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VAN DE VOORZITTER
Gesprekken met de voorzit-
ters en de diverse senioren
en oudere jeugd teams
De afgelopen periode hebben

diverse gesprekken plaatsgevonden

tussen Willem Meijer, vice-voorzit-

ter, de genoemde teams en ikzelf.

Sommige gesprekken deden Willem

en ik samen en de laatste gesprek-

ken ieder apart. De gesprekken

hadden een tweeledig doel: aller-

eerst was het de bedoeling om

wederzijds kennis te maken. Alhoe-

wel Willem een bekende persoon-

lijkheid is binnen VDZ, gold dat

voor mij natuurlijk niet.

Daarnaast was het onze bedoeling

om eens stil te staan bij wat er

leeft binnen de vereniging. Vele

teams voetballen al jaren met

elkaar en zijn soms wat verworden

tot eilanden binnen een vereniging.

Dit deed ons  de discussie starten

over het gegeven dat je niet alleen

lid bent van een team maar van de

hele VERENIGING. In dit woord zit

het begrip ÉÉN, hetgeen eenheid

impliceert waar eenwording uit een

stuk bestaande mee wordt

bedoeld. De drie musketiers had-

den daar ook een mooie leus van

wat u wellicht ook nog weet: “Allen

voor één, één voor allen!! Het gaat

te ver om ieder lid van VDZ te zien

als een musketier maar het geeft

wellicht stof tot nadenken! 

We hebben het in deze gesprekken

ook gehad om het leveren van inci-

dentele diensten aan de vereni-

ging, zoals in ieder geval de bar-

diensten. Inmiddels is bij ieder wel

bekend dat dit nu eenmaal een

vaststaande beslissing is, maar het

loopt nog niet altijd even soepel.

Gelukkig lijkt nu ieder team hier-

aan loyaal mee te werken zodat

sombere gezichten bij de “vaste

medewerkers”” minder worden,

echter we zijn er nog niet. Een

afmelding 2 dagen voor de datum

met als reden dat het hele elftal

naar Vitesse “moet” kan echt niet.

In een dergelijk geval dien je met

een ander elftal te ruilen. In zo’n

geval word het weer opgevangen

maar nogmaals, de rek is er uit bij

de vaste bezetting!!! Tenslotte

waren de meeste gesprekken dan

ook leuke kennismakingen met af

en toe flinke discussies!

De wedstrijd SML-VDZ
Een zeer teleurstellende ervaring

zoals u allen weet was het beklad-

den van de clubaccommodatie door

(zo goed als zeker) VDZ suppor-

ters. De krant heeft er vol van

gestaan en onderzoek heeft niets

opgeleverd. Nu SML voor de twee-

de keer op deze wijze te pakken is

genomen ligt “wraak” voor de

hand. Daarnaast is er een rekening

onderweg naar VDZ, waar we toch

een voor SML acceptabele oplos-

sing voor moeten vinden om de in

ieder geval op bestuurlijk niveau,

goede verhoudingen te behouden. 

Helaas viel het geplande ‘feestje’

voor in de derde helft in het water.

Hiervoor was een diskjockey inge-

huurd zoals dat ook al eerder door

VDZ is gedaan. 

Uiteraard is VDZ-SML een derby,

maar laat die nou alleen op een

fair-play wijze op het veld plaats-

vinden!!! Het enige positieve is dat

VDZ-leden handiger zijn dan we

denken. De letters waren redelijk

vast opgebracht en de laatste

kneepjes van het schildersvak kun-

nen we de daders ook wel leren.

We wachten nog steeds op reactie

omdat onze VUTTERS die het tech-

nisch onderhoud verrichten een

paar nieuwe gezichten wel kunnen

waarderen!

Algemene Ledenvergadering
Binnenkort is er weer een algeme-

ne ledenvergadering. U wordt hier-

voor uitgenodigd en het is gezien

de ontwikkelingen bij VDZ een

mooie gelegenheid om bijgepraat

te worden. Uiteraard is er ook een

gelegenheid om uw mening te

geven, maar dat behoeft geen

betoog. 

Op de agenda staan twee data ver-

meld, maar alleen de laatste dient

u op te schrijven. Aangezien er ook

een statutenwijziging op de agenda

staat kan er bij de tweede datum

een besluit worden genomen zon-

der dat twee-derde van de leden

aanwezig is, die daar normaal

gesproken voor nodig zijn. 

Daarnaast schrokken sommigen

van het aantal aftredende bestuur-

leden, welnu er heeft in het geheel

geen revolutie plaatsgevonden.

Zowel bij Jeugdbestuur als bij het
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Algemeen Bestuur was de mening

dat er teveel mensen waren om

effectief mee te vergaderen. In de

voorgestelde (cluster)structuur is

daar een oplossing voor gevonden.

Door deze nieuwe indeling krijgen

de diverse commissies meer ver-

antwoordelijkheden en kunnen

zaken bespreken met een aan hen

toegewezen bestuurslid. 

Dassenverkoop
Een mooie gelegenheid om met

veel leden kennis te maken! Op

deze wijze had ik een snelle ingang

om mensen te benaderen. Voor 10

euro draag je bij aan het selectie-

voetbal wat ondermeer het “opleu-

ken van het hoofdveld” ten goede

komt. Het is een uitstekend middel

om met kinderen of zelf het eerste

elftal aan te moedigen wat in de

winter soms een koude bezigheid

kan zijn. Gelukkig weten velen dit

indicatief van de sponsorcommissie

te waarderen en kopen de waren,

die ook in de commissiekamer te

verkrijgen zijn, op zaterdagmorgen

bij Ciska Veldkamp. 

Ter afsluiting
VDZ draait goed maar bepaalde

kaderfuncties blijven onbemand.

Advertenties ophangen werkt

meestal niet bij vrijwilligers en het

bestuur staat open voor tips voor

mensen die wat voor de club zou-

den kunnen betekenen. Een functie

die met name ingevuld moet wor-

den is een wedstrijdsecretaris voor

de zaterdag, maar ook voor fun-

draising cq commerciële mensen,

scheidsrechters etc. etc. is altijd

plaats! 

John Holtacakers
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VAN DE REDACTIE
De blaadjes vallen van de
bomen… en de nieuwe Vol-
harder is er weer
Het voetballen op natte velden is

weer begonnen, de regenjacks zijn

weer uit de kast gehaald en dat

betekent maar één ding: het koude

en regenachtige herfstseizoen is er

weer. Gelukkig weet iedereen nog

steeds ondanks de regen zijn/haar

weg naar VDZ te vinden voor aller-

lei doeleinden. Zo hebben de leden

van de redactie op 17 oktober jl.

een vergadering gehad met de

overige vrijwilligers die regelmatig

iets voor de Volharder doen. In

deze vergadering hebben we het

nieuwe uiterlijk en de inhoud van

het blad besproken.  Er zijn ideeën

voor nieuwe rubrieken in ons club-

blad over de tafel gegaan, een

voorbeeld hiervan is de spelregel-

quiz. Daarnaast is de samenstelling

en taakverdeling van de redactie

aan bod gekomen: het aantal

redactieleden is nog wat weinig

dus wij zoeken mensen die ons

team willen versterken! 

Ten opzichte van de vorige editie

van de Volharder zijn er weer meer

wedstrijden gespeeld en andere

leuke gebeurtenissen geweest,

waardoor het blad wat gevulder is

dan de vorige keer. Wij zijn heel

blij met het enthousiasme van alle

mensen die interessante artikelen

hebben geschreven. Graag willen

wij u vragen om het schrijven van

leuke artikelen over de teams, de

wedstrijdverslagen en andere eve-

nementen voort te zetten. Mocht u

nog goede ideeën hebben voor de

Volharder of wilt u graag deelne-

men in de redactie, neem dan con-

tact met ons op via het emailadres

dat in de colofon staat.

Artikelen
Wat u in deze editie nog meer kunt

lezen? Bijvoorbeeld: Aan het begin

van dit seizoen hebben we een

goede start gemaakt met het hou-

den van het miniherfsttoernooi

voor meisjes, waarbij we zelfs

teams uit Denemarken bij VDZ

over de vloer hebben gehad. Daar-

naast deden er ook twee elftallen

uit Huissen en natuurlijk 3 elftallen

van VDZ mee.

De nieuwe aanwinst voor het eer-

ste elftal van VDZ, Da Costa Rival-

do, stelt zich in dit nummer aan u

voor. In dit artikel komt voorname-

lijk zijn achtergrond, zoals wat hij

in het dagelijks leven allemaal

doet, en zijn keuze voor onze club

aan het bod. 

De A1 is dit seizoen goed van start

gegaan met hun nieuwe hoofdtrai-

ner. Er zit een stijgende lijn in de

resultaten van het team, waardoor

zij de nieuwe competitie met veel

enthousiasme tegemoet zien.

Verder kunt u een verslag lezen

van het Commandeurtoernooi dat

in het laatste weekend van

augustus is gehouden. Dit evene-

ment wordt uitgebreid belicht in dit

nummer en blijkt vooral een

geslaagd toernooi te zijn geweest.

Daarnaast is VDZ Hogerop heel

druk geweest met alle plannen

rondom de nieuwe hoofdsponsor

en het plaatsen van een nieuw

scorebord op VDZ-terrein. De laat-

ste ontwikkelingen hierover kunt u

uiteraard ook weer lezen in deze

editie van het clubblad. 

Veel leesplezier toegewenst!

De redactie

Jessica van den Adel

Rudi Borkus
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GOEDE RESULTATEN VDZ-TEAMS BIJ
COMMANDEUR TOERNOOI 2005

In het laatste weekend van augustus is het Commandeurtoernooi
voor de 34e keer gespeeld. Het toernooi is goed verlopen, met
uitzondering van de afzeggingen. Het afzeggen van teams op het

laatste moment is vervelend, maar hoort er blijkbaar bij. Hierdoor
moest het programma helaas op het laatst aangepast worden. De
opzet van het toernooi was dit jaar wat anders met kruiswedstrijden

en kruisfinales. Dit heeft goed uitgepakt,
hoewel sommige teams de

kruiswedstrijden niet hele-
maal doorhadden en te vroeg
naar huis waren gegaan. 

De VDZ-teams hebben goed
gepresteerd, maar SML werd de ver-

rassende winnaar van de Commandeur
Wissel trofee van 2005. Hiermee

heeft SML ook het recht om een
vriendschappelijke wedstrijd van hun D1 tegen

de D1 van de Vitesse/AGOVV Voetbal Aca-
demie te spelen. Inmiddels is deze
wedstrijd ingepland voor 4 okto-
ber a.s.

De uitslagen van het 34e Commandeur toernooi

Door deze uitslagen werd de totaal uitslag van de Commandeur trofee:
1. SML
2. UNION
3. VDZ

Zoals gebruikelijk wordt elk jaar de sportiviteits-prijs uitgereikt.
Deze prijs is dit jaar gewonnen door Westervoort, direct gevolgd
door VDZ en SML.

Hiermee sluiten we de jeugdtoernooien van 2005 af.
Graag wil ik een dankwoord richten aan de sponsors en alle vrijwilli-
gers (toernooicommissie, barmedewerkers, EHBO, scheidsrechters en
velen anderen). Door hun inzet zijn de toernooidagen prima verlopen
en kregen we van verschillende kanten complimenten.

Namens de toernooi commissie,
Han Werner

D-pupillen
1. UNION
2. VDZ
3. SML
4. VVO
5. Westervoort
6. WSV
7. Rhenen
8. RVW

C-junioren
1. UNION
2. SML
3. Rheden
4. Westervoort
5. WSV
6. VVO
7. RVW
8. VDZ

B-junioren
1. VDZ
2. SML
3. UNION
4. VVO
5. Westervoort
6. Rheden
7. ESA 2
8. WSV

A-junioren
1. ESA 2
2. SML
3. Westervoort
4. VDZ
5. Union
6. VVO

JEUGD GEEFT HET

GOEDE VOORBEELD

De elftallen van VDZ en
SML lieten op zaterdag 8
oktober zien dat je ook

zonder verf en gele kaarten kon
voetballen. Aan deze sportieve
wedstrijd, gespeeld door het D2

van VDZ en het D2 van
SML konden de eerste
elftalspelers van beide

verenigingen een
voorbeeld
nemen.

Vanaf de eer-
ste minuut werd
er stevig en fel
gevoetbald, maar
wel op een zeer

sportieve manier.
SML kwam op

een 1-0
voorsprong

uit een coun-
ter, misschien niet

geheel verdiend gezien het goede
spel van VDZ. Nog in de 1e helft
wist de thuisploeg wel de kansen
te benutten en gingen zo met een
2-1 voorsprong de rust in. 
Gezien de 1e helft, waren de ver-
wachtingen hoog gespannen. Over
en weer waren er legio kansen,
maar VDZ wist toch de 3-1 te
scoren. De toenemende druk van
SML mocht niet baten en VDZ
speelde de wedstrijd rustig uit. 
Al met al was het een zeer goede
en sportieve wedstrijd, die iede-
re scheidsrechter wel zou willen
fluiten. Hopelijk vinden er in de
toekomst vaker zulke partijen
plaats.

