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VAN DE VOORZITTER
Opstart
Inmiddels zijn veel teams al weer

met trainingen begonnen, omdat

veel trainers en spelers hun versla-

ving aan het voetbalspel niet lan-

ger konden onderdrukken. De vel-

den liggen er prachtig bij mede

dankzij de stimulerende contacten

van Steef Brinkhoff bij de gemeen-

te. Daarnaast heeft ook de voorge-

vel van ons clubgebouw een gratis

face lift gehad van onze sponsor

Henk Neervoort Gevelreiniging.

Mocht uw eigen voorgevel aan een

face-lift toe zijn aarzel niet hem te

bellen (zie bord op het hoofdveld).

Voor de goede orde, Henk doet

alleen gebouwen!

De Volharder
Na vele jaren een van onze hoofd-

sponsors te zijn geweest houdt

ADVADI DRUKKERIJ hiermee op.

Uiteraard vinden we dat jammer,

maar zijn dankbaar voor het vele

werk en de vergoeding die hiermee

gepaard gingen gedurende een

lange tijd. Nog meer betreuren wij

het vertrek van onze enthousiaste

hoofdredacteur José van Dingenen.

Gedurende de tijd dat zij de redac-

tie aanvoerde heeft zij meegewerkt

aan een uiterst aantrekkelijk blad

qua vormgeving en inhoud. José

vanaf deze plaats nog bedankt

voor al dat werk!

De kantine
De kantine is binnen het vereni-

gingsleven uiterst belangrijk. Je

welkom voelen, het ervaren van

een warme jas, babbelen, ja zelfs

netwerken! Het kan allemaal bij

VDZ! De toenemende groei van het

aantal leden en het betrekken van

de elftallen bij het verrichten van

kantinediensten was voor het

bestuur aanleiding om eens

naar de organisatie van de

kantine te kijken. Onder lei-

ding van Gerla Kamp, zullen

Marja Geertsema, Karin Kalt-

hoff en Antoinette van der

Heyden zich met het kantine

gebeuren gaan bezig houden,

waarbij de laatste twee zich

concentreren op de planning.

Dit als vervangers van Jan

Wijbenga, waarbij ik ook hem

bedank voor de vele uren die

hij besteed heeft voor VDZ.

Henny Singendonk zal het

nodige werk achter de scher-

men (administratieve afhandeling,

inkoop, onderhoud apparatuur etc.)

voor haar rekening blijven nemen. 

Sponsoring
Regelmatig komt het onderwerp

sponsoring aan bod. Ook verderop

in dit nummer bij VDZ Hogerop!

Toch wil ik nog eens stilstaan bij

de beweegredenen om sponsor te

worden. Laatst zei een vader dat

hij niet geïnteresseerd was omdat

het voor hem geen direct “com-

mercieel belang had”. Natuurlijk is

dat het mooiste, voor elke euro die

je in een club steekt er twee voor

terugkrijgen. Er zijn echter ook

andere beweegredenen te beden-

ken. 

Een aspect zou kunnen zijn de

maatschappelijke verantwoordelijk-

heid die je als bedrijf uit wil stra-

len, je “corporate identity”. Je kunt

bijvoorbeeld in het jaarverslag zet-

ten dat het bedrijf enkele projec-

ten heeft ondersteund, zoals jon-

gerenwerk in Arnhem Noord en

Amnesty International.

Een tweede aspect zou kunnen val-

len onder  “employee benefits”.

Werknemers krijgen tegenwoordig

steeds meer te maken met flexibe-

le beloningen. Wat is nu leuker dan

een zoontje wat kan zeggen: dat

bord, die shirts of die douche is

geschonken door het bedrijf van

mijn vader.

Tenslotte als uitsmijter, velen onder

u hebben geen tijd. Los van het

feit dat het vaak een kwestie is

van time management zou je jezelf

middels sponsoring ook kunnen

ontdoen van een schuldgevoel, als

uw kind voldaan thuiskomt, nadat

vele vrijwilligers in touw zijn

geweest om onder andere uw kind

weer een fantastische dag te

bezorgen!

Wensen
Ik wens ieder weer een geweldig

seizoen toe, zowel als speler dan

wel als ouder, genietend van spor-

tief  voetbal! Zowel de F-jes als

onze selectie die onder leiding van

onze nieuwe hoofdtrainer  Fethi

Ozerdogan zeer ambitieus van start

zijn gegaan.

John Holtackers



Hier zou uw
advertentie 
kunnen staan!

Belangstelling?

Neem dan contact
op met 
Roel van der Lei,
026-44 33 731

Zwemmen
op 

Alteveer -
Cranevelt

Het therapeutisch oefenbad
in de Mozartstraat 2 in Arn-

hem is ook toegankelijk 
voor vrij zwemmen.

De temperatuur bedraagt ca. 32o C.

Belangstelling?
Bel 026 - 44 44 252 voor een
afspraak om rustig te kunnen
zwemmen.

Tegen in levering van deze advertentie
1e keer zwemmen gratis.
Aktie geldt alleen voor nieuwe belang-
stellenden.

Eén bon per gezin

Velp
Arnhemsestraatweg 35
Tel. 026-3613668
Geopend: di t/m za.

Nijmegen
Burchtstraat 55 
Tel. 024-3226417
Geopend: ma. t/m za.

Apeldoorn
Hoofdstraat 65 
Tel. 055-5786411
Geopend: ma. t/m za.

Wageningen
Hoogstraat 58
Tel. 0317-426778
Geopend: ma. t/m za.

Wij zijn gevestigd te:
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VAN DE REDACTIE
Een nieuw seizoen...
...en zoals je ziet een volledig

nieuwe Volharder. Een ander for-

maat en een andere manier van

produceren zorgen ervoor dat de

kwaliteit van het blad vooruit gaat.

De nieuwe productiemethode gaat

uit van volledig digitaal reproduce-

ren van het blad, wat de afdruk-

kwaliteit ten goede komt. 

