en het

EEN NIEUWE KEUKEN!

De nieuwe keuken
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aanrechtblad (hoekopstelling met uit-
gefreesde wasbak) door Lentjes
Droomkeukens in Huissen. De frituur is
gerenoveerd door Harris Electroservi-
ce. Verder bleek onze club behalve uit
een paar "witte boorden" ook uit een
aantal mensen te bestaan met gouden
vaardigheden: Jan Peters, Leo Keuben,
Henk Matser, Steef Brinkhoff, Greet
Brinkhoff, Jan Schmitz, Karin Holtac-
kers, Johan de Lange en Huub Don-
ders. Uiteraard werd de hele operatie
begeleid door Henny Singendonk, die -
ondanks de stof in "haar" bar - het
hoofd gedurende het gehele project
helder hield. Verder kwam ons ook het
facilitair inzicht en de ritselvaardigheid
(keukenblad) van Harry Langeland en
relaties van Sjef van Steenoven zeer
van pas. Natuurlijk moet ook genoemd
worden de Vutters-ploeg ,bestaande
uit Henk van Beek, Gé Jansen, Ben
Rood en enkele hiervoor genoemden)
welke al in een eerder stadium om

redenen van brandveiligheid het pla-
fond vernieuwd had.

Tijdens al deze activiteiten is ook
maar meteen een nieuwe en grotere
ventilator geplaatst in de kantine,
zodat bij grote activiteiten de rook niet
alleen via ieders kleren, maar ook via
de ventilator het pand kan verlaten. 

Tenslotte is ook de hal flink onder
handen genomen door Chiel Neervoort
die, ondanks het feit dat er steeds stof
werd geproduceerd, vaak schoonmaak-
te en daarnaast met verve de schil-
derskwast hanteerde. Het resultaat
moet u inmiddels al wel zijn opgeval-
len! Belangrijk omdat de hal onze gas-
tvrijheid symboliseert voor onze leden,
de supporters en de bezoekende voet-
balverenigingen! 

Kortom een project wat relatief
weinig geld (plm. 800 euro) heeft
gekost dankzij vele gratis handen en
vier vrijgevige ouders.

John Holtackers

Een goede oven is ook onderdeel van de
nieuwe keuken

De oude ‘Vetafdeling’ is wel gebleven



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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April

Joep Ooms 01
Max Spaaij 01
Bob v.d. Vorst 01
Han Dreuning 03
Nichael Pluim 03
Erwin Reijers 03
Jelle Willemsen 04
Michiel v. d. Drift 06
Chimo Hoogveld 06
Michiel Hulshof 06
Arne Roelevink 06
Ellen Saija 06
Bart Blom 07
Bert Kok 07
Jan-Willem Vaartjes 07
Robin v. d. Beek 08
Martijn Kuijt 08
Geert Rasing 08
Toos Rutten 08
Martin Turk 08
Oscar Verstegen 08
Raoel Godijn 09
Sanne Dibbets 10
Bas van Donselaar 11
Steffie Meijers 11
Evert van Amerongen 12
Malou Nijhuis 12
Jelmer seinen 12
Alex Brinkhoff 14
Timo van Dam 14
Han Werner 14
Mehmet Akpolat 15
Youri Veerman 15
Sjoerd Westerbaan 15
Can Bicer 16
Tim Donders 16
Freek Holland 16
Siewerd Hooyman 16

Koen de Jong 17
Sjors Meekels 17
Valetijn Kersten 18
Marco van Swaaij 18
Mick Loos 20
Daan van Polanen 20
Bart Donders 22
Thomas Heggen 22
Walt Jansen 22
Marianna vd Westeringh22
Mark Spaaij 23
Erik Boekhorst 24
Albert van Daalen 24
Maarten ten Dam 24
Sylvia de Jager 24
Paul Ummels 24
Maarten Bekhuis 25
Riet Evers-Brinkhoff 25
Thomas Theunissen 26
Tijs Bergervoet 27
Bram van Eck 27
Chris Theunissen 27
Max Veldkamp 27
Sjef van Leeuwen 28
Lieke Lovink 28
Harry Deutekom 29
Sander van Maanen 29
Rob Spaan 29
Pieter Altena 30
Hugo van Essen 30
Rachid Harrak-Gharafi 30
Joost Holtus 30
Jint Koevoet 30
Max Kornman 30
Melanie Ponsteen 30