Een (jeugd)scheidsrechter
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Commandeurtoernooi
Al vroeg in het seizoen speelden
we het 34e Commandeur-toer-
nooi. Nauwelijks of zelfs niet
getraind werd Rheden (5-0), VVO
(2-0) en Westervoort (2-0) ver-
slagen. De aangetrokken spelers
(van buitenaf: Desney, Joep en
Poria en van  de E1: Martijn en
Simon) speelden al snel "inge-
speeld" mee. De halve finale ging
tegen SML ook nog makkelijk: 3-
0 winst en de finale ging tegen
Union weliswaar met 1-0 verloren
maar Koen kreeg even daarvoor
een grote kans die helaas op de
lat eindigde. Maar een goed
resultaat tegen een opponent uit
de Top-klasse (die zelfs van
Vitesse/AGOVV D1 wint!). Al met
al een goed begin.

Bekerwedstrijden
Dit werd in de bekerwedstrijden
voortgezet. De eerste tegen
Blauw Geel winst met 7-0 waarbij
de ingevallen "en goed in de
gaten duikende" Joep de laatste
drie achter elkaar maakt. Dat
noemt men ook wel een hattrick.
De tweede bekerwedstrijd gaat
helaas verloren tegen DVS
(Ermelo). Een zeer goed voetbal-
lend hoofdklasse-team  (staan
ongeslagen bovenaan!). Met 2-5
verlies leren we hopelijk heel
veel. Een team wat zeer goed de
bal kan rondspelen, mooi over de
vleugels aanvalt waarbij uit de
voorzetten gescoord wordt. Mooi
om te zien! Die gaan we nog een
keer uitnodigen.

In de competitie
In de competitie gaat het "voor-
lopig" goed. We moeten met enig
voorbehoud schrijven want de
topper tegen de "voorlopig laat-
ste concurrent" Vitesse 1892
komt eraan: Zaterdag 29 okto-
ber. Beide ploegen staan ongesla-
gen bovenaan. De D1 wint tegen

UD (7-1), SML (2-3), Robur et
Velocitas (0-4), Voorwaarts (9-0)
en Arnhemia (0-7) en staan op
doelgemiddelde bovenaan (30-3).
Een compliment moet daarbij uit-
gaan naar het team (waarbij
gezegd moet worden dat er nog
geen enkele uit-wedstrijd goed is
begonnen!) maar vooral naar de
"gemaakte" keeper Simon. Vorig
jaar nog spelend in de D1 (af en
toe keepend) en nu voor het
eerst in de grote goal. Tegen
SML pakt hij de punten door vlak
voor tijd een 1:1 situatie te red-
den.

Voor de volledigheid:
Zwaluwentoernooi: vier keer
winst tegen SML, Vitesse,
Arnh.Boys en tegen Esca
Oefenwedstrijd tegen OBW: 6-2
winst

VERSLAG VAN DE D1
Desney en Luuk spelen in het
regioteam van de KNVB mee
waarbij ook tegen VDZ D1 is
gespeeld. Uitslag weet ik niet
meer…..vraag maar aan Robbert
of Cees!
En "last but not least" meent
Vitesse/AGOVV D3 ook tegen
ons te moeten oefenen. Welis-
waar spelen in dat team veelal
2e-jaars E maar toch…….er wordt
door de D1 met 9-0 gewonnen
waarbij de D1 ook E-tjes inzet.
Jesse en Tom soren meteen bij
hun debuut. Klasse! (De uitslag
komt kennelijk zo aan dat deze
verder niet vermeld wordt op de
Vitesse-jeugdsite). Dinsdag 22
november komt Vitesse/AGOVV
D2 op bezoek.
D1: ga zo door!

Peter Pröpper

Boven, van links naar rechts
Stijn, Joris, Simon, Tom, Koen, Martijn, Luuk en Robin (Rudy)
Onder, van links naar rechts
Poria, Romen, Joep, Robin, Desney en Floor



Dave’s Hairdesign

DAMES- EN HERENKAPSALON

met of zonder afspraak
Tel. 026 - 3883274

Henriette Frazerstraat 5
6836 RP Arnhem
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In opdracht van de KNVB deden de
pedagoog Albert Buisman en bewe-
gingswetenschapper Sander Waare
van de Universiteit Utrecht onder-
zoek naar de positie van vrouwen
in het Nederlandse voetbal. Ze
enquêteerden in diverse leeftijds-
categorieën en kregen een onver-
wacht hoge respons van vooral de
pupillen (10 tot 12 jaar).

Pupillen spelen soms in meis-
jesteams, die in een meisjescom-
petitie uitkomen. Soms ook is er
sprake van gemengde teams. Bijna
de helft van de meisjes vindt dat
er in de meisjescompetitie sprake
is van te grote verschillen, zodat er
grote uitslagen worden genoteerd.
In de gemengde competitie is
sprake van meer spanning, niette-
min houden veel clubs vast aan
een meisjesteam waarin meisjes
van acht en veertien jaar zijn
samengebracht.’
Buisman: ‘Er bestaat grote span-
ning tussen enerzijds de ambities
van voetballende meisjes en ander-
zijds hun geringe mogelijkheden op
clubniveau. Meisjes willen lekker
voetballen, zoals ze ook bij de jon-
gens zien.’ Maar de praktijk is
weerbarstig, al verwachten de
onderzoekers dat van de aanstel-
ling van bondscoach Vera Pauw
nieuwe, wervende kracht zal uit-
gaan. ‘Van haar kun je het nodige
verwachten. 

‘De problemen zitten vooral in de
competitie-indeling, het geringe
aantal meisjes per club, de snel
wisselende samenstelling van de
teams naar geslacht en niveau. Als
je gek van sport bent, dan wil je
een goede competitie-indeling en
wil je niet dat er grote onderlinge
verschillen zijn. Meisjes in de pupil-
lenleeftijd voetballen het liefst in
gemengde elftallen, junioren spre-
ken hun voorkeur uit voor een
gescheiden competitie met, zoals

bij jongens, leeftijdslimieten.
‘Voetbalclubs spelen daar weinig
op in, ze beperken door slechts
één of twee teams te vormen de
speelruimte en de talentontwikke-
ling. 
Meisjes stellen voor zichzelf vast
dat ze bij de clubs weinig kans
hebben om zich te ontplooien. Ze
vinden ‘dat ze tweederangs zijn’.
52 Procent van de ondervraagden
in de seniorencategorie vindt ‘vrou-
wenvoetbal, het ondergeschoven
kindje van de club.’ Ze moeten het
meestal doen met ballen die door
de mannen zijn afgedankt en erge-
ren zich aan het niveau van de
arbitrage. 
Volgens Buisman schuilt het pro-
bleem van het vrouwenvoetbal ook
in de tragiek van de verenigings-
cultuur in het amateurvoetbal. ‘De
bestuurders zijn vaak oudere man-
nen die het vrouwenvoetbal totaal
niet interesseert. Een van de vrou-
wen zegt : ‘De oudere heren en
enkele stijfkoppen kunnen het ons
nog steeds moeilijk maken.’

Vrouwen moeten volgens Buisman
een bijna mythische barrière over-
winnen. ‘Het is niet overal slecht,
want er zijn tal van vrouwvriende-
lijke clubs. Frappant is dat,
ondanks alle kritiek, weinig vrou-
wen bereid zijn zich aan te sluiten
bij een beter geleide regioclub.
Bijna 80 procent van de voetbal-
vrouwen komt uit een typisch voet-
balgezin, waar de clubliefde nog
telt.  Wellicht dat dit de paradox
verklaart.’
‘Maar we zouden het vrouwenvoet-
bal groot onrecht aandoen met de
typering ‘dat ze alleen maar voor

de gezelligheid komen’. Vooral de
meisjes-junioren willen echt
presteren. Op die ambitie wordt
slecht ingespeeld. Getalenteerde
jongens worden in toenemende
mate naar LOOT-scholen gestuurd
waar ze een aangepast studie-
rooster hebben. Er zijn betaalde
clubs die hun hele selectie dit
onderwijs laten volgen, meisjes
kom je er niet tegen. Over discri-
minatie gesproken! Meisjes hebben
veel minder carrière-perspectieven
in het voetbal dan jongens.

‘Waarom start de KNVB niet met
opleidingscentra door het hele land
voor getalenteerde meisjes? Of
verplicht de clubs in het betaald
voetbal een meisjesafdeling op te
richten. Het is tijd voor een cul-
tuuromslag. De KNVB moet gehoor
geven aan het verzoek van de mei-
den om pure competitiesport te
kunnen beoefenen.’

Buisman zegt dat niet alleen de
wet op gelijke behandeling tot
deze cultuuromslag moet leiden.
‘Er zijn ook pedagogische argu-
menten. De voetbalontwikkeling
van gemotiveerde meisjes wordt
geblokkeerd. De KNVB loopt achter
in het emancipatieproces, want in
de samenleving komen steeds
meer vrouwen op belangrijke
posten terecht.

‘Maar het vrouwenvoetbal loopt
ook in vergelijking met hockey en
andere sporten ver achter. Bonds-
coach Vera Pauw zei onlangs tegen
me: ‘Vrouwen moeten zich invech-
ten in een niet vrouwvriendelijke
omgeving’. Dan zeg ik: ‘Vergeet
niet dat ze in een bepaalde context
zitten en dat kun je niet gauw ver-
anderen. Daar is druk van buiten
voor nodig, bijvoorbeeld van over-
heid en politiek.’

Onderzoekers: ‘Kom op
KNVB en politiek, 
voetballende vrouwen
worden nog steeds
achtergesteld!’

UTRECHT - De KNVB telt 80.000 vrouwelijke leden. Meer dan de helft is jonger dan 19 jaar, ze voelen
zich vaak miskend. ‘Oudere heren en stijfkoppen maken het ons nog steeds moeilijk.’

'HET IS HOOG TIJD VOOR EEN CULTUUROMSLAG'
Bron tekst:  Van onze verslaggever Poul Annema d.d. 10 oktober 2005

Door de redactie ingekort
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mag de bindende wedstrijd waar-
voor de betrokken speler niet
speelgerechtigd was in mindering
worden gebracht. 
De speler die een directe rode
kaart ontvangt, krijgt géén schrif-
telijk bericht van de KNVB over
zijn niet speelgerechtigdheid voor
de eerstvolgende bindende wed-
strijd. Dit benadrukt de gezamen-
lijke verantwoordelijkheid van de
vereniging en de betrokken speler
om hier op correcte wijze mee om
te gaan.

Het opstellen van een niet
gerechtigde speler kan, bij con-
statering ernstige tuchtrechtelijke
gevolgen hebben voor het desbe-
treffende elftal / team, de betrok-
ken speler en uw vereniging.
Een gewaarschuwd mens telt ook
in dit geval voor twee.

SPELERSPASSEN

Na een proefperiode in andere
districten zal m.i.v. het seizoen
2006/2007 ook in het district Oost
(waar wij in spelen) de spelerpas
weer ingevoerd worden, doch niet
voor E- en F spelertjes. 
De verenigingen zullen dus van
alle spelende leden, met uitzonde-
ring van de E- en F spelers, pas-
foto's moeten gaan inzamelen en
dat gaat van start in februari
2006. Aangaande deze pasfoto's
enkele opmerkingen:
De pasfoto's kunnen kwaliteitsre-
denen niet digitaal aangeleverd
worden en er dienen het bekende
formaat van 3 bij 4 centimeter te
hebben. Zowel kleurenfoto's als
zwart-wit foto's zijn toegestaan.
De spelerspassen blijven eigen-
dom van de KNVB.
Zodra er meer bekend is zal ik jul-
lie verder informeren

Roel van der Leij
Wedstrijdsecretaris

in december 2003 besloten om op
een andere wijze om te gaan met
spelers die een directe rode kaart
krijgen.

Tot voor kort was de situatie zo,
dat een speler die een directe rode
kaart ontving, meestal pas na het
eerst volgende speelweekeinde de
uitspraak van de tuchtcommissie
ontving. Dit betekende dat een
speler, na het krijgen van een
directe rode kaart, nog zeker een
week kon blijven voetballen. Dit is
een niet gewenste situatie. Reden
voor de KNVB om de volgende wij-
ziging door te voeren.

Indien een speler (ongeacht uit
welk elftal / team deze komt van
uw vereniging) een directe rode
kaart ontvangt (dus niet twee maal
een gele kaart in dezelfde wed-
strijd), dan is deze speler niet
speelgerechtigd voor de eerstvol-
gende bindende wedstrijd van zijn
elftal / team (artikel 9 lid 2 onder
a Reglement Wedstrijden Amateur
Veldvoetbal en Reglement Wedstrij-
den Amateur Futsal).