Hoofdredacteur stapt op
Doordat José van Dingenen aan

het begin van dit seizoen opstapte

als hoofdredacteur (zie artikel

rechts) was de seizoensstart voor

de redactie nogal hectisch. Ook

meteen een nieuwe drukker, een

nieuwe layout en een nieuw for-

maat zorgden voor extra druktes

bij het maken van dit eerste blad.

Maar zoals je ziet, het is er toch

gekomen. Ook al is het iets later

dan gepland. 

Het aantal artikelen in deze uitgave

is nog niet al te groot. Dat is

natuurlijk ook niet te verwachten

bij zo’n eerste editie. Er zijn nog

nauwelijks westrijden gespeeld of

andere gebeurtenissen voorgeval-

len. Het seizoen is tenslotte pas

twee weken oud.

Artikelen
Maar genoeg over wat u niet kunt

lezen; wat kunt u wel lezen in dit

nummer. 

De nieuwe hoofdtrainer stelt zich

voor. In een uitgebreid artikel gaat

hij in op zijn carriëre als trainer.

Uit zijn verhaal blijkt wel dat VDZ

niet met de eerste de beste in zee

is gegaan.

De B1 is natuurlijk ook weer ver-

tegenwoordigd. Sinds Albert van

Daalen (ook een gewaardeerd

redactielid) hun trainer is, zijn ze

niet meer uit ons blad weg te

slaan.

VDZ Hogerop timmert ook weer

aan de weg. Diverse nieuwe spon-

soren zijn binnengehaald. Bijvoor-

beeld JP Print & Design. Zij zijn

toegetreden tot de gelederen van

hoofdsponsoren. De Volharder kan

daarvan profiteren zoals jullie in

het begin van dit stukje hebben

kunnen lezen. 

Oproep
Om een goed clubblad te kunnen

maken is het nodig om veel input

vanuit de vereniging te hebben.

Dus heb je een interessant stukje,

schrijf je al iets leuks voor je web-

site of weet je nog onderwerpen

voor het blad, schroom niet maar

bel of mail ons.

Maar ook redactieleden die hun

voelsprieten overal in de vereni-

ging hebben, zorgen voor een

goede invulling. Dus.... heb je tijd

en zin om je daarvoor in te zetten

neem dan contact met ons op. 

We wensen jullie veel leesplezier.

Rudi  Borkus

Eindredactie en vormgeving

Na een periode van vier jaar hard

werken voor het clubblad, neemt

José van Dingenen afscheid van de

redactie. Ze was de drijvende

kracht aan het omvormen van een

zieltogend blaadje tot het clubblad

wat het nu is. Een prestatie van

formaat! 

Ik heb vier jaar lang met veel ple-

zier met José samengewerkt. Zeker

rond de deadline, liep de stress

altijd hoog op: te weinig kopij,

kopij te laat aangeleverd, ontbre-

kende foto’s etc. José regelde het

allemaal. Joeg achter interviews

aan, regelde de pupil van de week,

wedstrijdverslagen, allerlei ‘last

minute’ veranderingen en wat al

niet meer. Zij bleef er altijd rustig

onder en leverde de kopij ruim op

tijd aan bij de vormgever. 

Nu moeten we het allemaal zelf

gaan doen, het zal ons benieuwen

of het gaat lukken. We vinden het

dan ook erg jammer dat zij

afscheid van ons neemt. We wen-

sen haar samen met haar man en

kinderen een voorspoedige tijd toe.

Rudi Borkus

JOSÉ VAN DINGENEN

STAPT OP ALS HOOFD-
REDACTEUR



Dave’s Hairdesign

DAMES- EN HERENKAPSALON

met of zonder afspraak
Tel. 026-4436400

Hommelseweg 209
6812 LG Arnhem
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Als u dit leest is het seizoen

2005 - 2006 al van start

gegaan. Het lijkt een 'druk'

seizoen te worden, want VDZ blijft

groeien. Wij starten dit seizoen

met de volgende teams:

2 A-junioren

2 B-junioren

2 C-junioren

3 MC-junioren

4 D-pupillen

8 E-pupillen

6 F-pupillen

Waarbij moet worden vermeldt dat

bij de MC-junioren het aantal al zo

gegroeid is dat wij bijna moeten

besluiten om een 4e team of de

zeventallen als 11-tal in te schrij-

ven, maar dat moet zeker wachten

tot na de winterstop

(voorjaarscompetitie) en

bij de E-pupillen zal

het aantal tegen die

tijd wel op 9 teams zal

zijn aan-

gekomen. Om maar niet te spreken

van de verwachten groei bij de F-

pupillen.

Planning
Dat dit alles voor onze wedstrijdse-

cretaris (Roel v.d. Leij) een crime

is om de wedstrijden allemaal op

het noodzakelijke tijdstip te plan-

nen en de velden en kleedkamers

iedere week weer in te delen. Maar

wonder boven wonder lukt het

hem nog steeds.

Ook is het steeds moeilijker om de

teams van trainers en leiders te

voorzien, hopelijk krijgen wij weer

voldoende assistentie van CIOS-

stagiaires die de training van de

teams op zich nemen. Ook zijn wij

blij dat er weer verschillende A-

junioren, senioren en ouders

bereid zijn om de training op zich

te nemen, maar wij hebben er nog

steeds niet genoeg. 

Tijd
Natuurlijk is tijd een probleem,

maar een nog

groter probleem is géén tijd.

Stel je voor,  je hebt géén tijd. 

Géén tijd om leuke dingen te doen,

géén tijd om eens niks te doen,

géén tijd om iets voor anderen te

doen. 

Alleen maar tijd voor dingen die

moeten. Als dat zo is dan wordt

het tijd om de planning aan te pas-

sen en tijd vrij te maken voor din-

gen die je leuk vindt. Misschien is

dat wel een jeugdteam trainen of

begeleiden. 