Mei

Chris Dekker 01
Huub Valen 01

Cindy Bisdonk-
Singendonk 02

Edwin Consten 02
Marco Berends 03
Marcel Kamstra 03
Bjorn Willemsen 03
Hans Woerts 03
Bart Henstra 04
Mischa v.d. Ven 04
Harry Reijers 05
Rene Rutten 05
Henriette Verhoeven 05
Pepijn Tammeling 05 
Natasja Hendriks 06
Jeroen Rudolphie 06
Mick Verhoeven 06
Boy Schuring 08
Nanet Dijkers 09
Edward de Jong 09
Ward Koevoet 09
Arjen Brugman 12
Jorg de Lange 12
Boris de Wit 12
Danny Jager 13
Dennis Kitaman 13
Jelle Cosijnse 14
Guido v. d. Heijden 14
Laurent Timmermans 14
Suus Bosch 15
Kishan Budhulall 15
Adriaan Fokker 15
Tijn Jansen 15
Anita Kip 15
Martin de Graas 16
Koen Logtenberg 16
Thomas Verheij 16
Fedor Dibbets 17
Peter Frequin 17
Ronald Clappers 18
Lisa Ozmay 18
Bart Bouwman 19

VERJAARDAGEN VDZ LEDEN
APRIL EN MEI



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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Tarik Kermen 19
Simon Rutten 19
Hans v.d. Storm 20
Roos Jans 21
Marc Evers 22
Frans Looijen 23
Jan Assen 24
Jessica Clifford 24

Carlo v. d. Kraan 24
George van Leeuwen 24
Hendrik-Jan 

Schuurkamp 24
Pascale Wooning 24
Koen Janssen 25
Lotte Reijmers 27
Hillie de Rooij 28

Chris Vaughan 29
Jore van Dijk 30
Rini Bergervoet 31
Jan-Willem Gijsberts 31
Henk Koudijs 31
Joren Neher 31
Jeroen Peters 31

Na twee weken achtereen ´s
ochtend om kwart voor acht
bij VDZ te hebben gestaan

om dan te horen te krijgen dat de
wedstrijd op het laatste
moment was afgelast, ging het
eindelijk deze keer dan wel
door. Het was weer kwart
voor acht en iedereen van
ons elftal was bij VDZ aanwezig.
Wij hadden er zin in, dus op
naar Eldenia. Toen we daar aan-
kwamen, gingen we ons meteen
omkleden voor de wedstrijd. Na
het omkleden even warm
lopen, waarna we de opstel-
ling te horen kregen. De
wedstrijd kon eindelijk
beginnen. Meteen hadden wij balbe-
zit en paasten meteen goed over.
Daardoor kwam al snel het eerste
doelpunt voor ons. Marco van Swaay
was het die de goal maakte. Hij had
het die dag echt op zijn heupen. Hij
werd ook steeds goed bediend door

de middenvelders, Niek ten Velde,
Max Mossel en Rian Bobbink. Ook
onze gastspeler Luuk ten Velde was

een aanwinst. We kregen kans
op kans en waren lekker op

dreef vooral Marco en al
snel viel ook het twee-
de doelpunt. Door het
goede combinatievoet-

bal met Yorick Buiskool, Najib
Muslem en Jelle Willemsen viel
ook het derde doelpunt en als

de wedstrijd afgelopen is
hebben we gewonen
met 5-0. Onze verde-
digers, Callum Lewis,
Valentijn Kerstens en

Jan Nijkamp hielden
samen met onze keeper Joost Holtus
de nul. Het ging heel goed de eerste
wedstrijd van het seizoen en wij
hebben goede moed voor de rest van
het seizoen. Jullie horen nog van
ons!!!

Job Michel van de D3

EINDELIJK DE EERSTE WEDSTRIJD VAN

VDZ D3 NA DE WINTERSTOP

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



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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VDZ 8 RUIM AL 4 MAANDEN ONGESLAGEN

Nadat op 21 maart de oefenwed-
strijd tegen VDZ 10 winnend is
afgesloten, kan de conclusie

getrokken worden dat VDZ 8 de maan-

den december, januari, februari en
maart ongeslagen is gebleven. Een
prestatie die het vermelden zeker
waard is. In de gespeelde wedstrijden
werd er lustig op los gescoord, alleen
in de laatste wedstrijd tegen VDZ 10
stokte de productie.