Kortom: de eerstvolgende wedstrijd
staat de speler "buitenspel." Tot en
met de dag waarop de eerstvol-
gende bindende wedstrijd is
gespeeld, is de speler ook niet

gerechtigd om uit te komen
voor enig ander elftal /

team van zijn vereni-
ging.
De tuchtcommissie

zal vervolgens zo
spoedig mogelijk uit-

spraak doen en de
straf bepalen.
Op de opgeleg-
de straf door
de tuchtcom-
missie naar
aanleiding van
een directe

rode kaart,

SIERADEN-INSTRUCTIE 
amateurvoetbal.
(Bron: Officiële Mededelingen
KNVB district Oost nr. 2)

Het bestuur amateurvoetbal van
de KNVB heeft besloten de aange-
scherpte UEFA instructie voor
internationale scheidsrechters met
betrekking tot het dragen van sie-
raden niet door te voeren in het
amateurvoetbal. Deze beslissing is
in lijn met het uitgangspunt van
de KNVB dat er pragmatisch
omgegaan wordt met regelgeving.
De instructie, die het dragen van
sieraden (ook als deze "afgeta-
ped" zijn) verbiedt, zal in de prak-
tijk moeilijk te handhaven zijn op
het amateurveld.

Voor het amateurvoetbal is en
blijft regel 4 van de spelregels het
uitgangspunt. Deze regel stelt dat
spelers geen sieraden of andere
zaken mogen dragen die een
gevaar opleveren voor de tegen-
stander en / of de speler zelf. Dit
wordt door de scheidsrechter
bepaald. De scheidsrechters in
het amateurvoetbal zullen evenals
in voorgaande seizoenen op een
verstandige wijze met de interpre-
tatie van deze regel omgaan. In
de praktijk betekent dit dat horlo-
ges, armbanden, kettingen en
scherpe sieraden in veel gevallen
moeten worden afgedaan, ter-
wijl piercings in het gezicht
moeten worden afgeplakt.
Gladde ringen, zoals trouw-
ringen, mogen gewoon
gedragen worden en behoe-
ven niet te worden afge-
plakt.

RODE KAART

In het kader van het zogenaamd
"lik-op- stuk-beleid" en de fair
play gedachte, heeft de algemene
vergadering amateurvoetbal reeds

OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE KNBV
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Q u i zKEN JIJ DE REGELS VAN

JOUW SPORT?
vraag 11.1
De aanvoerder van een de partijen kan de wedstrijd wegens een blessu-
re niet voortzetten. Geen van zijn partijgenoten wil zijn functie overne-
men. Wat beslist de scheidsrechter?
a. hij wijst er zelf een aan.
b. hij vraagt een bestuurslid er een aan te wijzen.
c. hij laat doorspelen.
d. hij staakt de wedstrijd.

Vraag 11.2
Kan een scheidsrechter op een beslissing terugkomen?
a. dat mag hij altijd doen.
b. dat mag hij alleen doen als het spel nog niet is hervat en er niet

voor rust of einde wedstrijd gefloten is.
c. dat mag hij alleen doen als het spel nog niet is hervat en er niet

voor het einde wedstrijd gefloten is.
d. dat mag hij nooit doen.

Vraag 11.3
Wanneer is de tijd verstreken?
a. als het eindsignaal klinkt.
b. als de tijd op het horloge van de scheidsrechter verstreken is.
c. als de tijd op het horloge van de scheidsrechter verstreken is, maar

hij moet  wel de uitwerking van een vrije schop of hoekschop
afwachten.

d. als de tijd op het horloge van de scheidsrechter verstreken is, maar
hij moet  wel de uitwerking van een aanval op het doel afwachten.

Vraag 11.4
Wanneer een spelhervatting genomen wordt, moet de afstand tussen de
spelers van de tegenpartij en de bal minstens 9.15 m. zijn. Wanneer
moet de afstand groter zijn?
a. de veldspelers bij een strafschop.
b. bij een hoekschop.
c. bij een doelschop.
d. bij een aftrap.

Vraag 11.5
Uit een hoekschop wordt de bal tegen de paal geschoten. Voordat een
andere speler de bal aanraakt, wordt de terugkomende bal door de
nemer van de hoekschop via de doelverdediger in het doel geschoten.
Wat beslist de scheidsrechter ?
a. hoekschop overnemen, omdat de bal tweemaal door dezelfde speler

werd gespeeld.
b. indirecte vrije schop op de plaats waar de bal voor de tweede keer

werd gespeeld.
c. het doelpunt wordt goedgekeurd.
d. directe vrije schop op de plaats waar de bal voor de tweede keer

werd gespeeld.

De juiste antwoorden zijn vind je pagina 19

Zoals jullie weten, hebben de

KNVB en Super De Boer een

voetbalactie gestart. Je kunt

bij Super De Boer een cd-rom krij-

gen, waarop 150 voetbaltrucs ver-

zameld zijn. Bij aankoop van ver-

schillende producten, iedere week

verschillende, krijg je een 3d- card,

waarmee je zo'n truc kunt active-

ren. Stap voor stap kun je dan die

truc leren.

Nu doet niet iedereen boodschap-

pen bij Super De Boer en we

weten allemaal dat je die kaartjes

nooit compleet krijgt. Bij VDZ wil-

len we dat toch gaan proberen.

Er komt een Superkicks middag.

Hoe we het gaan doen en wat we

precies gaan doen, weten we nog

niet, maar er komt in ieder geval

een ruilbeurs, waar je dubbele

kaarten kunt ruilen en kunt probe-

ren je verzameling compleet te

krijgen. Heb je al kaarten over en

wil je ons helpen, dan kun je ze

altijd inleveren bij Jan Schmitz. Die

kaarten komen dan ook op de ruil-

beurs. Hopelijk krijgen we zo alles

compleet en kunnen we 150 trucs

leren.

Wil je meer informatie over deze

actie, kijk dan op www.super-

kicks.nl. Daar kun je ook gratis

codes vinden, waarmee je een

'move' kunt activeren.

Paul Teunissen

SUPERKICKS



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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Hoe lang speel je al bij VDZ? 2 jaar
Waarom koos je voor VDZ? Veel vriendjes en een goede club
Op welke positie speel je het
liefst?

Spits

Wie vind je de beste speler van
VDZ en waarom?

Berry Valen, omdat hij
super goed is in keepen

Wie vind je de beste voetballer
en waarom?

Huub Valen, hij is goed in
voetballen

Wat is je favoriete club?. Ajax en Vitesse
Heb je nog andere hobby's? Computeren 
Wat wil je later worden? Voetballer 
Wat vind je het leukst wat je
hebt meegemaakt bij VDZ?

Slaapmutsentoernooi

Wat was je beste wedstrijd of
actie?

Bij het zwaluwentoernooi,
tegen Vitesse

Wat wil je verder nog vertellen
over VDZ of over jezelf?

Ik vond het erg leuk om Pupil van
de Week te zijn. Bedankt voor
alle cadeaus en de leuke training

Naam: Huub Valen
Ik ben 7 jaar oud en speel in VDZ F3 als midden-
velder. Ik was pupil van de week bij de wedstrijd:
VDZ1 - SCOUC1, op zondag 2 oktober 2005, de uit-
slag was 1 - 0.

Hoe lang speel je al bij VDZ? Een half seizoen
Waarom koos je voor VDZ? Mama had VDZ uitgekozen. Toen

we samen gingen kijken vond ik
VDZ heel leuk

Op welke positie speel je het
liefst?

Middenvelder 

Wie vind je de beste speler Maxwell van Ajax want hij maakt
de mooiste slidings

Wat is je favoriete club?. Ajax en VDZ
Heb je nog andere hobby's? Voetballen en spelletjes doen
Wat wil je later worden? Het liefst voetballer en anders

sporenonderzoeker bij de politie
Wat vind je het leukst wat je
hebt meegemaakt bij VDZ?

Het leukst vond ik dat ik bij de
training ook eens een keer een
goal gemaakt heb

Wat was je beste wedstrijd of
actie?

De beste wedstrijd is een wed-
strijd die je wint

Wat wil je verder nog vertellen
over VDZ of over jezelf?

Alleen nog dit: op judo heb ik
geleerd dat als je je best doet
dan ben je de beste. Dus ik pro-
beer mijn best te doen

Naam: Renzo Karol
Ik ben 10 jaar oud en speel in VDZ E3 als verdedi-
ger. Ik was pupil van de week bij de wedstrijd:
VDZ1 - Columbia 1, op zondag 18 september 2005,
de uitslag was 1 - 2.

Pupil van de WeekPupil van
de WeekPupil van de Wee
kPupil van de WeekPupil va
n de WeekPupil van de We
ek Pupil van de WeekPupil
van de WeekPupil van de
WeekPupil van de WeekPup

Hier zie je Huub valen tussen de
eerste elftalspelers 

Robin en Dennis

Renzo betreedt het veld samen
met de 2 teams en de scheids-
rechter

Renzo toont trots de bal



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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John Holtackers 1-11

Ko Snel 1-11

Rens Snel 1-11

Niene Nijland 3-11

Desiree van Omme 3-11

Sjors Dreuning 4-11

Boyan Gerretzen 4-11

Floyd Gerretzen 4-11

Marieke Hermans 4-11

Michiel Molenaars 4-11

Anis Sapulette 4-11

Auke Seinen 5-11

Anne Blum 6-11

Bart van Loon 6-11

Andor Buisman 7-11

Gerla Kamp 7-11

Jeroen Klerkx 7-11

Hans Schuring 7-11

Bas Schrijner 9-11

Randolph Brion 10-11

Mathieu de Kruijf 10-11

Harro Gudden 11-11

Irene Gudden 11-11

Natan Mulder 11-11

Freek Pool 11-11

Paul Rombout 11-11

Sander de Bont 12-11

Robert-Jan Damen 13-11

Bram Rouwenhorst 13-11

Taike Rouwmaat 13-11

Jurjen Wabeke 13-11

Remco v. Zutphen 13-11

Yorick Buiskool 14-11

Lissy Jacobs 14-11

Kiki Swanenburg 14-11

Frank Westen 14-11

Bart Jansen 15-11

Callum Lewis 15-11

Renier Blumenstein16-11

Marcel Broecks 16-11

Sjoerd ten Dam 16-11

Jan Tenback 16-11

Fred Wigt 16-11

Niels Emeis 17-11

Niels van Maanen 17-11

B. Witteloostuijn 17-11

Roberto Alex 18-11

Job Michel 18-11

Tom Valen 18-11

Erik ten Velde 18-11

Anouk Kiezenberg 19-11

Frank Lassche 19-11

Mark v.d. Made 19-11

Chris Oosterink 19-11

Bert Sark 19-11

Luuk Hooymans 21-11

B.G. Tiehuis 21-11

Martijn Venema 21-11

Pim Blok 25-11

Thijs Koevoet 25-11

David Willemsen 26-11

Harm Bastiaanse 27-11

Rudi Borkus 27-11

Stefan Buiskool 27-11

Lauke Bos 28-11

Kevin Rombout 29-11

Eef Horstink 30-11

T. Schuurkamp 30-11

Arno Berkhout 1-12

Erik Koopman 1-12

Abdellah Nassiri 1-12

Ronald Mos 2-12

Ale Apraricio 3-12

Jill Gagliardi 3-12

N. Remmerswaal 3-12

Ruben v.d. Horst 4-12

Hugo Jansen 4-12

Raynor Keuben 4-12

Joppe Klein 5-12

Rachel v.d. Kroon 6-12

Irene Roelfsema 6-12

Michiel Kempkens 7-12

Floris Pfeil 7-12

Maxime Rutten 7-12

Willem Meijer 8-12

Kees Top 8-12

Thies Dekker 10-12

Henk Havekes 10-12

Joop Hengeveld 10-12

Inge Davelaar 12-12

Arjen Koudijs 12-12

Hans Vermij 12-12

Han van Erten 14-12

Miko Volman 14-12

Maurice Burgers 15-12

Ozan Köse 16-12

Dominic Kok 17-12

Enza Monster 17-12

Niels Bouwman 19-12

Thomas Fransen 20-12

Maarten Holtus 20-12

Alexander de Boer 21-12

Nick v.d. Klok 21-12

Bram Langelaar 21-12

Joost Paulissen 21-12

Janneke Snetselaar21-12

Rik vd Oosterkamp23-12

Joris Verheij 23-12

Ralph Decker 24-12

Th. Witteloostuijn 24-12

Sasja van Dijk 25-12

Pieter v. Leeuwen 25-12

Richard Ritmeester 25-12

Thijs de Schipper 25-12

MartinKoenen 27-12

Gunnar ten Thij 27-12

Gert-Jan Duis 28-12

J. Remmerswaal 28-12

Lorenzo Stronati 29-12

J. Witteloostuijn 29-12

Max de Blank 30-12

Rob Brinkhoff 30-12

Tjerk Elzinga 30-12

Michael Huiskamp 31-12

Peter Seinen 31-12

Nienke Verkooijen 31-12

Jop Voorhoeve 31-12

VERJAARDAGEN VDZ LEDEN
NOVEMBER EN DECEMBER



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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De basis was er al wel.
Joerie,Hugo, Mike, Noah, Pablo
en Richard komen samen uit de
F3. Coen, Jesse en keeper
Maarten komen uit andere F-
teams. Zij vormen dit jaar de
F1! Samen met maar liefst twee
trainers (Gino is erbij gekomen)
en een nieuwe leidster ( Caroline)
gaan ze dit jaar voor de "prij-
zen". 