Dan kunnen wij bij VDZ je altijd

van dienst zijn, want vele handen

maken licht werk.

Vraag maar eens aan de trainers

en leiders, hoeveel voldoening die

paar uurtjes per week geven. Je

weet niet wie de trainers en leiders

zijn, de namen staan achter in de

Volharder. Of informeer bij het

Jeugdbestuur.

DE BAL ROLT WEER … EN MOET BLIJVEN ROLLEN



Verenigings-

handels-

of familie-

Drukwerk
Paverds Print Shop

Kerkstraat 19a 6883 HP Velp
Telefoon: 026-3641464

Vaarkamp B.V.
o Aanleg en onderhoud van bermen. 
o Mechanische onkruidbestrijding. 
o Aanleg en onderhoud van tuinen, bedrijfsterreinen

en openbaar groen (parken). 
o Aanleg en onderhoud van wegen en paden. 
o Cultuurtechniek. 
o Bosbouw en natuurtechniek. 
o Aanleg en onderhoud van begraafplaatsen. 
o Watergangen; aanleg en onderhoud zoals baggeren

beschoeiing plaatsen en maaien. 
o Bladruimen. 
o Sportvelden; aanleg en onderhoud. 
o Beschikbaar stellen van personeel. 

Vaarkamp B.V.
Max. Planckstraat 21
6716 BD te Ede
Telefoon (0318) 623 111
Telefax (0318) 623 536
email : info@vaarkamp.nl 
web : www.vaarkamp.nl
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September
Pieter van Hoorn 2

Otger v. d. Akker 3

Sjoerd Woudenberg 4

Sezai Sultanoglu 5

Daan Cramer 6

Peter Heijnen 6

Abdulai Rogers 6

Johan van Swaaij 6

Astrid de Winther 6

Roel v. d. Leij 7

Frank Ritmeester 7

Simone Snethlage 7

Edwin Spaan 7

An Wijbenga-Aerns 7

Marino v.d. Zande 8

Frank Rasing 9

Tom Rudolphie 9

Dunya Cleijne 10

Ton Gal 11

Mike Propper 11

Bart Biermasz 12

Eddie Hoogveld 12

Koos Prevaes 12

Julien Weiss 12

Kadir Aydemir 14

Erwin Brakenhoff 14

Mathijs Kromhout 14

Wim Polman 14

Jan Wijbenga 14

Jurjes de Graas 16

Sergio Marcucci 16

Necip Dogu 17

Ingerlise v. d. Graaf 17

Marius Janssen 17

Johan de Lange 17

Joris Meeuwsen 17

Wim Leenders 18

Bram Pruijn 18

Jorrit Elzinga 19

Clyde Lunes 20

Nico Dales 21

Zino Rouwmaat 21

Nick Topp 21

Cecil Verheij-Willen 21

Luc Koelemij 22

Brant Petersen 22

Floris Mandos 23

Robin Propper 23

Marijke Faber 24

Floor Zonsveld 24

Hans Bisdonk 25

Aristo Iatrou 25

Luca Iatrou 25

Hadji Menkutas 25

Isis Bongertman 26

Louis Burgers 26

Maarten Holtacker 27

Abel Michel 27

Bert Michels 29

Myrthe Werner 29

Job Kleine Haar 30

Ton Konink 30

Pim Walter 30

Oktober
Willem v. d. Made 1

Peter Grevink 2

Hugo van Peer 3

Gerrit Breeman 4

Wim de Groot 4

Thijs Lowenthal 4

Ferry Meijer 4

Marret Uijl 5

Lies Bosch 6

Wouter Hardeman 6

Pouwel Ingberg 6

Martin Loef 6

Petra Renkel 6

Roswitha Teerink 6

Coen Dreuning 8

Berend Veenstra 8

Gijs Buddeke 9

Christopher Kalkman 9

Dik van Veldhuizen 9

Tijs van Driel 10

Thijs de Wit 10

Sam ter Horst 11

Kai Aalberts 12

Mila Stolk 12

Paul

Verhagen 12

Stan de Wit 12

Ehsan Nouzari 13

Jeroen Polman 13

Joris Schemkes 14

Sjef van Steenoven 14

Jos van Beek 15

Felix Vermeulen 15

Rutger v. d. Engel 16

Pablo Bosman 17

Lars Godijn 17

Dick Bos 19

Kars Deutekom 19

Ferry van Galen 19

Ben Hartgers 20

Daan Lentferink 23

Bert-Jan Zoetbrood 23

Hugo v. d. Donk 24

Sandra Baarslag 25

Martijn Brugman 25

Eddy Hartgers 25

Pepijn Hartgers 26

Frank Oostrik 26

Jan-Willem van Gent 27

Michel Konink 27

Paul Teunissen 27

Frank van Gessel 28

Rob Kempkens 28

Jan Meijer 28

Sander van Lochem 29

Pauline de Haan 30

Peter Verhoeff 31

VERJAARDAGEN VDZ LEDEN
SEPTEMBER EN OKTOBER



Beethovenlaan 69, 6815 BL Arnhem, tel/fax: 026 - 351 6226
Dinsdag t/m Vrijdag 12.00u - 22.00u, Zaterdag & Zondag 14.00u - 22.00u

assurantiekantoor
HAVEKES BV

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

v e r z e k e r i n g e n  -  h y p o t h e k e n
f i n a n c i e r i n g e n  -  p e n s i o e n e n
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Dat VDZ een nieuwe hoofdtrainer
heeft is inmiddels alom bekend.
Maar wie is die goed uitziende,
hartelijke (jonge)man die de heren
selectiespelers tijdens de voorbe-
reiding behoorlijk aanpakt en
inmiddels "zijn prestatie team" in
het hoofd heeft zitten. Hier volgt
een kennismaking.