In de zes wedstrijden die in deze
periode gespeeld werden, scoorden de
voorwaartsen er lustig op los namelijk
28 keer. In de laatste wedstrijd tegen
VDZ 10 hadden de spelers van VDZ 8
veel moeite met de ruimte die aanwe-
zig was. De looplijnen werden niet
goed ingevuld, de passing was zeer
onzuiver. Dit in combinatie met een
slecht veld zorgde ervoor dat het
tempo van VDZ 8 veel te laag lag om

VDZ 10 zoek te spelen. VDZ 10 bleef
dan ook zeer makkelijk overeind en
scoorde dan ook nog bijna de 2-2. Er
moet dan ook wel bij gezegd worden

dat VDZ 10 zich uitstekend op deze
wedstrijd had voorbereid. De maandag
ervoor met een volledige groep
getraind en op zaterdag nog een
oefenwedstrijd tegen DVOV gespeeld.
Ze lieten VDZ 8 in de uitshirts spelen,
beloofden de scheidsrechter kannen
bier, lieten het veld op zondag door
VDZ 1 even omploegen, zodat goed
voetbal onmogelijk was. 

Als VDZ 8 de resultaten van de
laatste weken kan doortrekken, dan
kan dit elftal nog een paar plaatsen
stijgen op de ranglijst, een prestatie
die zal worden gevierd tijdens het tra-
ditionele teamuitje, welk dit jaar in
Maastricht zal plaatsvinden.



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
NIEUWSDe vorige maand hebben we bericht

over de geslaagde sponsoravond
die we in november hebben

gehad. Ondertussen zijn we weer volop
bezig om nieuwe sponsors te zoeken en
vooral kijken hoe het komende seizoen
de shirts van onze drie selectie elftallen
eruit zullen zien. Het is namelijk zo dat
het contract van de drie sponsoren, die
een gezamenlijk contract hadden als
hoofdsponsor, in juni zal aflopen.

We zijn in gesprek met Diabolo
total ICT solutions of ze geïnteres-
seerd zijn in een nieuwe overeenkomst
voor de komende drie jaren als hoofd-
sponsor. We proberen één of twee ande-
re bedrijven hiervoor ook te interesseren,
zodat we een zelfde constructie hebben
als de afgelopen zes jaar. Dit kunnen bij-
voorbeeld bedrijven zijn die al zakelijk
contacten hebben met al bekende spon-
soren van VDZ, waardoor de samenwer-
king tussen deze bedrijven hierdoor ver-
beterd kan worden. Op deze manier zijn
we minder kwetsbaar en niet van één
hoofdsponsor afhankelijk. 

We proberen als commissie VDZ
Hogerop om samen met het bestuur
bedrijven te benaderen, maar gezien de
huidige economie valt dit niet mee. Dat
geldt natuurlijk niet alleen voor nieuwe
hoofd- of subsponsors, maar voor alle
sponsorvormen. We kunnen uw hulp
hierbij goed gebruiken. Weet u bedrijven
die geïnteresseerd zijn in sponsoring of u

bent werkzaam bij zo’n bedrijf, dan kun-
nen we proberen contacten te leggen.
Ook willen we in contact komen van
ouders van jeugdleden die of een eigen
bedrijf hebben of bij een bedrijf werk-
zaam zijn en mogelijk meer willen weten
over sponsoring. Er zijn allerlei sponsor-
vormen mogelijk en bespreekbaar. 

We zijn natuurlijk zelf ook bezig met
het benaderen van potentiële sponsors
maar mededelingen hierover kunnen we
nog niet doen. 

Wat we ook kunnen melden is dat
een delegatie van het bestuur op don-
derdag 16 december op uitnodiging van
onze hoofdsponsor Diabolo de wedstrijd
Vitesse – De Graafschap in de loge van
het Gelredome heeft bezocht. Hoewel de
wedstrijd niet groots was ( Vitesse won
wel met 3-1 o.a. door 2 doelpunten van
Stijn Schaars ) was het een zeer gezelli-
ge avond. Namens de bestuursleden wil
ik hierbij Diabolo hiervoor hartelijk
bedanken. 

Verder hebben we uiteraard onze
sponsoren weer verblijd met een traditio-
nele kerst en nieuwjaarskaart waarop
een mooie foto van onze prachtige spon-
sorbord stond. Bedrijven blijven dit bord
toch een prachtige uiting vinden van hun
bedrijf.  Verder zijn we ook weer bezig
met de voorbereidingen van een nieuwe
sponsoravond. Wanneer deze zal gaan
plaatsvinden is nog niet bekend, maar
dat zullen we u wel laten weten. 