Al snel speelden ze wed-
strijden voor de beker.
Eerst tegen Spero,

gewonnen met 3-2. Jesse scoorde
daar bij zijn debuut een
prachtige goal van ver met een
schot in de kruising. Drie dagen
hierna mochten ze al weer spe-
len, tegen OVC. Weer winst: na
een ruststand van 6-0 winnen ze
met 7-2. Noah scoorde maar
liefst 5 keer. Maarten, de kee-
per, kreeg de eerste helft hele-
maal niets te doen. Gelukkig was
zijn moeder in de buurt voor een
gezellig praatje. Joerie en
Richard "moeten" van achteruit
voetballen en houden tegen wat
ze tegen moeten houden. 
Na deze wedstrijd kunnen we
zeggen dat we door zijn in de
"Amstel-cup".
In de competitie is de F1 inge-
deeld in de hoofdklasse waar we
de eerste wedstrijd al weer
tegen OVC moesten. Weer winst,
deze keer met 5-0. Mike maakt
zijn eerste na een mooie solo. En
Joerie scoort ook voor de eerste
keer. Coen staat weer een paar
keer op de goede plaats en
scoort er maar liefst twee.
Maarten heeft weer een vrije
dag. Dat heeft hij de volgende
wedstrijd echt omdat hij feest
heeft. De F1 oefent tegen een
zeer goed DVC op de vrijdag-

avond. Een uitslag die nog meer
publiek verdiende ontstond er.
Maar liefst 5-9 voor DVC (en dat
op de datum 5-9…probeer dat
maar eens!). Tot 4-5 bleven we
mooi bij waarbij Mike de 2-2
maakte met ……rechts. Dat is
voor "normale" voetballers niet
zo moeilijk, maar voor Mike! Het
was een prachtige wedstrijd
waarin we zagen dat we al veel
kunnen (leren). 
Doordat we maar met 5 ploegen
in competitie spelen en het Zwa-
luwentoernooi er tussen zat
speelden we pas 24 september
weer. Nu tegen SML.
(Ver)slap(en)! Geen duel werd er
gewonnen en pas laat was er een
opleving. Ook 's ochtends vroeg
moet er gevoetbald kunnen wor-
den. Zeker als een tegenstander
dat wel doet! 2-5 verlies was niet
nodig.

De volgende tegen de beste in de
poule (ESA) kan en wordt ook
verloren met 7-0. Ook hier leren
we van….wat er ook gebeurt: We
doen het met zijn allen of we
doen het…….
De voorlopig laatste wedstrijd
speelden we weer tegen OVC. Nu
wordt er in de mist (waarschijn-
lijk) met 3-7 gewonnen. Pablo is
overal en speelt formidabel.
Maarten heeft ook goede reddin-
gen en Richard houdt soms hele-
maal alleen vele tegenstanders
tegen. Hugo scoort en bereidt
goed voor. Op de film die van de
wedstrijd is gemaakt horen we
regelmatig de vader van Noah,
Noah tot groter(re) daden aan-
zetten. 
Al met al: de F1 is begonnen en
ze gaan zo door!

Peter Pröpper

DE F1 BEGINT

Oplossing spelregelquiz: 1 C,  2 B, 3 B,  4 C en 5 B
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130 (!) Kinderen, 60 vrijwilligers,
120 liter ranja, 50 kilo friet, 260
knakworsten, 25 liter chocolade-
melk en prima weer waren enkele
van de ingrediënten voor een
geslaagd slaapmutsentoernooi. 

Op donderdag 20 oktober
om 16.45 kwamen ze in de
kantine om zich in te

schrijven voor het 18e slaapmut-
sentoernooi: de F-, E-, en D-
pupillen. Het slaapmutsentoernooi

is een tweedaags verblijf op en
rond het VDZ-terrein. Na de
inschrijving hadden ze een half
uur om de slaapplaats in de
kleedkamers klaar te maken. Alle
F-jes en de spelers van de E4
t/m E8 begonnen om 17.30 met
de voetbalkermis, een spellenpar-
cours op het hoofdveld. De jon-
gens van de D en E1 t/m E3
mochten op dat moment in de
kantine aanschuiven voor een
bord friet met knakworst en
appelmoes. Na het eten was er
voor hen een training van ander-
half uur die werd gegeven door
selectiespelers van VDZ1 (Tom
Witjes, Frank Westen, Dennis

Bijkerk, Robin van
der Beek en Francis
Opoku). De kantine
werd vrijgemaakt en
de tafels opnieuw
gedekt, want de
F-jes en de
spelers van
de E4 t/m E8
eindigden hun
voetbalker-
mis. 

Na het eten
was er het
dierengelui-
denspel. Negen
verschillende
'dieren' (de
beesten van de
A2) zaten ver-
stopt in het don-
kere bos en
maakten elk een
eigen dierenge-
luid. De pupillen
gaan op de die-
rengeluiden af en

raden om welk dier het gaat.
Hebben ze het goed geraden dan
krijgt het groepje een letter.
Alle negen letters tezamen vorm-
den dit jaar het toepasselijke
woord 'Slaapmuts'. Het dieren-
geluidenspel is vooral spannend
doordat het

in een
donker

stuk bos
wordt gespeeld.

Enkele dieren
hadden zich erg

goed verstopt. Het
schaap zat bijvoorbeeld

hoog in een boom. Dat het
dierengeluidenspel span-
nend is, blijkt ook uit het
feit dat geen enkel kind
dít raar vond….. De orga-
nisatie had een partytent

met verlichting in het bos opge-
zet. Daar kregen de kinderen
warme chocolademelk. Terug in
de kantine werd er bingo
gespeeld waarbij mooie prijzen
te winnen waren, zoals ballen en
scheenbeschermers. In de pauze
was er limonade en een zakje
chips. Na de bingo was het voor
de jongste kinderen tijd om - al
dan niet met slaapmuts op - naar
bed te gaan. Op dat moment kwa-
men alle D-pupillen en de jongens
van de E4 t/m E8 terug van de
speurtocht en was er ook voor
hen de bingo. Om 23.30 gingen
ook zij naar bed.
Tja, en dan gaat
de wek-

SLAAPMUTSENTOERNOOI 2005

Wij zijn versierd!

Het toernooi op vrijdagmorgen,
vier tegen vier

Bijna bingo..
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Een nieuwe bingomaster.....
.... zijn voorganger rust even uit.

ker om 6.30. Voor sommigen uren
te vroeg. Even opfrissen, aankle-
den en met de hele groep het
bos in voor een wandeling van
zo'n drie kwartier. Bij terug-
komst stond het ontbijt klaar,
net als voorgaande jaren aange-
boden door Willem Rouwmaat. Na
het ontbijt was het dan tijd voor
het toernooi. De voetballers wer-
den naar gelijkwaardig niveau in
een team van vier ingedeeld
en speelden vier wedstrij-
den van een twintig minuten.
Teams hadden namen als PSV,
Valencia, Real Madrid. Het toer-

nooi verliep prima en er
werd flink gestreden. Om
11.00 liep het toernooi ten
einde. Sommige teams
speelden nog een wedstrijd.
Tussen 11.00 en 12.00 wer-
den de kinderen weer opge-
haald en kon daarna het
schoonmaken beginnen.
Sommige kinderen hadden
toch wel wat vermoeid-

heidsverschijnselen. 

We kunnen wederom
terugkijken op een
geslaagd Slaapmutsen-
toernooi, mede door
alle mensen die zich
hebben ingezet tijdens
het toernooi. Ook
namens alle kinderen:
heel hartelijk dank
daarvoor!!! 

De Jeugd Activiteiten CommissieSpannend! De kinderen worden het bos inge-
stuurd voor het dierenspel.

Wachten op de bingo

Voor natje en droogje werd goed gezorgd

Bingo!

Dennis Bijkerk legt uit



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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Dit is de fraaie naam van de nieu-
we trainer van de A1. Velen zullen
hem al wel eens bij VDZ hebben
gezien, maar verder dan dat zal
het niet gekomen zijn. Om hier
verbetering in aan te brengen
volgt hier een portret.

Hij is geboren op 5 maart

1967 in Kumasi, de 2e stad

van Ghana. In deze stad,

die ongeveer 1 miljoen inwoners

telt, voetbalde hij zowel in het

schoolelftal op de Primary School

(vergelijkbaar met onze basis-

school) als ook in de periode van

de Middle School (voortgezet

onderwijs). Daarna kwam hij in

een moeilijke situatie terecht. Hij

was inmiddels 17 jaar en als 1e

zoon van je vader moest je dan

het leger in. De enige manier om

hier aan te ontkomen was het land

te verlaten. Zijn vader had, door

werk in de cacao-export naar Euro-

pa, de financiële middelen om hem

naar Duitsland te zenden. Daar

woonde hij vier jaar bij pleegouders

terwijl hij studeerde.

Hierna ging hij terug naar Ghana,

waar hij al snel een Nederlands

meisje leerde kennen. Na een

maand ging hij met haar, als toe-

rist, naar Nederland en is daar

gebleven. Hij kwam in Nederland

aan in het najaar van 1988. Francis

ging samenwonen met zijn grote

liefde in Zutphen en trouwde met

haar. Ze kregen samen twee kinde-

ren, Jonathan en Daniël. Deze laat-

ste werd geboren op zijn verjaar-

dag en dit beschouwt hij nog steeds

als het mooiste verjaardagscadeau

ooit.

Na jaren niet gevoetbald te hebben

(veel te koud!!) kwam hij in aanra-

king met enkele spelers van voet-

balclub ‘De Hoven’ en ging bij deze

vereniging spelen. Al snel stapte

hij over naar S.V. Zutphen, waar

hij goed werd ontvangen omdat

men daar wèl Engels spreekt. Na

met het 1e team twee keer gepro-

moveerd te zijn speelde hij vele

jaren Be Quick Zutphen, volgde

een trainersopleiding en gaf trai-

ning aan teams van F t/m C. 

In 2003 is hij gescheiden en gaat

later samenwonen met Angela in

Arnhem. Hij blijft nog wel enige

tijd jeugdtrainer bij Be Quick.

Vanaf het seizoen 2003-2004 voet-

balt hij bij VDZ. Door blessures

aan zijn knie  is hij nooit echt

doorgebroken bij VDZ. Hij heeft

altijd met veel plezier gevoetbald,

maar merkt ook wel dat hij een

dagje ouder wordt. In het 2e elftal

speelt hij met veel plezier en krijgt

daar ook veel waardering. Hij voelt

zich nog geen echte VDZ-er, maar

wat niet is kan nog komen!

De trainer Francis
Francis is als trainer zeer fanatiek

en veeleisend. Hij staat dicht bij de

groep, waarbij niet alleen het voet-

bal maar ook het sociale gebeuren

volop aandacht krijgt. Je moet

samen veel kunnen lachen, maar

ook boos kunnen worden als het

nodig is. 

Na eerder al lagere leeftijdsgroe-

pen te hebben getraind heeft hij

nu bewust gekozen voor de A1.

Wat hem goed bevalt is de discipli-

ne en de mentaliteit van de groep.

Ook vindt hij het erg belangrijk dat

de jongens goed met elkaar kun-

nen opschieten en dat ze, naast

het voetbal, ook heel goed bezig

zijn met hun toekomst. 

Voor dit seizoen heeft hij zich de

volgende doelen gesteld: meer

voetbal in het team brengen; het

team moet kwaliteit uitstralen

minimaal periodekampioen worden

de jongens op een zodanig niveau

brengen dat de overgang naar de

senioren/selectie goed gemaakt

kan worden

Geert Rasing

FRANCIS OPOKU AGYEMANG

Zelfs direct na een wedstrijd valt er wat te leren, zoals je hierboven ziet
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VDZ 1 VERLIEST VAN DE

KOPLOPER
16 oktober 2005

Afgelopen zondag was er met 4-0

verloren bij Leones. Vandaag was

de kans om de nare smaak weg te

spoelen. Dit moest dan gebeuren

tegen de koploper. Al vrij snel in

de wedstrijd kreeg VDZ een tegen-

goal te verwerken. Mehmet werkte

de bal in eigen doel. Het antwoord

van VDZ kwam 5 minuten later.

Frank zorgde voor de gelijkmaker:

Een prachtig schot wat in de krui-

sing terecht kwam. VDZ bood de

tegenstander goed tegenstand, al

bleef Rheden erg dreigend.

Tien minuten na rust kreeg Robin

voor een overtreding een directe

rode kaart. Niet lang daarna kreeg

ook Dennis een rode kaart, na het

vloeren van zijn tegenstander.

Beide rode kaarten waren dubieus.

Tot overmaat van ramp scoorde

Rheden uit de vrije trap. Met 9

man kwam VDZ er nog maar nau-

welijks uit. Rheden kreeg een

kwartier voor tijd de kans om de

wedstrijd te beslissen, maar de

penalty werd fantastisch gekeerd

door Tom. In de laatste minuut

maakte Rheden dan toch de 1-3,

wat de definitieve nekslag beteken-

de.

Hilco Beeks (speler VDZ 1)

VDZ 1 VERLIEST UIT VAN

LEONES
9 oktober 2005

Na de eerste thuisoverwinning van

afgelopen zondag begon het eerste

elftal van VDZ zondag 9 oktober

vol vertrouwen en moed aan de

uitwedstrijd tegen Leones te Bene-

den Leeuwen. 