Mijn naam is Fethi Ozerdo-

gan, ik ben 35 jaar en

woon in Doetinchem. Ik

ben getrouwd met Dilek en vader

van zoon Kaan (6) en dochter 

Mellis (2). Sinds 2 jaar ben ik

werkzaam in het ziekenhuis als

hoofd poli kaakchirurgie, daarvoor

10 jaar operatieassistent chirurgie.

Trainer zijn neemt veel tijd in

beslag, daarnaast kijk ik veel naar

sport op tv, zoals nu het WK atle-

tiek. Ik ben zeer geïnteresseerd in

de denkwijze van de sporter.

Regelmatig bezoek ik wed-

strijden in het

betaald voetbal,

soms als toe-

schouwer maar

meestal zit ik een

team te analyse-

ren of ik ver-

plaats me in de

trainer en vraag me

af waarom hij zo

voetbalt en waarom

hij de wissels

toe-

past. Mijn gezin is mijn hobby. Dan

gaan we fietsen, zwemmen, voet-

ballen of een dagje uit. In de

vakanties pak ik meestal een boek.

Mijn carrière als voetballer begon

in de E3 van DZC`68 in Doetin-

chem. Al na een maand speelde ik

in de E1. Daarna alle selectie elf-

tallen doorlopen maar door een

ernstige rugblessure in de A moest

ik helaas in mijn 2e jaar als 1e elf-

tal speler mijn voetbalcarrière

beëindigen. 

Trainer
Als A junior deed ik veel voor de

pupillen, zoals het organiseren van

voetbaldagen en trainer van E1. Na

de rugblessure werd ik trainer van

DZC`68 C1 die in de promotieklas-

se uitkwam. We werden in dat jaar

2e en promoveerden naar de Lan-

delijke Klasse. Eén jaar was ik

assistent trainer van De

Graafschap B1 dat in de

Eredivisie speelde. Daarna

volgde AZSV 2, Zelos 1,

Reunie (kampioen), Ulftse

Boys (kampioen), Go

Ahead E A1(2e en nacom-

petitie) en nu dan VDZ. Ik

ben in het bezit van de diplo-

ma's JVT, TC3, TC2 en TC1.

In het seizoen 2001-

2002 was ik

Hoofd Jeugd

Scout van

De Graaf-

schap.

Dat

hield

in:

aan-

stu-

ren, begeleiden, adviseren en coör-

dineren van jeugdscouting, dat

waren 20 regioscouts en 6 scouts

die de KNVB wedstrijden volgden.

Ik ben lid van coaches betaald

voetbal, we komen  2 x per jaar bij

elkaar om te vergaderen en 6 x

per jaar is er een regio overleg

(trainers in Oost-Nederland).

Als ik kijk naar mijn eigen trainers-

carrière moet ik mijzelf plaatsen in

de categorie voorhoedespelers en

volgers. Altijd op zoek naar nieuwe

ontwikkelingen en op een aantal

terreinen een volger van ontwikke-

lingen. Bij de tijd blijven en ver-

nieuwen.

Werkwijze
Als je een middelmatig team door

wilt laten groeien naar een top-

prestatie team heb je een pro-

gramma nodig. Eerst zijn we

begonnen om een staf te creëren

met kennis en ervaring. 

Met elkaar de taken en de functies

doornemen; ieder is verantwoorde-

lijk voor zijn eigen functie. Als trai-

ner ben ik verantwoordelijk voor

de trainingen, wedstrijden, coa-

ching, scouting (doorstroming spe-

lers 2e en A1), communicatie (trai-

ners, coördinator selectie, staf VDZ

1) en contact met de media inzake

wedstrijden en andere voetbaltech-

nische zaken.

Daarna heb ik een programma

opgesteld hoe we de komende

weken en maanden gaan werken

om uiteindelijk een topprestatie te

leveren met VDZ 1. Het program-

ma staat boven het team en geldt

als fundament; aan het programma

mag niet worden getornd.

Afgelopen weken op de trainingen,

TRAINER FETHI STELT ZICH VOOR
NIEUWE HOOFDTRAINER VOOR VDZ



Arntz

HUBO, HANDIG ZO’N BUURMAN

ARNHEM: W.C. Presikhaaf
Hanzestraat 9-13 ARNHEM
026-3643833

VELP: W.C. Den Heuvel
Den Heuvel 1-5 VELP 

026-3647246

foto - film - video

Oremusplein 85
6815 DV Arnhem
Tel. 026 - 4451736

ABO Verkoop
Onderdelen
Reparatie

Klarendalseweg 57, 6822 GB Arnhem
Tel. 026 - 351 07 56
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oefen- en bekerwedstrijden heb ik

de meeste spelers bekeken en zeer

intensief geanalyseerd. Technisch,

tactisch, conditioneel en mentaal.

Daarna heb ik met bepaalde spe-

lers een aantal speelstijlen

gespeeld. Want een speelwijze is

afhankelijk van verschillende facto-

ren: structuur/visie van club of

trainer, kwaliteit van de spelers,

resultaat of belang van de wed-

strijd, stand in de wedstrijd of

competitie. Ook financiën kunnen

een rol spelen, met name als er

behoefte is aan een bepaald type

speler. De uitdaging is om daarvoor

een creatieve oplossing te zoeken

binnen het beleid en de mogelijk-

heden van een vereniging. Ik vind

het zeer belangrijk om een speel-

wijze te hanteren die herkenbaar

is, duidelijkheid geeft, met plezier

wordt gespeeld/getraind en resul-

taat heeft. In de competitie stellen

we samen een doel en streven we

naar perfectie.   

Mijn doelstelling is het formeren

van een team met een visie, passie

en keiharde werklust; spelers die

trainen en spelen met hun hart. Dit

houdt in, dat je altijd en overal er

alles aan doet wat nodig is om

succesvol te zijn in voetbal. Spelers

moeten positief met elkaar bezig

zijn om problemen in het team op

te lossen. Pas als dat lukt kun je in

het voetbal resultaten boeken.