Namens VDZ Hogerop,
Evert van Amerongen



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

Binnenkort start weer het seizoen
voor de éénjarigen (eind april /
begin mei). Eénjarigen kenmer-

ken zich door een grote schakering
van kleuren, lopend van paars, via
blauw, geel en wit naar oranje en
rood. Hierdoor kan in uw tuin of op
uw terras in korte tijd een prachtige
zomerse bloemenzee ontstaan.

En u heeft daarbij, bij kwekerij
Overhagen, de keuze uit 450 verschil-
lende soorten. Graag adviseren de
medewerkers van de kwekerij u dan
ook over de mogelijke combinaties van
planten en kleuren.

Vanaf half juli tot begin oktober,
staan er op de velden van onze kwe-
kerij (ongeveer 1 hectare), tachtig ver-
schillende soorten snijbloemen. Langs
het centrale pad, staan in lange rijen,
deze bloemen te wachten tot zij wor-
den geplukt. En dat laatste mag u zelf
doen. Een handvol versgeplukte bloe-
men in de kleuren en bloemensoorten,

die u heeft uitgekozen, voor 5,00 euro
per bos. Natuurlijk maken ook wij boe-
ketten. Deze zijn wat duurder, maar
worden dan ook door professionals
gemaakt. Naast mensen, die niet zelf
willen plukken, zijn er inmiddels ver-
schillende bedrijven, die in de zomer-
periode gebruik maken van deze servi-
ce, als zij een bijzonder boeket voor
een klant willen hebben.

Naast de éénjarige planten en
bloemen heeft kwekerij Overhagen
verschillende bijproducten, zoals pot-
ten, beelden, manden, gereedschap-
pen en decoraties.

Als lid van VDZ nodigen wij u van
harte uit om eens een bezoek aan
onze kwekerij te brengen. Om dat te
ondersteunen, treft u bijgaand een
bon aan, waarmee u bij aankoop van
planten uit ons eigen sortiment (éénja-
rigen), 10% korting krijgt op het totale
aankoopbedrag. Deze actie loopt tot
eind juni van dit jaar.

We hebben ook nog een leuk nieuwtje voor onze leden en sponsoren. Een van
onze sponsors heeft een bijzonder aantrekkelijke actie voor de komende maan-
den voor u. De ambachtelijke kwekerij "Overhagen" , die prachtig gelegen is
vlakbij Kasteel Biljoen in Velp, zorgt er niet alleen voor dat uw tuin er de komen-
de maanden weer mooi bij komt te staan, maar een bezoek aan hen levert ook
nog een gezellig uitstapje op. Zij geven alle leden en sponsoren met een specia-
le kortingsbon 10 % korting de komende maanden. Grote bestellingen worden
eventueel thuis bij u bezorgd. Zij zullen zich hierna zelf introduceren.       EvA

KORTINGSBON VAN 10% BIJ AANKOOP VAN EENJARIGEN

2005Entente 
Florale
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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

Derksen Verhuizingen Arnhem 026-3230320

Drost & Zn BV Arnhem 026-3513675

Glasz Assurantien Arnhem 026-4423851

Havekes Assurantiekantoor Arnhem 026-4456735 

Haver Zonwering Arnhem 026-3620678

HEAO Arnhem Arnhem 026-3691110

Hypertekst & Communicatie Arnhem 026-4439538

Indora Informatisering Arnhem 06-30004043

Jacobs Interieurbouw BV Duiven 026-3195588

V D Z H O G E R O P



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

Produxx Multimedia

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

Roel Willemsen Makelaars Arnhem 026-3274455

Willemsen Jansplaats Makelaars Arnhem 026-4452751

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 28 april 2005

Donderdag 19 mei 2005

Algemeen

12 en 13 april 2005
Arnhem Jeugd cup 2005 

30 april 2005
Ingevoegde competitiedag

14 mei 2005
Geert Egginktoernooit vervalt
vanwege uitloop competitie

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 april 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:

De Volharder volharder@vdz-arnhem.nl
of Albert van Daalen albert.van.daalen@nl.abnamro.com

Redactie adres Bakenbergseweg 242a, 6816 PC  Arnhem

Deadline Volharder nr. 6 9 meii 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