VDZ opende de wedstrijd sterk met

een aantal goede combinaties, het-

geen resulteerde in een goede

kans voor aanvaller Oscar Albricht.

Ondanks de goede poging van

Oscar werd de bal door de

keeper van Leones goed

gepareerd. Na ongeveer

een kwartier goed

gespeeld te hebben, scoor-

de Leones uit een stan-

daard situatie. Dit was

meteen ook de ommekeer

in de wedstrijd. Hierna vol-

gende een rumoerige peri-

ode waarin VDZ niet aan

goed voetbal toekwam.

Ondanks de intentie om

aan te vallen om zodoende

de gelijkmaker te scoren,

viel het tweede tegendoel-

punt wederom uit een

standaardsituatie.

Kort na rust scoorde Leo-

nes wederom uit een standaardsi-

tuatie de 3-0. Ook in de tweede

helft werden er te weinig kansen

gecreëerd om het de thuisploeg

echt lastig te maken. Het manke-

ment lag hem vooral in de moge-

lijkheden om rond de zestien meter

van de tegenpartij te geraken. In

de tweede helft probeerde VDZ

tevergeefs het tij te keren middels

het inbrengen van een aantal

wisselspelers. Ondanks een aantal

schietmogelijkheden werd de kee-

per van Leones niet gepasseerd.

Tien minuten voor het einde viel

Jeroen Westen uit met een hamst-

ringblessure, terwijl alle wissels al

waren gebruikt. Enkele minuten

hierna kreeg Alejandro een schop

op zijn oor, waardoor hij genood-

zaakt werd het veld af te gaan met

een ernstige wond aan zijn oor.

Wederom een tegenslag voor VDZ.

Wij wensen Ale als spelersgroep

veel sterkte. Door deze twee bles-

sures moest VDZ met 9 spelers de

resterende tijd van de wedstrijd

uitspelen. Vlak voor tijd scoorde de

thuisploeg de vierde treffer.

Kortom een nederlaag om lering uit

te trekken en vervolgens snel weer

te vergeten.

Zafer Akar
EERSTE THUISOVERWIN-
NING VDZ 1 
2 oktober 2005

Na de ongelukkige nederlaag tegen

stadgenoot SML Speelde het eerste

elftal afgelopen zondag 2 oktober

tegen SDOUC uit Ulft. Om 16.15

uur was de eerste thuisoverwinning

een feit.

In de beginfase kreeg SDOUC naar

HEREN 1 DOET VERSLAG
Door spelers van het eerste elftal, bron: internetsite www.vdz-arnhem.nl

Oefenwedstrijd De Graafschap 2 - VDZ (6-1)
op 2 augustus 2005. 
Trainer Fethi Ozerdogan beoordeelt zijn spe-
lers kritisch tijdens de wedstrijd
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wat later bleek hun grootste kans,

toen de bal vanaf de binnenkant

van de paal achter keeper Tom

Witjes terug het veld in kwam. In

de loop van de eerste helft kreeg

VDZ meer grip op de wedstrijd, dit

resulteerde in een aantal kansen.

De grootste kans was voor Mehmet

Akpolat Hij sneed vanaf links naar

binnen en krulde de bal buiten

bereik van de keeper tegen de

paal. In de slotfase van de eerste

helft maakte Oscar Albricht de 1-0

voor VDZ, hij verschalkte de kee-

per van de gasten met een correc-

te sliding en gleed de bal in het

doel.

Na rust verzuimde VDZ de voor-

sprong uit te bouwen. De gasten

kregen meer bal-

bezit, maar creëer-

den nauwelijks

noemenswaardige

kansen. Met twee

frisse en snelle

jongens in de

ploeg (Alejandro

Aparicio en Frank

Westen) counterde

VDZ de tegenstander van de mat.

Helaas, werden deze counters niet

omgezet in doelpunten, zodat in de

slotfase SDOUC nog kon gaan

jagen op de gelijkmaker. Dit lever-

de een spannend moment op. Kee-

per Tom Witjes kwam ver uit zijn

doel om een diepe bal te onder-

scheppen, een SDOUC-aanvaller

gooide echter snel in naar een

teamgenoot die de bal voor het

doel slingerde. Gelukkig was Tom

net op tijd weer terug om de kop-

bal vanaf de 5-meterlijn tegen te

houden.

Grote domper op de wedstrijd was

het uitvallen van spits Martin Turk.

Hij verstapte zich en zal waar-

schijnlijk lang uit de roulatie zijn

met een ernstige knieblessure.

Martin werd vervangen door Stefan

Veerman. Namens de spelersgroep

wensen wij Martin veel sterkte toe!

Robin van der Beek

16 oktober 2005:
Spanning voor het
begin van de wed-
strijd in de kleedka-
mer

OEFENMEESTERS VVON TE GAST BIJ VDZ

Op maandag 24 oktober was

het een drukte van belang op

ons sportcomplex. Niet min-

der dan Henny Spijkerman, hoofdtrai-

ner van betaald voetbal organisatie

FC Zwolle, verzorgde voor de VVON,

de vereniging van oefenmeesters, een

demonstratie training. In samenwer-

king met onze 1ste elftal selectie,

aangevuld met enkele A1 spelers

getraind op de situaties bij omschake-

ling van balbezit naar balverlies en

omgekeerd. Onder grote belangstel-

ling en aandacht van vele oefen-

meesters uit de regio werden deze

belangrijke aspecten in een wedstrijd-

situatie geoefend. De VVON trainers

dienen dergelijke oefensessie bij te

wonen om punten te verzamelen voor

verlenging van hun KNVB licenties.
Jan Schmitz ontvangt in ons clubhuis Henny Spijkerman (hier links op
een foto gemaakt door Willem Meijer)



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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Was het toeval of niet dat jullie
verslaggever net deze prachtige
wedstrijd heeft gezien? 

Vooral de eerste helft van de
eerste helft was formidabel. Jul-
lie waren heel scherp op de bal
en combineerden prachtig naar 3-
0. Thijs, Mischa en Joep R. scha-
kelden hun mannen bijna helemaal
uit en gaven mooie passes naar
het middenveld. Calvin speelde
als Frans Beckenbaur. Jelmer
hield bij uitvallen van ESA zijn
doel knap schoon was heel
betrouwbaar als terugspeelpunt.
Op het middenveld strooiden
Anies, Robin, Tom en Toby met
goede 1-2's en mooie dieptepas-
ses op de snelle buitenspelers
Joep K.T. en Youri. En Chimo was
beweeglijk en in de vorm van zijn
leven. Jammer dat Tijmen (ziek)
en Najib (gebroken neus, die
gelukkig alweer bijna is hersteld)
niet mee konden doen, want in
vorige wedstrijden deden zij het
ook heel goed.

De 1-0 was een prachtige goal
van Tom N. die de bal via een
mooie pas door het midden aan-
gespeeld kreeg, prachtig aannam
en binnen knalde. 2-0 was van
Joep die ook een pas door het
midden kreeg, goed aannam en
koel in de hoek plaatste. Robin
scoorde de 3-0, na mooi een
tegenstander te hebben uitge-
kapt. Natuurlijk zou de verslag-
gever ook graag de spelers  wil-
len melden, die de prachtige pas-
ses gaven, maar helaas, hij weet
ze niet meer.

Na rust was de wedstrijd duide-
lijk minder, omdat ESA er de
brui aangaf. Chimo scoorde na
heel beheerst na een mooie com-
binatie. En Toby scoorde een
vrije trap magnifiek in de boven-

hoek. Daarna zette Joep een
onoplettende verdediger opzij en
scoorde gedecideerd. Tenslotte
knalde Youri de 7-0 onbedaarlijk
hard in de touwen. Naast al die
goals werden er ook nog
prachtige kansen om zeep
gebracht. Youri schoot uit mooie
positie keihard en hoog mis en
Joep verhoogde de amusements-
waarde door op 2 meter voor
open doel te missen, omdat hij
was vergeten, dat hij was ver-
lopen ten opzichte van de goal.
(Lijkt me een mooi verhaal voor
van Nistelrooij als hij eens mist). 

Nu moet u niet denken dat ESA
D3 een armetierige team heeft,

want ze verloren maar met 1-0 en
met 2-0 van VVO D2 en Paasberg
D1 terwijl jullie daarvan met 4-0
en 3-0 verloren.
En nu dit goede spel kunnen
doorzetten zonder te vergeten
om goals te maken. Want eigen-
lijk speelden jullie zelfs de ver-
loren wedstrijden behoorlijk,
maar misten jullie toen de kan-
sen. Met  Najib en Tijmen er
weer bij zal dat toch zeker luk-
ken.
Wat me verder opviel is dat jul-
lie volgens mij ook een heel
gezellig team hebben; hou die
team spirit erin!!

Henk Klein Teeselink

ESA D3 - VDZ D2: 0 - 7
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UITSLAGEN KAARTAVONDEN

Jokeren
1. Greet Brinkhoff 65 punten

2. Elly v.d.Leij 66 punten

3. Karin v.d.Leij 71 punten

José van Omme had ook 71 p. maar

Karin wint door loting

Klaverjassen
1. Rob Heusinkveld 5866 punten

2. Erwin Singendonk 5787 punten

3. Bert van Daalen 5423 punten

27 oktober 2005

Inschrijvingskosten: € 2,50

Inlichtingen: Greet Brinkhoff

Trudy Brinkhoff

Voor de data van de kaart-

avonden: zie agenda
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Dit seizoen bestaat de E4 bijna
geheel uit F1-pupillen van vorig
seizoen, maar aangevuld met Nik
ter Horst (E4) en Martijn Kuyt
(F3). Omdat Maarten de Jonge
een laatstejaars F is, bleef hij in
de F1. Het team bestaat uit
talentvolle spelers met ieder zijn
kwaliteiten: Maurits Mulder en
Mitchell Driessen zijn onze vaste
keepers, hoewel beiden ook een
behoorlijk balletje meetrappen in
de wedstrijd. Maurits volgt zelfs
de keeperstraining en dat was
tijdens onze belangrijke wed-
strijd tegen Eendracht Arnhem
E2 te merken. Met fabuleuze
reddingen hield hij ons in de
race. Mitchell daarentegen maak-
te in het veld het verschil, want
hij scoorde drie keer, zodat we
met 6-3 wonnen en nu fier aan
kop staan. Daar leek het aan het
begin van het seizoen overigens
niet op, want we verloren de eer-
ste wedstrijd meteen tegen ESA
E6. Weliswaar nipt met 2-3, maar
toch. Daarna hebben we Eldenia,
Vitesse 1892, VVO, Eendracht en
Rheden aan de zegekar gebonden
en telkens weer 3 punten bij
Ciska ingeleverd! 

Onze verdediging is zeer solide
met Martijn Kuyt, Melle Dibbets
en Tijmen Gores. Meestal lossen
ze het voetballend op, maar soms
is het lange halen en snel thuis.
Ze hebben ook zeker aanvallende
ambities, want bij een voorsprong
lopen ze graag mee naar voren en
maken dan wel eens een doelpunt.
Maarten Bekhuis is onze verbin-
dingsman met overzicht en een
goede trap. Als Maurits of Mit-
chell niet keepen spelen ze ook
vaak vanaf het middenveld en
pikken dan hun goaltjes mee.
Maarten organiseert de verdedi-
ging en aanval en neemt de
meeste vrije trappen. 

Voorin zijn Stan Westerbaan,
Nik ter Horst, Jorn Donders en
Stan van der Meulen actief. Ze
creëren vele kansen en zijn zeker
niet zelfzuchtig. Ze verdelen de
doelpunten meestal mooi per
wedstrijd en zijn erg koelbloedig
voor het doel. Dankzij Eddy Dib-
bets, de vader van Melle, hebben
we nu ook het verband gevonden
tussen training en wedstrijd.
Dingen die op de training zijn
geoefend, worden op zaterdag in
de praktijk gebracht. Voor de
Kerst zal duidelijk zijn of we
VDZ's eer hoog hebben kunnen
houden. Dat is zeker niet het
belangrijkste, want dat is plezier

DE E4, TALENTENTEAM MET AMBITIES
in voetbal en leuk samen spelen,
maar wel mooi meegenomen. 

Tenslotte danken we Erik
Westerbaan voor zijn inzet en
betrokkenheid bij het team. Hij
heeft zijn 'lijders'-stokje over-
gedragen aan Eddy, die nu samen
met Herman Gores het begelei-
dend (komisch) duo vormt. Het is
bij Herman overigens niet te
merken dat maar één van zijn
stembanden optimaal functio-
neert. Ook de ouders dragen hun
steentje bij door hun trouwe
aanwezigheid bij en aanmoedigin-
gen tijdens de wedstrijden.

VDZ A1 - ZELOS A1

Voor de wedstrijd waren de verwachtingen hoog. Deze wedstrijd zou

kunnen bepalen of we dichter bij Longa in de buurt konden komen

die tegen de nummer vier Concordia moet spelen. Ook konden we

hiermee afstand nemen van Zelos, die derde staat.