Hiermee wil ik bij VDZ beginnen,

want dat is de basis voor de toe-

komst. Het kost tijd, je moet

geduld hebben. Daarom ben ik ook

altijd succesvol geweest in mijn 2e

jaar bij Reunie, Ulftse Boys en Go

Ahead E. 

Fethi Ozerdogan

Vervolg van pagina 13

André Brinkhoff
Op 25 augustus j.l. is, na een langdurig ziekbed, ons oud-lid
André Brinkhoff overleden.
Na zijn vertrek uit Arnhem zagen wij hem nog regelmatig bij
VDZ waar hij zijn sportvrienden opzocht.
Wij wensen zijn echtgenote Willy, zijn beide dochters en de
overige familie sterkte bij het verwerken van het verdriet om
zijn heengaan.

Bestuur VDZ

IM

P U P I L V A N D E W E E K

PABLO BOSMAN

Pablo was zondag 4 september
Pupil van de Week bij de wed-
strijd tegen Vaassen. Hij werd al
onderweg op de fiets (in VDZ-
outfit) herkent door een van de
spelers en hartelijk begroet. Ook
bij het binnenkomen van het
clubhuis was er meteen aandacht
voor hem en dat is vanaf dat
moment steeds zo gebleven. De
jongens, de trainer, de vice-voor-
zitter, eigenlijk iedereen die
rondom zo'n wedstrijd wat te
doen heeft, betrokken hem erbij.
Voor Pablo is het een geweldige
ervaring geweest en voor zijn
ouders was het heel mooi om te
zien. Pablo vond vooral de war-

ming-up leuk, het volgen van de
wedstrijd vanuit de dug-out en
natuurlijk alle cadeaus en dan
vooral de trofee. Die heeft een
ereplek gekregen. Pablo vond het
wel jammer dat VDZ verloren
had, maar hij vond ook dat er een
aantal goede acties waren. Pablo
heeft absoluut inspiratie opge-
daan tijdens dit avontuur, want
de volgende dag speelde hij de
sterren van de hemel in een eigen
wedstrijd van de F1. 

Datum 4 september 2005  
Wedstrijd VDZ - Vaassen (0-1) 
Naam: Pablo Bosman 
Elftal: F1 



Praktijk Fysiotherapie ‘t Altevelt
Henri Hugen & Sandra Hoogenboom

Voor  de  behandeling  van:
o  Acute  en  chronische  klachten
o  Sportblessures

De  behandeling  aan  huis  is  mogelijk  op  afspraak

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op 026 - 35 11  649 of 06 - 2156 5964
Praktijk adres: Diepenbrocklaan 58, 6815 AK - Arnhem 

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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Na een goede voorbereiding gaat
VDZ B1 de competitie in. Als de
resultaten van de voorbereiding
kunnen worden voortgezet in de
competitie dan kan VDZ B1 hoge
ogen gooien in de strijd om het
kampioenschap.

In het bekertoernooi werd 3 keer

gewonnen, met 2-1 van Arnhemia.

Met 3-0 in de uitwedstrijd bij Een-

dracht, een tegenstander die we

ook in de competitie gaan tegenko-

men. En tegen Elistha werd er met

8-2 gewonnen ondanks dat we

bijna één helft met tien man speel-

den omdat Rik Hardeveld  2 keer

geel kreeg en dus het veld moest

verlaten. In deze wedstrijden  heb-

ben ook een viertal B2 spelers

meegedaan te weten Thijs Löwent-

hal, Koen de Jong, Remco Kolkman

en Boris Vernooys. Deze jongens

hebben het in deze wedstrijden

prima gedaan en het is voor de

trainer dan ook een fijne gedacht

dat er zonder problemen een

beroep op deze jongens gedaan

kan worden in geval het B1 te

weinig spelers mocht

hebben. De doel-

puntenmakers

in het beker-

toernooi

waren Ray-

nor 3x, Daan 2x, Thijs 2x, Martijn

2x, Thom1x en Maarten 1x.

Als laatste wedstrijd werd er tegen

Fortissimo B1 gespeeld een ploeg

die in de 1e klasse speelt en nog 8

spelers van de B1 van vorig jaar in

het team hadden. Na een prima

eerste helft waarbij Fortissimo pas

op slag van rust de 1-1 maakte

werden we in de tweede helft

overlopen, waarbij de vele wissels

en het zware programma van de

dagen ervoor ons duidelijk opbra-

ken. De einduitslag werd uiteinde-

lijk 7-2 voor Fortissimo, waarbij

onze 2 doelpunten werden

gemaakt door Thijs. 

Tussen de bekerwedstrijden en de

vriendschappelijke wedstrijd tegen

Fortissimo hebben we ook deelge-

nomen aan  Commandeurtoernooi.

Na een dag hard werken met zijn

allen en bij vlagen goed voetbal

wisten we na overwinningen van 1-

0 op VVO en Rheden  en een 1-1

gelijkspel tegen Westervoort in de

poule de halve finale te

bereiken. In deze halve

finale moesten we tegen

Union B1, een team dat

uitkomt in de derde divi-

sie. Met het nodige geluk

en geweldig keepers-

werk van Bram wisten

we ook deze wedstrijd met 1-0 te

winnen. In de finale wachtte SML,

een schitterend affiche voor een

finale. 

Helaas duurde het toernooi voor de

meeste spelers te lang en was het

geen geweldige finale en eindigde

hij in 0-0, dit betekende dat er

penalties genomen moesten wor-

den. Nadat de vijf spelers waren

aangewezen wees de toss uit dat

wij moesten beginnen. Daan Crama

was de eerste, helaas schoot hij

hoog over. Hierna de aanvoerder

van SML hij schoot de bal ontzet-

tend hard in, maar met een gewel-

dige reflex wist Bram de bal te

stoppen. Vervolgens was het de

beurt aan Rik Hardeveld, hij schoot

de bal keihard op de onderkant

van de lat maar helaas ging hij

niet over de lijn. SML maakte de

tweede wel. De derde speler van

ons was Thom Veldkamp, met de

nodige arrogantie stifte hij de bal

over de keeper heen en was de

stand weer gelijk. De derde penal-

ty van SML werd weer gestopt

door Bram. Peter Frequin nam de

vierde penalty ook hij miste helaas.

Omdat SML de vierde penalty op

de paal schoot bleef de stand 1-1.

Inmiddels had de trainer de zesde

speler van VDZ al aangewezen

voor het geval de stand gelijk zou

blijven. De vijfde penalty van VDZ

werd onberispelijk ingeschoten

door Raynor Keuben. De druk

lag nu  bij SML, Bram pro-

beerde de SML-speler nog

uit zijn concentratie te

halen, hetgeen ook lukte

want Bram stopte de laatste

penalty zodat VDZ aan het einde

van deze slopende dag de fel-

begeerde 1e prijs kon ophalen.

VDZ B1 IS KLAAR VOOR DE COMPETITIE



Groot assortiment binnen- en buitenlandse 
tijdschriften en kranten

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

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

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

Strippenkaarten en alle telefoonkaarten, ook Pre-Paid

Staatsloter i j

TICKETS

Holland Casino eredivisie, Gouden Gids divisie, Amstel Cup

en voor diverse sportieve en muzikale evenementen

Kijk ook op www.PRIMERA.nl
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Zoals al eerder in dit nummer van

de Volharder geschreven staat, is

José van Dingenen gestopt met

haar werk als hoofdredacteur. Van-

daar dat de redactie op zoek ging

naar een nieuwe vrijwilliger en

zodoende bij mij is uitgekomen. Ik

had een paar maanden geleden al

bij John Holtackers en Roel van der

Leij aangegeven dat ik graag vrij-

willigerswerk voor VDZ wilde gaan

doen. Dat het iets met de Volhar-

der te maken zou hebben, was van

het begin al duidelijk maar vanaf

vorige week ben ik ‘officieel’ redac-

tielid. Op deze manier hoop ik ook

mijn steentje bij te kunnen dragen

aan een deel van het werk dat er

voor de voetbalclub gedaan moet

worden.

In dit stukje zal ik mezelf aan u

voorstellen. Sommigen van u ken-

nen mij al als de vriendin van Jan

Tenback (aanvoerder van het 8e

elftal) en hebben me al wel eens

bij VDZ in de kantine gezien. Van

voetbal weet ik niet veel, maar ik

heb bedrijfscommunicatie gestu-

deerd waardoor ik graag bezig ben

met het schrijven van artikelen en

ander redactioneel werk. In mijn

huidige baan als filiaalhouder bij

bakkerij Hilvers in de stad kan ik

met mijn studie niets doen, daar-

om is het voor mij interessant om

door middel van vrijwilligerswerk

toch bezig te zijn met communica-

tie. 

Zoals u al heeft kunnen zien, is de

Volharder in een nieuw jasje gesto-

ken, dat zou ik samen met de

andere redactieleden graag verder

willen ontwikkelen. Daarnaast wil

me bezig houden met het intervie-

wen van VDZ-leden als dat nodig

is, de ingeleverde wedstrijdversla-

gen en andere teksten verwerken

in de komende Volharders en

natuurlijk het leren kennen van de

mensen bij VDZ. Ik verheug me op

de samenwerking met de andere

vrijwilligers en hoop dat het

komend seizoen veel mensen iets

willen schrijven voor het clubblad.

Hiervoor kunt u (net als bij de

andere leden van de redactie) bij

mij terecht via het emailadres dat

in de colofon van de Volharder

staat.

Jessica van den Adel

EEN NIEUW REDACTIELID
JESSICA VAN DEN ADEL STELT ZICH VOOR

PUZZELHOEKJE

start

eind

eind

start

Twee leuke puzzels, begin bij het begin, en

eindig bij het einde. Veel plezier!
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V D Z H O G E R O P
ELEKTRONISCH SCOREBORD

De commissie is de afge-

lopen maanden vooral erg

druk geweest met het ver-

der ontwikkelen van het elektroni-

sche scorebord wat we graag wil-

len realiseren op ons prachtige

hoofdveld. Ik heb  hierover al een

aantal malen geschreven in de Vol-

harder maar de laatste maanden

zijn er belangrijke stappen in de

goede richting gezet. Allereerst

kunnen we melden dat we erin

geslaagd zijn een sponsor te vin-

den die het scorebord die we kon-

den aanschaffen gefinancierd

heeft. Met name door de inbreng

van Harry Langeland heeft Kunst-
galerij Albricht BV uit Ooster-

beek het scorebord voor VDZ aan-

geschaft. We hebben dit bord kun-

nen kopen van het Huissense

bedrijf Bordbusters BV wat aller-

lei soorten mobiele reclameborden

niet alleen in Arnhem en omgeving

maar ook in het hele land hebben

staan. Wij hadden het scorebord

met afmetingen van 80 cm hoog

en 3 meter breed al een keer bij

de Bedrijven Kontact Dagen gezien

en contact gelegd met Bord-

busters. Het heeft even geduurd

maar we zijn nu via bovengenoem-

de sponsor in ieder geval in bezit

van het bord. 

Maar nu moesten we nog verder

gaan organiseren om het geplaatst

te krijgen. Daaraan is hard gewerkt

maar deze klus bleek moeilijker

dan gedacht. Er moest een con-

structie komen waaraan het bord

bevestigd moet worden en via

enige omwegen zijn we in contact

gekomen met Machinefabriek
MARKAN. Zij leveren grote recla-

mezuilen met reclame en zij heb-

ben een grote zuil met reclame

erop ter beschikking gesteld waar-

bij wel kosten voor een aantal aan-

passingen en de reclame-uitingen

gemaakt moeten worden. Ook het

plaatsen kan door hun worden

gedaan maar dat is nog niet zo

eenvoudig. Er wordt door Markan

nog bekeken hoe dit het best

gedaan kan worden. Gezien de

grootte ven het bord en de recla-

mezuil moet er een betonconstruc-

tie in de grond gemaakt worden.