We begonnen de wedstrijd met een vroege tegengoal van de nummer

negen van Zelos. De hele eerste helft was het VDZ dat het spel maakte,

maar zag het er niet naar uit dat er nog gescoord zou worden. Uiteinde-

lijk werd er toch gescoord. De keeper van Zelos keerde een hard schot,

waardoor de bal bij Daniel in de voe-

ten terecht kwam en die de bal daar-

na de goal in tikte.

De tweede helft was het VDZ dat het

spel maakte, maar toch wist de num-

mer negen van Zelos met een kopbal

weer een vroege tegentreffer te

maken, wat de stand op 1-2 bracht.

VDZ pakte het spel weer snel op en

door een mooie individuele actie van

Mick kwam VDZ weer op 2-2.

Ondanks het betere spel wist de A1

geen 100% kansen te creëren en ein-

digde de wedstrijd in een gelijkspel.

Dit was jammer, omdat ook Longa

gelijk had gespeeld.

Na afloop werd de A1 getrakteerd op

een heerlijke Ghanese soep die

beloofd was als er drie keer achter

elkaar zou worden gewonnen. Jordy K.

Na drie keer winst was er het wel-
verdiende Ghanese soepje, uitge-

serveerd door trainer Francis 
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Na een matige seizoenstart waarbij

er werd gelijk gespeeld tegen

Westervoort en Erica'76 en er werd

verloren tegen Sp. Brummen. Is

VDZ B1 langzaam naar de top 3

geslopen door overwinningen op

achtereenvolgens DVV met 3-0

tegen AVW'66 met 4-0 en tegen

Eerbeekse Boys met maar liefst

10-2.

De matige seizoenstart was te wij-

ten aan een aantal blessures zodat

VDZ niet op volle

kracht kon aantre-

den, ook blijken

vooral Wester-

voort en Sp.

Brummen

tezamen met

VDZ toot de

betere ploegen

van de afdeling te

behoren. Als VDZ B1 de lijn van

de laatste weken weet vast te

houden dan zit er aan het einde

van het seizoen een top 3 plaats

in. De komende wedstrijden zul-

len plaatsvinden tegen wat min-

dere broeders bij ons in de

competitie, echter tegen deze min-

dere ploegen zal het B1 100%

geconcentreerd moeten spelen om

in deze wedstrijden geen verdere

averij op te lopen en zodoende

met Sp. Brummen en Westervoort

kan blijven meedoen om het kam-

pioenschap. 

Bij het lezen van deze editie heeft

VDZ B1 inmiddels ook de volgende

wedstrijd in de beker gespeeld

tegen DVOL uit Lent, een wedstrijd

die normaal gesproken gewoon

gewonnen is door VDZ, wat bete-

kent dat de B1 weer een ronde

verder in de beker is.

VDZ B1 SLUIPT LANGZAAM NAAR DE TOP

Dit seizoen is de Volharder volledig vernieuwd. Maar dat is niet de
enige verandering. Werden de Volharders eerder door de trainers/lei-
ders uitgedeeld, vanaf nu worden ze keurig bij u thuis bezorgd door
een aantal jeugdleden. Alleen voor hen die buiten het bereik van deze

bezorggroep vallen wordt de Volharder per
post verzonden.

Waarom deze verandering? Eerder werd de

Volharder op naam verspreid. Dit betekende

dat er soms op één adres wel twee of drie exempla-

ren kwamen. Dit is onnodig en uit oogpunt van kostenbe-

sparing ook erg ongewenst. Een tweede argument is dat

de Volharders vaak veel te lang onderweg waren of

soms zelfs helemaal niet aankwamen. Er bleven

exemplaren in de postvakjes van diverse teams

liggen, maar ook in de tas van menig VDZ-speler

werd soms na weken (maanden?) een Volharder

aangetroffen. Redenen genoeg om over te stappen om een bezorg-

systeem. Dit betekent natuurlijk wel dat er een groepje vrijwilligers

gevonden moest worden die de organisatie van dit geheel op zich zou

willen nemen. 

De vrijwilligers die zich met de verspreiding bezig houden zijn:

Monique Schemkes

Toos Rutten

Jo Milder

Bij de bezorging van de eerste Volharder van dit seizoen verliep nog

niet alles even vlekkeloos. We rekenen op uw begrip hiervoor. Vanaf nu

gaan we er vanuit dat de Volharder binnen vier dagen nadat hij door

de drukker is afgeleverd bij u in de brievenbus valt.

In de volgende Volharder zullen we alle enthousiaste bezorgers aan u

voorstellen!

GR

VERSPREIDING VOLHARDER

DOOR JEUGDLEDEN

1. Bram van Eck - keeper (c )

2. Peter Frequin - verdediger

3. Taike Rouwmaat - verdediger

4. Rik van Hardeveld - verdediger

5. Brand Petersen - verdediger

6. Chris Kalkman - middenvelder

7. Rachid Harak-Gharafi - aanvaller

8. Thom Veldkamp - middenvelder

09. Raynor Keuben - aanvaller

10. Daan Crama - middenvelder

11. Martijn Venema - aanvaller

12. Vincent Gometon - verdediger

13. Jasper Pol - middenvelder

14. Maarten Holtackers - aanvaller

15. Emal Nabat - aanvaller

De B1 bestaat dit jaar uit de volgende spelers:
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De A1 ging dit seizoen van

start met een nieuwe trainer,

Francis Opuku Agyemang,

en met de vertrouwde krachten

Henk Koudijs(leider) en Jos Theu-

nissen (ass. scheidsr.). De nieuwe

trainer wist al snel een goede sfeer

te scheppen waardoor er goed

werd gewerkt. In de voorbereiding

naar de competitie werd er tijdens

het Commandeurtoernooi al

behoorlijk gepresteerd. De beker-

wedstrijden hierna lieten dezelfde

opgaande lijn zien. Veel inzet en

prima voetbal zorgden samen voor

goede resultaten tegen hoger spe-

lende ploegen. .Vanaf het begin

van de competitie wordt Francis op

de maandag geassisteerd door Peter

Seijnen, oud-speler van VDZ-1.

In de eerste competitiewedstrijd

was duidelijk dat er van de onder-

linge krachtsverhoudingen nog wei-

nig bekend was. Voorzichtig

aftasten van de tegenstander,

redelijk goed voetbal maar door

twee individuele fouten niet meer

dan een gelijk spel, 2-2, tegen

Concordia W.

Een week later werd in Dinxperlo

tegen een onnodige 5-0 nederlaag

aangelopen. Voor de rust had VDZ

zeker op voorsprong moeten

komen maar dat lukte niet. De 1-0

achterstand met de rust werd later

nog vergroot door DZSV tot 5-0.

Meerdere verdedigingsfouten

gaven duidelijk aan dat er van een

hecht team nog geen sprake was.

Een week later ging men vol

revanchegevoelens naar Hengelo

Gld. voor de wedstrijd tegen Pax.

Werd er in de 1e helft maar één

van de vele kansen verzilverd, in

de tweede helft werd de score al

snel opgevoerd tot de uiteindelijke

stand van 1-6. Tegenvaller in deze

wedstrijd was het al snel uitvallen

van Bas van Donselaar door een

open kniewond.   

In de thuiswedstrijd tegen Reünie

waren veel verdedigers afwezig

waardoor de trainer flink moest

improviseren met de opstelling. Na

een snelle 3-0 voorsprong gaf VDZ

de wedstrijd uit handen. De tegen-

stander werd sterker en wist twee

keer te scoren, mede doordat VDZ

met 10 man de wedstrijd moest

beëindigen. Toch bleef de voor-

sprong behouden en bleven de

punten in Arnhem. 

Varsseveld was de volgende tegen-

stander. Al snel kwam het team op

achterstand: 1-0. Geïnspireerd

door de nieuwe broekjes en kou-

sen werd de achterstand snel

goedgemaakt en omgebogen tot

een forse overwinning: 1-7.  Door

deze overwinning moest Francis

EEN GOED START VOOR VDZ A1

Staand, van links naar rechts:
Francis Opuku Agyemang (trainer/coach), Jos Theunissen (assistent
scheidsr.), Stefan Bierman, Jordy Krasenberg, Kars Rasing, Daniël Christ,
Daan Cramer, Chris Theunissen, Nick Topp, Henk Koudijs (leider)
Zittend, van links naar rechts:
Johan van Swaay, Mick Loos, Gino van Santen, Tijs Bergervoet, Stefan
Wildekamp, Eelco Lammertinck en Guido Breeman.
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Sinds enkele weken lopen de

spelers en begeleiders van

de A1 er piekfijn bij. Niet dat

ze daarvoor zo erg te klagen had-

den, maar het stak de heren toch

wel een beetje dat de A2 sinds het

begin van dit voetbalseizoen rond-

liep in mooie nieuwe trainingspak-

ken en shirts terwijl ze zelf nog de

oude pakken hadden. 

En dus gingen de spelers zelf op

zoek naar sponsors die een nieuwe

SPONSOREN STEKEN A1 IN NIEUW TENUE

zijn belofte nakomen om na drie

overwinningen op rij het team na

afloop van de volgende thuiswed-

strijd te trakteren op zelfgemaakte

Ghanese soep.  

In de wedstrijd tegen Zelos trof

VDZ een sterkere tegenstander dan

in de voorafgaande wedstrijd. Tot

twee keer toe werd een achter-

stand ongedaan gemaakt. Beide

ploegen waren uiteindelijk tevre-

den met  één punt. Hierna kwam

de topper tegen Longa '30 in  Lich-

tenvoorde. Deze ploeg stond onge-

slagen bovenaan de ranglijst en

VDZ was inmiddels opgeklommen

naar de tweede positie. In een

zeer spannende wedstrijd begon

outfit zouden willen financie-

ren. Die werden al snel gevon-

den in de personen van Eric

Peijs, de vader van aanvoerder

Tijs Bergervoet, en van Wim

van Swaay, de vader van

Johan. 

Dit leverde fraaie trainingspak-

ken op met als opdruk : Uitge-

verij Angerenstein. Maar ook

nieuwe kousen en broekjes

met als opdruk; Hefas Branddetec-

tie. De heren van de A1 lopen er

nu weer piekfijn bij, met

dank aan de gulle sponsoren.

Als jeugdcommissie zijn we

hier uiteraard zeer blij mee.

Door het nog steeds toene-

mend aantal jeugdteams is

het zonder sponsoring voor

ons niet mogelijk om teams

van trainingspakken te voor-

zien. Maar ook jeugdteams

VDZ zwak en kwam Longa op voor-

sprong. VDZ herpakte zich en had

in het begin van de tweede helft

een duidelijk overwicht. Dit leverde

een penalty op waaruit door Tijs

onberispelijk werd gescoord. Aan

het eind van de wedstrijd werd het

spannend en hadden beide teams

nog enkele kansen. De 1-1 einduit-

slag gaf de totale krachtsverhou-

ding goed weer. 

De komende vier wedstrijden zijn

tegen tegenstanders van minder

kaliber en zullen moeten worden

gewonnen door VDZ met duidelijke

cijfers om mee te kunnen blijven

doen in top van het klassement.

GR

vormen een visitekaartje voor de

vereniging naar buiten toe. Dit

wordt natuurlijk niet alleen bepaald

door de kleding maar minstens

zoveel door het gedrag in en om

het veld, naast de sportieve

prestatie. 

Het nieuwe tenue zal er zeker toe

bijdragen dat de A1 dit seizoen in

alle opzichten haar positie als

hoogste team zal proberen waar te

maken.

Geert Rasing

Een deel van het begeleidingsteam
van de A1, tainer Francis Opuku-
Agyman en leider Henk Koudijs
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Sommigen hebben hem vast al
eens zien spelen bij VDZ in het
eerste elftal, maar omdat hij zo'n
mooie naam heeft en nieuw is
binnen de club, stellen wij deze
aanwinst bij deze aan u voor.

Da Costa Rivaldo, waarbij

Rivaldo (zoals veel mensen

dachten) niet zijn voor-

naam blijkt te zijn, maar officieel

zijn achternaam en bijnaam, is 18

jaar oud. Hij woont al een jaar of

vier in Nederland en op dit moment

woont hij in Arnhem-Zuid met een

kennis. Voordat hij in Arnhem kwam

wonen, heeft hij onder andere in

Doetinchem, Eindhoven, Maast-

richt, Groningen, Eibergen en

Amsterdam gewoond. Een hele lijst

dus, toch vindt hij Arnhem het

leukste omdat daar aardige men-

sen wonen en het een stad is die

alles heeft. 

Rivaldo is druk bezig met het twee-

de jaar van zijn studie administra-

tie op een school in de wijk Presik-

haaf. Toch ligt zijn hart meer bij

het voetballen. Hij heeft eerst bij

Sportclub Eibergen en VV Doetin-

chem gevoetbald, daarna in de

jeugd van de Graafschap en nu

sinds afgelopen juli bij VDZ. Dat hij

bij VDZ terecht is gekomen, komt

volgens Rivaldo door trainer Fethi

Ozerdogan die een paar keer

contact zocht om te vragen of

hij bij VDZ wilde komen

voetballen. Op dat

moment twijfelde Rivaldo

nog of hij verder zou gaan

met de studie en hele-

maal zou stoppen met

voetballen. Nu is hij blij

dat hij bij VDZ voetbalt,

want hij voelt zich er best thuis.