Via Jan Tenback van Westervoort
Beton heeft een bevriend con-

structiebedrijf Bartels uit Elst gra-

tis een constructietekening en

berekening gemaakt. Dat kon ook

zonder kosten omdat een oud-kee-

per uit begin jaren 90, Miel

Westerhof ( wie kent hem nog ?? )

deze berekening heeft gemaakt.

Ook via Jan Tenback heeft een

bedrijf Stapelbroek en Jansen
uit Hengelo (Gld) aangeboden om

de bewapening voor de betoncon-

structie voor een zeer schappelijke

prijs te maken. De gehele  con-

structie moet dan ook geplaatst

worden met daarbij graafwerk-

zaamheden voor zowel de bekabe-

ling als de betonconstructie en

daarmee zijn we nu bezig om een

offerte te krijgen. Ook de elektrici-

teitskabels zijn via Installatie-
techniek Arentsen BV voor een

zeer scherpe prijs geleverd. Daarbij

hebben we intensief contact gehad

met de Gemeente Arnhem waarbij

we er achter kwamen dat we hier-

voor een bouwvergunning moeten

aanvragen. Dit is half juli ingele-

verd en er zijn geen bezwaren

gekomen maar we zullen uiteinde-

lijk op toestemming van de

gemeente moeten wachten. Op het

moment dat deze binnen is zullen

we zo snel mogelijk proberen te

komen tot plaatsing van het bord.

Wanner dat zal zijn durf ik nu nog

niet te voorspellen. We houden u

op de hoogte. 

Evert van Amerongen

Na de vakantie, waarin de spelers van een welverdiende rust hebben
kunnen genieten, wordt er weer volop getraind door de selectiespelers
om zich voor te bereiden voor het nieuwe seizoen en op het moment dat
u dit leest is de competitie weer in volle gang. Ook de sponsorcommis-
sie is verspreid op vakantie geweest maar de afgelopen maanden is er
door VDZ Hogerop in samenwerking met het bestuur hard gewerkt om
een aantal ambitieuze plannen te realiseren. Allereerst mag ik met name
Henk Matser en Willem Meijer bedanken die er in geslaagd zijn om een
nieuwe hoofdsponsor voor VDZ te contracteren. In een ander artikel kunt
u daar meer over lezen maar we zijn erg blij dat JP Print het komende
seizoen samen met Diabolo op de shirts van het eerste en tweede elftal
zullen staan. 



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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V D Z H O G E R O P
SPONSORNIEUWS

De sponsorcommissie VDZ Hogerop

kan bij deze eerste uitgave van het

seizoen 2005/2006 een paar

belangrijke successen melden. Ten

eerste natuurlijk dat VDZ er -

naast Diabolo - een nieuwe hoofd-

sponsor bij heeft: JP Print &
Design in Duiven. In een afzon-

derlijk artikel stellen wij het bedrijf

van Johan Paape aan jullie voor.

Ook kunnen we weer wat uitbrei-

dingen melden van het aantal

reclameborden langs ons hoofd-

veld. Boven de tribune verschijnen

over de hele breedte de kleurige

reclameborden van onze nieuwe

hoofdsponsor JP Print & Design.

Daarnaast heten we ook welkom

onze nieuwe reclamebord spon-

sors:

MANTEL TWEEWIELERS, het

van ouds bekende bedrijf van Jules

Mantel c.s. gevestigd in Arnhem en

Elst. Wij hopen dat veel VDZ-ers

de slogan "Een fiets koop je bij

Mantel !"  in de praktijk gaan bren-

gen. Dat is niet alleen goed voor

Mantel en VDZ, maar ook voor

jezelf: fietsen is - mits je dat doet

naast voetbal, natuurlijk ! - gezond

voor lijf en leden.

HOEK-KLIJN VERHUUR, het

bedrijf van Max Rijcken dat faci-

liteiten beschikbaar heeft op het

gebied van marktkramen, tenten,

etc. De moeite waard om een tele-

foontje te plegen in geval van

grote feesten en activiteiten.

Ook het voor het (materieel) spon-

soren van elftallen, m.n. voor de

jeugd is gelukkig weer belangstel-

ling. De bedrijven die zich daartoe

bereid hebben verklaard - en waar-

van de logo's binnenkort de jeugd-

tenues sieren - zijn:

* DENTALEX.NL 
* Bloemen & Sfeerboetiek 

"Alteveer" 
* SAB Adviesgroep 
* Klompé & Rupp
VDZ Hogerop is nog met een aan-

tal veelbelovende contacten in

gesprek en we hopen binnenkort

meer nieuwe sponsors te kunnen

voorstellen. Intussen: aarzel niet

om ons van contacten te voorzien.

Een mail aan VDZ Hogerop vol-

staat; wij doen de rest!

AGENDA
KaartavondenBestuursvergaderingen

do. 22 september 2005 20.00 u. 

do. 27 oktober 2005 20.00 u. 

do. 24 november 2005 20.00 u. 

do. 26 januari 2005 20.00 u. 

do. 23 februari 2005 20.00 u. 

do. 23 maart 2005 20.00 u. 

do. 27 april 2005 20.00 u. 

do. 18 mei 2005 20.00 u.

6 september 2005 Dagelijks bestuur (DB) 

4 oktober 2005 Dagelijks bestuur (DB) 

18 oktober 2005 Algemeen bestuur (AB) 

1 november 2005 Dagelijks bestuur (DB) 

10 november 2005 ALGEMENE LEDENVERGADERING 

6 december 2005 Dagelijks bestuur (DB) 



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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JP Print & Design
Duiven 026-3696360

DIABOLO Total ICT Solutions
Arnhem 026-3700082 

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

Arnhem 026-4420736

Hotel Blanc / Cafe Noir 

Arnhem 026-4428072

Bochane Autobedrijf

Arnhem 026-3615228

Boerhof Accountants

Arnhem 026-3683140

Dentalex.nl

Arnhem 026-8446147

Derksen Verhuizingen

Arnhem 026-3230320

Drost & Zn BV 

Arnhem 026-3513675

Elektro Service "HARRIS"

Arnhem 026-4439089

Glasz Assurantien 

Arnhem 026-4423851

Havekes Assurantiekantoor 

Arnhem 026-4456735 

Haver Zonwering 

Arnhem 026-3620678

HEAO Arnhem

Arnhem 026-3691110

Hefas Branddetectie

Duiven 026-3652361

Hypertekst & Communicatie

Arnhem 026-4439538

Indora Informatisering

Arnhem 06-30004043

Jacobs Verhuizingen

Velp 026-3619584

Jager Aannemersbedrijf BV

Velp 026-3646159

JEHAGO Meubel en interieurbouw 

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

Arnhem 026-3544690

Right ADC

Velp 026-3621212

Roan Comfort Camp

Ridderkerk 0180-457811

Residence Rosendael

Rozendaal 026-3611597

Snelders Sport

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

V D Z H O G E R O P
SPONSORLIJST



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

Tankstation 

Beinum
Altijd minimaal 5 eurocent korting 

en 1,5 cent voor V.D.Z.

Vraag nu onze tankpas

en steun V.D.Z.!!
Tankstation Beinum

Eduard van Beinumlaan 2
6815 GD Arnhem
Tel. 026-3702592

Openingstijden: ma. t/m vr. 07.00 - 20.00 uur,  zat. 08.00 - 18.00 uur,  zondags gesloten

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

ERKEND

A.P.K.
KEURINGSSTATION

Garage Kornman
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V D Z H O G E R O P
VDZ HEEFT EEN NIEUWE

HOOFDSPONSOR

Zoals in de wandelgangen
inmiddels bekend is heeft de
sponsorcommissie van VDZ een
nieuwe hoofdsponsor aangetrok-
ken en wel JP Print & Design.  De
komende jaren zal dit vooruitstre-
vende bedrijf zowel facilitair als
financieel een forse bijdrage leve-
ren aan onze vereniging. Wij vin-
den het daarom belangrijk om
onze nieuwe hoofdsponsor aan de
lezers voor te stellen. 
Voor de goede orde: Onze trouwe
sponsor DIABOLO Total ICT Solu-
tions blijft sub-hoofdsponsor en
gaat voornamelijk VDZ 2 onder-
steunen. 

Drukkerij en vormgeefstudio 

JP Print & Design is duidelijk "sport

minded". Het bedrijf van Johan

Paape doet dan ook nogal wat voor

verenigingen. Ook voor VDZ rolt

het clubblad "De Volharder" vanaf

september 2005 in Duiven van de

pers en draagt het bedrijf als

hoofdsponsor substantieel bij aan

een gezond en succesvol VDZ.

Johan Paape gelooft heilig in de

combinatie zaken doen - sponso-

ring.

In een dalende markt groeit JP

Print & Design nog steeds. Klanten

vinden aan Dijkgraaf 9A in Duiven

alles onder één dak: ontwerpen,

vormgeven, drukken, belettering,

signing en fotokaarten. De uitste-

kende prijs-kwaliteit verhouding is

bijna vanzelfsprekend, de kern van

het succes zit hem met name ook

in de creatieve manier waarop door

het JP team over vormgeving

wordt nagedacht. Een offerte

levert de klant vervolgens ook nog

eens positieve verrassingen op. 

Johan Paape ziet sport en zaken

doen als een WIN-WIN situatie:

"Daar geloof ik in. De combinatie

van enthousiasme en een goede

organisatie is de basis voor elk

sportief en zakelijk succes. Die ele-

menten zie ik ook bij het bijna  80-

jarige VDZ. Het is een van oudsher

prima vereniging met een goede

organisatie en een sportieve en

integere uitstraling. Daar gaan we

als sponsor graag mee in zee."

JP Print & Design wordt ook spon-

sor van het door VDZ  te organise-

ren wintertoernooi, een nieuwe

activiteit die wordt opgestart op

initiatief van de sponsorcommissie

van VDZ. Het drukwerk - posters,

tickets, programma's, etc. - wordt

uiteraard door JP verzorgd.

Wij van VDZ vertrouwen erop dat

de samenwerking met onze nieuwe

hoofdsponsor van lange duur zal

zijn en voor beide partijen nuttig

zal blijken.

HM

(deze tekst is - met toestemming - gro-
tendeels afkomstig van Gelderland
Media Service Arnhem)

Johan Paape en Henk Matser bezegelen

de samenwerking met een handdruk.

NIEUWE HOOFDSPONSOR

Johan Paape van JP Print & Design

"Creatief vakmanschap in sport en zakendoen" 



Dé specialist voor hang- en sluitwerk, sloten en
sleutels, inbraakvertragende artikelen, kluizen,
beveiligingsartikelen en sluitsystemen. 

Wij zijn gespecialiseerd in beveiligen volgens
het politiekeurmerk ‘veilig wonen’. Met eigen
service- en montagedienst.

Slot- en sleutelspecialist
Van Gorkum

Beekstraat 67a
6811 DV Arnhem
026-4427463

Nieuweweg 156
3905 LR Veenendaal
0318-520231

J O S
JANSEN

Tapijten en 
Gord i jnen

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

Projecten Tapijt
Vitrage

Vinyl

GordijnenZonwering

Autorijschool
Petra Vermaning

Telefoon: 026-442631
mobiel: 06-53104708  

lessen in een VW Golf TDI



 

 

 



 

 

 