Het liefst zou hij profvoetballer

worden bij clubs als PSV, Feyen-

oord en Ajax en later bij grote

voetbalclubs in Spanje of Enge-

land. Eerst nog maar flink aan de

bak in het 1e. Maar omdat hij zich

binnen de club steeds meer op zijn

gemak voelt, komt dat vast goed. 

Wanneer 'Riva' niet voetbalt of stu-

deert, is hij heel druk met zijn

eigen muziekband. Hij treedt op

met de band 'Welcome'. Deze band

bestaat uit vijf vrienden en de

muziek die ze maken kan van alles

omvatten maar het is voornamelijk

romantische muziek en reggae.

Rivaldo is zanger, hij speelt gitaar,

keyboard, fluit en drums. Een

muzikale jongen dus! Gelukkig

maar, want hij heeft beloofd dat

als VDZ 1 kampioen wordt, hij zal

gaan optreden in de VDZ kantine

met de band. Daar gaan we hem

zeker aan houden!

Jessica van den Adel

Jeroen Westen

NIEUWE GROEIDIAMANT VDZ 1
RIVALDO STELT ZICH VOOR

door de altijd scorende Max Spaaij.

Kort daarop kreeg VDZ echter een

teleurstelling te verwerken, door

slecht verdedigen kon een speler

van Wageningen  uit een vrije trap

de gelijkmaker binnenkoppen.

Voordat we aan de thee begonnen

was het echter nog Martin Coenen

die de 2-1 op het scorebord liet

aantekenen.

Martin was de wedstrijd als links-

een aantal spelers door blessures,

vakantie of kinderbegeleiding heb-

ben we deze keer een  beroep

gedaan op de gastspelers Eric

Hartgers, Mario Vigilante en Marco

Latanza.

In het begin van de eerste helft

was VDZ de betere ploeg met de

betere kansen, dit resulteerde na

twintig minuten spelen in de 1-0

Nadat VDZ vorige week een knap-
pe 1-2 overwinning had behaald in
de uitwedstrijd tegen Lunteren 5,
de kampioen van vorig jaar, wacht-
te nu de wedstrijd tegen Wagenin-
gen 2 de huidige koploper.

Nadat iedereen aanwezig

was, werd door de begelei-

ding de opstelling bekend

gemaakt waarin we van start zou-

den gaan. Door het missen van

VDZ 7 - WAGENINGEN 2
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Rond de eerste oktober werd VDZ
benadert met het verzoek om
medewerking te verlenen aan een
minitoernooi voor meisjesteams. 
Het ging om vier Deense elftallen,
2 elftallen van RKHVV uit Huissen
en 3 elftallen van VDZ.

Drie VDZ elftallen bij de
meisjes zult u wellicht
denken. Ja, de toestroom

van meisjes bij VDZ MC4 en MC5
is zodanig, dat zij overwegen om

na de winter

stop als elf-
tallen te gaan

spelen in de competitie bij de D
jongens. Tijdens dit toernooi
konden VDZ MC4 en VDZ MC5

voor het eerst als elf-
tal gaan spelen. Dit
toernooi bood een
mooie gelegenheid om

alvast een
keer

proef te draaien met de wijzigin-
gen die het spelen als elftal met
zich mee brengen. Voorbeelden
zijn het grotere veld, grotere
doelen en meer met speelsters
tegelijk op het veld spelen.

Tevens was dit toernooi voor
VDZ C3M een uitgelezen kans om
te spelen tegen een meisjes B
elftal, dat bovendien uitkomt in
de meisjes A competitie. De trai-
ner vreesde vooraf een inmaak-
partij, maar daar bleek in de
praktijk helemaal niets van. 

Onze "meiden" waren mini-
maal gelijkwaardig aan hun
opponent en wanneer het
scoren wat beter zou zijn
gegaan dan hadden niet

met 1 - 2 verloren maar met
2 of zelfs 3 - 1 gewonnen. De
groep moet nog wat meer geloof

in eigen kunnen en mogelijkheden
krijgen.

Onze "meiskes" van zowel MC 4
als MC 5 hebben genoten van de
nieuwe omstandigheden en heb-
ben goed gespeeld en straalden
bovendien heel veel plezier uit.
De laatste poulewedstrijd mocht
op het hoofdveld met kunstlicht
gespeeld worden.

Ik heb van alle deelneemsters
van VDZ begrepen dat
zij het een leuk mini-
toernooi vonden en nog

leerzaam ook en dat
was ook de bedoeling. 
Ik heb met veel plezier

lopen fluiten, en
het toernooi is
naar mijn mening
zeker voor herha-
ling vatbaar!

Scheidsrechter 
Roel van der Leij  

MINI-HERFST TOERNOOI
half begonnen maar na een tacti-

sche ingreep door trainer Albert

wisselde hij met linksbuiten Jannes

van positie, een ingreep die dus als

succesvol mocht worden

beschouwd.

Na overleg tussen de begeleiding

en de trainer werd er besloten in

de rust Marco Latanza en Hans

Wallert  in te brengen op de posi-

ties van de leeggespeelden Martin

Taat en Max Spaaij.

In de tweede helft was VDZ de

betere ploeg en creeërde nog een

aantal mooie kansen maar verder

als 2 kopballen op de lat van Joris

Meeuwsen kwamen ze niet, omdat

de verdediging van VDZ prima

stond onder leiding van Jeroen

Polman en Fedor Dib-

bets behaalde VDZ

een prima overwin-

ning. Op het einde

werd het nog even moeilijk omdat

Hans Wallert blijkbaar nog

zoveel energie over had dat

hij zich liet gaan en we met 10

man verder moesten. Door deze

overwinning is VDZ opgeklommen

naar de derde plaats en wacht in

de volgende wedstrijd de volgende

topper tegen de nieuwe koploper

SDC Putten, een voor ons onbe-

kende tegenstander.

Na afloop werd de wedstrijd

nog eens geanalyseerd door

een aantal spelers, hierbij

gaf Max aan dat zijn wissel

onterecht was. Hij was niet

leeggespeeld oftewel hij had

te weinig gedaan. Hij had

de tweede helft op zeker

gescoord, de statistieken

wijzen echter uit dat het

heel lang geleden is dat

Max 2 keer heeft gescoord

in 1 wedstrijd. Een winnen-

de trainer heeft altijd gelijk. 
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De zomerperiode is normaal

gesproken een rustige tijd,

alleen dit keer niet voor

VDZ A2. Deze voetballoze tijd is

optimaal gebruikt om een hoop

zaken rondom VDZ A2 te verbete-

ren. 

In mei 2005 was er even sprake

van dat door een tekort aan A-spe-

lers er dit seizoen geen A2 meer

zou zijn. Dat wilden we ons niet

laten gebeuren! Gelukkig, niets is

minder waar gebleken, spelers en

trainers zijn in de

zomer actief aan de

gang gegaan om nieu-

we spelers te benade-

ren. Daarnaast zijn er

ook twee sponsors

voor het elftal gevon-

den.

Sponsering
Een A2 of ander lager

jeugdelftal is vaak een

ondergeschoven kind-

je bij een vereniging,

en is dat niet het

geval, dan wordt het

toch vaak zo ervaren

door de spelers. Ze

spelen altijd op bijvel-

den, krijgen van

andere elftallen de

afgedankte trainings-

ballen en hesjes, heb-

ben vaak geen trai-

ningspakken, mindere

wedstrijdshirts, slechtere trainings-

faciliteiten etc. 

Daarom wilden we dit seizoen de

faciliteiten voor VDZ A2 op topni-

veau brengen qua kleding, uitstra-

ling en faciliteiten. Het A2 heeft

momenteel een goed gevulde ver-

zorgingskoffer, nieuwe waterzak en

drinkflessenrek, drie sets nieuwe

trainingshesjes en al vrij snel wer-

den ook twee kledingsponsoren

gevonden. 

De Sfeer-en bloemenboetiek Alte-

veer op het Beethovenplein is als

trainingspaksponsor verbonden aan

het A2, en heeft gezorgd voor een

prachtige set trainingspakken.

Daarnaast werd Dentalex sponsor

voor nieuwe wedstrijdshirts en

sporttassen. Onze dank gaat uit

naar beide sponsors, door hun fan-

tastische inbreng loopt VDZ A2 er

dit seizoen weer prima bij! Het

zorgt voor een prima uitstraling als

je op bezoek gaat bij andere vere-

nigingen. Deze trainingspakken,

shirt en tassen werden bij de eer-

ste competitiewedstrijd aan de vol-

tallige selectie en begeleiding uit-

gereikt, en dezelfde dag werd het

team op de foto gezet voor het

bedrijf van de sponsor.

Seizoenstart
Door de late vakantieperiode was

de voorbereiding echter niet opti-

maal, voortdurend waren er 5 of 6

spelers afwezig omdat ze heerlijk

van hun vakantie in verre oorden

genoten,  maar desondanks was de

seizoenstart zeer hoopvol.

Met  de spelers Nicky Brouwer,

Vanja Saric en Stan Daams werd

de selectie aangevuld en vanuit de

B1 kwamen Stefan Buiskool, Bart

Biermasz en Max Veldkamp over.

Lois Werner, Tom Valen en Chris

Vaughan spelen nog 1 seizoen als

dispensatiespeler bij de A2 mee,

daardoor bestaat de selectie

momenteel uit 17 spelers. Tijdens

een elftalbijeenkomst is unaniem

LEVEN IN DE BROUWERIJ BIJ VDZ A2

Achterste rij: Stan Daams, Tom Valen, Vanja Saric, Ruben van der Horst, 
Adjmal Nadat, Nicky Brouwer en Lois Werner 

Middelste rij: Michiel Hulshof, Patrick Balk, Daan Lentferink, Angel Lubbers, 
Stefan Buiskool, Max Veldkamp en Bo van Wijngaarden

Voorste rij: Chris Vaughan, Harro Gudden, Ralph Decker (trainer), Alex van der Horst
(sponsor), Paul Bekker (trainer), Bart Biermasz en Stefan Jansen
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besloten dat we het dit seizoen

ook veel prestatiever gaan aanpak-

ken op de trainingen en tijdens

wedstrijden. We hebben dit sei-

zoen een kwalitatief goede

groep spelers, waarmee we

hoge ogen kunnen gooien.

Daarnaast zijn we ook wel

wat verschuldigd naar onze

sponsors. 

In  de voorbereiding speel-

den we tegen AVW'66 A2,

een team dat 1 klasse

hoger speelt dan ons eigen

A2. Deze wedstrijd werd

gewonnen met 2-0, en een

week later werd de eerste

competitiewedstrijd gewon-

nen met 7-0 tegen De Bata-

ven A2.

Naarmate de competitie

vorderde werd snel duidelijk

dat VDZ A2 dit seizoen wel

eens ver zou kunnen

komen. Uitschieters waren

de 9-1 overwinning op

Spero A2, en de 11-4 op

OBW A2. Van de negen tot

nu toe (22 oktober)

gespeelde wedstrijden zijn

er zes in winst omgezet, één

gelijkspel en twee wedstrijden ver-

loren (beide met 1 doelpunt ver-

schil)

Prestatie en plezier gaan
hand in hand
Naast het voetbal zijn er financiële

mogelijkheden gevonden om wat

activiteiten met het elftal te orga-

niseren. Niet alleen het voetbal is

belangrijk, je bent ook lid van het

elftal en VDZ-lid voor een stuk

gezelligheid rondom het voetbal-

len. Presteren en plezier maken

gaan goed samen, zijn de presta-

ties goed, dan is meestentijds de

sfeer ook goed en omgekeerd. 

Als eerste teamactiviteit van dit

seizoen bezocht de hele A2-selectie

op 21 september de bekerwedstrijd

Vitesse - AGOVV  in het Gelredo-

me. Trainer Ralph Decker had via

sponsor ROC Rijn IJssel 22 vrij-

kaarten geregeld. Om iets na 19.00

uur verzamelden we in het suppor-

tershome bij het stadion, en dron-

ken we een paar biertjes voordat

we het stadion in gingen. We kre-

gen dik waar voor ons geld, 6

doelpunten (3-3) een verlenging.

Daarna nog strafschoppen als gra-

tis toegift. Twee leden van de A2

vonden het avondje Gelredome zo

geweldig dat ze meteen besloten

lid te worden van de Vitesse Kids

Club en ze mochten met Vito op de

foto. 

Verder staan er nog activiteiten

gepland in de winterstop, een

teamreis met Pinksteren naar Pisek

in Tsjechië en de traditionele jaar-

afsluiting op het programma, waar-

bij tijdens een gala-avond de 'Gou-

den, Zilveren en Bronzen Schoen'

trofeeën worden uitgereikt. 

Over de verdere ontwikkelingen

van het VDZ A2 houden we ieder-

een in de volgende edities van De

Volharder op de hoogte.

Ralph Decker

Uitslagen:

VDZ -  AVW'66 A2 2-0
(Nicky en Stefan)

VDZ - Bataven A2 7-0
(Lois 2x, Stefan 2x, Max, Bart 

en Angel)

Jonge Kracht A2 - VDZ A2 4-3
Nicky 2x en Angel

Spero A2 - VDZ 1-9
Stefan 3x, Angel 2x, Max 2x, 

Chris en 1 e.d.)

VDZ - Bennekom A2 4-3
Nicky, Bart, Max en Chris

Duno A1 - VDZ 3-2
(Angel en Bart)

VDZ - SC Millingen A2 3-1
(Stan, Angel, Lois)

VDZ - OBW A2 11-4
(Angel 3x, Stan 2x, Max 2x, 

Stefan 2x, Tom en 1 e.d.)

VDZ - VVO A2 1-1
(Nicky)

(Doelpuntenmakers)

Spelers Ruben en Nicky wilden per së met Vito in Gelredome op de foto
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Scorebord
Verder is er ten aanzien van het

scorebord weer veel gebeurd de

afgelopen weken. Ik heb u in de

afgelopen uitgave van de Volharder

uitgebreid op de hoogte gehouden

over deze plannen, maar waar we

echt niet op hadden gerekend is

dat de welstandscommissie van de

Gemeente Arnhem het plan heeft

afgewezen omdat ze het bord te

groot vonden met ook teveel recla-

me uitingen erop. We hebben nog

geprobeerd om minder reclame op

het bord te zetten maar dat bete-

kende weer meer kosten qua aan-

passingen. We hebben dan ook

moeten besluiten om van het

prachtige bord van 7 meter hoog

van Machinefabriek MARKAN af te

zien. We willen hierbij nogmaals

Markan bedanken voor het vele

werk wat ze hebben verricht. Ook

willen we verder de eerder

genoemde bedrijven Westervoort

Beton, constructiebedrijf Bartels en

Stapelbroek en Jansen uit Hengelo

(Geld) bedanken voor enig voorbe-

reidend werk dat ze uiteindelijk

voor niets hebben gedaan. Hier

moet ook vermeld worden dat een

van onze sponsors, Aannemersbe-

drijf E. van Amerongen BV, al bezig

is geweest om een offerte te

maken voor het plaatsen van de

betonconstructie voor de twee

palen. Helaas kan deze opdracht

geen doorgang vinden. 

We zijn dan ook op zoek gegaan

naar een kleiner bord wat makkelij-

ker geplaatst kan worden. We zijn

hierbij terecht gekomen bij de ver-

koper van het bord, Bordbusters

BV uit Huissen. Zij maken allerlei

mobiele reclameborden met kant

en klare betonconstructies die nor-

maal gesproken boven de grond

worden geplaatst. We zijn met hen

in overleg gegaan om zo'n bord te

kopen en direct onder het maaiveld

te gaan plaatsen. Zij kunnen ook

alle reclame uitingen maken. De

gemeente heeft voor de afmetin-

gen van dit bord, ca. 5 meter hoog

en 3 meter breed al toestemming

gegeven. We zijn in vergevorderde

onderhandelingen. We hopen

binnenkort te kunnen beginnen

met het graven van een groot gat

en het graven van de sleuven om

de elektriciteitskabels te kunnen

leggen. Met enige voorzichtigheid

hoop ik dat het bord na de winter-

stop ( het bord kan het best

geplaatst worden als er vorst in de

grond zit ) op ons hoofdveld zal

staan. 

JP Tamminga Wintercup
Ondertussen zijn we bezig geweest

om een aantal nieuwe plannen te

ontwikkelen. Als je namelijk zo'n

mooi hoofdveld hebt met een

prachtige lichtinstallatie en een

verlicht en elektronisch scorebord

dan moet je dit ook qua entourage

en publiciteit gaan gebruiken. Ons

plan was het organiseren van een

toernooi, waarbij we dachten aan

het oude Hertog Hendrik Lichttoer-

nooi (Wie kent dat nog vanuit de

jaren 80 ??). Onze nieuwe hoofd-

sponsor wilde ook graag meewer-

ken. Ons voorstel is uitgewerkt en

enigszins aangepast door Sjors van

Leeuwen. Uiteindelijk wordt het

een nederlagentoernooi onder de

titel van JP Tamminga Wintercup.

Op het moment van schrijven van

dit stukje hebben de trainers van

de belofte teams (tweede-elftallen)

In de vorige Volharder heb ik melding gemaakt van onze nieuwe

hoofdsponsor die net als VDZ  ambitieuze plannen heeft. Dit blijkt

wel uit het gegeven dat ze een drukkerij in Duiven hebben overgeno-

men en ze zullen binnenkort gaan verhuizen naar een ander pand. Het

bedrijfspand van het bedrijf wat ze hebben overgenomen zal opgefrist

worden en JP Tamminga ( zoals de nieuwe bedrijfsnaam zal gaan worden

) zal zijn klanten van nog betere kwaliteit voorzien.

We zijn dan ook zeer verheugd dat onze hoofdsponsor ons heeft uitgeno-

digd om in december een sponsorbijeenkomst op het bedrijf te organise-

ren waarbij we ook een kijkje kunnen nemen in zijn nieuwe drukkerij. De

sponsors zullen uiteraard hierover geïnformeerd worden maar u mag

alvast de datum dinsdag 13 december in uw agenda noteren. Verder zijn

we bezig om nog een derde hoofdsponsor te benaderen die dan mogelijk

het derde elftal van shirtreclame zal voorzien. U word uiteraard op de

hoogte gehouden van de ontwikkelingen. 



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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van Vitesse, NEC, AGOVV en de

eerste elftallen van Babberich en

OBW reeds toegezegd. Nu de

besturen nog.

Noteer alvast de speeldagen ,

namelijk 11,18 en 25 januari , 1 en

7 februari om 20.00 uur.

We verwachten spectaculaire wed-

strijden waaraan bekende profs

deel zullen nemen. Groot voordeel

is dat ons eerste elftal onder de

inspirerende leiding van Fethi Ozer-

dogan veel ervaring kan opdoen .

spektakel in de natuur op een zeer

zonnige zaterdag. Namens VDZ

bedanken we onze gastheer Henk

Ramautar nogmaals voor zijn gast-

vrijheid en een prachtige dag. VDZ

Hogerop is van plan om elk jaar

een paar van dit soort uitstapjes

voor onze sponsoren te gaan orga-

niseren. 

Namens VDZ Hogerop,

Evert van Amerongen

Leo van der Meer 

In het volgende nummer zullen we

het programma etc. uitgebreid ver-

melden. In elk geval rekenen we

op grote belangstelling van onze

leden.

Military
Als laatste kunnen we melden dat

op uitnodiging van Menzis het

bestuur van VDZ Hogerop en een

beperkt aantal sponsoren op 8

oktober de military van Boekelo

hebben meegemaakt. Geweldig

voor de kontakten en een prachtig

JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING
op donderdag, 10 november 2005 om 20.00 uur in ons clubhuis

AGENDA

1. Opening

2. Ingekomen post en mededelingen

3.a. Vaststelling van de notulen van de op 18 november 2004 gehouden Algemene Ledenvergadering.

3.b. Vaststelling van de notulen van de op 1 november 2005 gehouden Bijzondere Algemene Ledenvergade-

ring.

4. Jaarverslag van de secretaris *) 

5. Jaarverslag van de penningmeester *)

6a. Verslag van de kascontrolecommissie.

6b. Benoeming kascontrolecommissie 2005/2006

7. Wijziging Statuten, Huishoudelijk Reglement en Gedragscode (facultatief).

8. Jubilarissen.

9. Bestuursverkiezing en toelichting op de nieuwe samenstelling van het bestuur.

Aftredend en niet herkiesbaar zijn Harry Langeland, Henny Singendonk, Roel van der Leij, Ruud van

der Zande, Geert Rasing en Henk Matser.

Het bestuur stelt voor om Sjors van Leeuwen te benoemen als bestuurslid in de functie van secreta-

ris. Namen van eventuele tegenkandidaten kunnen als volgt worden ingediend:

- een schriftelijke opgave, tenminste 2 x 24 uur voor de vergadering aan het secretariaat, onder-

tekend door tenminste 5 stemgerechtigde leden.

- de opgave dient vergezeld te gaan van een getekende verklaring van de kandidaat dat een even-

tuele verkiezing wordt geaccepteerd. 

10. Contributie vaststelling

11. Vaststelling van de begroting 2005/2006

12. Rondvraag en sluiting

Het bestuur

*) De betreffende stukken liggen

vanaf dinsdag 4 november ter

inzage in ons clubhuis
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JP Tamminga
Duiven 026-3696360

DIABOLO Total ICT Solutions
Arnhem 026-3700082 

AVE Consultancy 

Arnhem 026-4451439

Avenance

Lijnden 020-8501210

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

HAN 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

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

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
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AGENDA
KaartavondenBestuursvergaderingen

Algemeen

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.

1 november 2005 Dagelijks bestuur (DB) 

10 november 2005 ALGEMENE LEDENVERGADERING 

6 december 2005 Dagelijks bestuur (DB) 

30 november 2005 Sinterklaasfeest 14:15 uur 

01 januari 2006 Nieuwjaarswedstrijd en -borrel

21 januari 2006 Oliebollencup (pupillen) 

SPORTHUIS OLB

Sporthuis OLB stelt de rood zwarte

sporttassen beschikbaar aan de

pupil van de week voor het seizoen

2005/06. Bas wil weer graag de

sportieve banden met VDZ leden

aantrekken en geeft daarom aan

alle VDZ leden 10% korting bij

aankoop van voetbalkleding en -

schoenen. Naast de materiele

sponsoring is sportcenter OLB ook

adverteerder van onze Volharder.

Ook vanaf deze plaats danken wij

Bas voor zijn ondersteuning. 

Bas van Broekhuizen met de nieu-
we Volharder in zijn sportzaak aan
de Steenstraat



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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In mijn beleving kunnen ook
scheidsrechters spelbederf plegen
en dat zie ik regelmatig. 
Hoe kom ik bij deze bewering?

Scheidsrechters maken er

steeds meer een gewoonte

van om bij een vrije trap

voor de aanvallende partij in de

buurt van de achterlijn van de ver-

dedigende partij ineens over te

schakelen op niet omschreven

gebarentaal.

Na het fluitsignaal dat wordt gege-

ven door de scheidstrechter om

duidelijk te maken dat hij een

overtreding heeft waargenomen,

spoed deze zich naar de plaats van

de overtreding.

Dan volgt er een korte eenakter:

“De scheidsrechter houdt de hand

met daarin de fluit boven zijn

hoofd of op ooghoogte en wijst

met de wijsvinger van de andere

hand naar die opgeheven fluit." 

Met deze vorm van gebarentaal

laat de scheidsrechter aan de

nemer van de vrije schop weten:"

Wacht met het nemen van deze

vrije schop tot IK op mijn fluitje

blaas. Vervolgens ziet deze arbiter

kans om daarmee zolang te wach-

ten dat de verdedigende partij alle

tijd heeft om de spelers in de muur

op de juiste positie neer te zetten.

In mijn ogen een zeer verwerpe-

lijke manier om de overtreder te

belonen en iedere vorm van voor-

deel voor de aanvallende partij

weg te nemen.

Opvallend is ook dat dit vreemde

verschijnsel , dat naar mijn weten

niet ontleend is aan de regels van

het voetbalspel, uitsluitend waar te

nemen is rond 20 meter van de

achterlijn.

Wanneer de vrije schop op of rond

de middenlijn wordt toegekend

"vergeet" de scheidsrechter

spontaan de eenakter op te

voeren en dat geeft te den-

ken.

De voordeelregel is toch uit-

gevonden om de vertraging

die de wedstrijd oploopt door

het veelvuldig nemen van

vrije schoppen eruit te halen,

waarom wordt deze vorm van

spelvertraging dan zonder

protest geaccepteerd?

Wanneer gaan de heren ach-

ter de groene tafel (van de

KNVB, de UEFA en de FIFA)

nu eindelijk eens  een einde

maken aan deze vorm van

spelbederf. Het gaat met

name om het op 9.15 meter

zetten van het "muurtje" en

dat kost veel moeite en nog

meer tijd.

Toon de meest rechtse speler in

het muurtje sneller de gele kaart

of leg de bal bijvoorbeeld 10 meter

voorwaarts (zoals in het hockey

gebeurd) indien de muur niet (vol-

doende snel) op afstand gaat

staan. Afkijken en leren andere

sporten om de regels te verbeteren

is zeker niet verboden en wellicht

zelfs raadzaam. 

Bij hockey hoor je nooit roepen dat

er iemand voor de bal moet gaan

staan wanneer er  een vrije slag

wordt toegekend en daar zie je

ook nooit een speler voor de bal

gaan staan want 10 meter kan heel

veel zijn.

Wil de KNVB daadwerkelijk "fair-

play" tot speerpunt maken dan zal

voor dit probleem naar mijn

mening een oplossing gevonden

moeten worden.

Roel van der Leij

SPELBEDERF

De Volharder nieuwe stijl valt schijnbaar
in de smaak. Hier ziet u Dennis Bijkerk
(aanvoerder VDZ 1) die aandachtig het
blad leest.



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 Gorkom

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



 

 

 



 

 

 






